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www.neplanuotasnestumas.lt  

Per www.aukok.lt surinkta: 14 500,00 € 

mailto:info@neplanuotasnestumas.lt
http://www.neplanuotasnestumas.lt/
http://www.aukok.lt/


   

   

 

 

1 

SANTRAUKA 

 

Projekto tikslas – suteikti konsultacinę pagalbą krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims, 

kad jos galėtų būti išklausytos, suprastos  sužinotų apie pagalbą nėštumo ir vaiko auginimo 

laikotarpiu bei priimtų gerai informuotą ir apsvarstytą sprendimą nėštumo, o vaiko netektį 

(dėl persileidimo, aborto) patyrusioms moterims suteikti emocinę paramą. 

 

Kiekybiniai projekto rezultatai  

 

• Projekto laikotarpiu suteiktos 2 459 konsultacijos; 

• Pagalbą gavo 500 asmenų (daugiausia moterų); 

• Suteikta materialinė parama: 76 kraiteliai, 34 388 vnt.  sauskelnių, 314 vnt. tyrelių, 77 

vežimukai, 22 lovelės, 19 automobilinių kėdučių, 713 vnt. higienos priemonių moterims 

ir 478 vnt. vaikams, 74 vnt. pieno mišinukų, daug rūbų vaikams ir moterims, žaisliukų 

bei kitų daiktų reikalingų auginti vaikui. 

 

Keletas projekto akimirkų  
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ 
 

Krizinio nėštumo centras yra nevyriausybinė organizacija, įkurta padėti moterims, 

išgyvenančioms neplanuotą, krizinį nėštumą, vaikelio netektį dėl persileidimo, priešlaikinio 

gimdymo, taip pat padėti moterims sunkiai išgyvenančioms nėštumo nutraukimą ar 

pogimdyminę depresiją. 

 

Krizinio nėštumo centras teikia šias nemokamas paslaugas: 

 • Individualias socialines, psichologines ar kitų specialistų konsultacijas (teisininko, dulos, 

žindymo specialistės, akušerės, genetiko); 

• Kūdikio kraitelio suruošimas; 

• Materialinė, finansinė parama; 

• Palaikymas ir palydėjimas nėštumo periodu ir pirmaisiais 2 vaiko gyvenimo metais; 

• Ginekologo konsultacija, echoskopija; 

• Pagalba susirasti laikiną saugią gyvenamąją vietą; 

• Reguliariai vyksta ir savitarpio pagalbos grupės moterims, po persileidimo, išgyvenančioms 

krizinį nėštumą ar po aborto; 

• Centro lektoriai veda paskaitas jaunimui, kurių tikslas ugdyti atsakingą ir pagarbų požiūrį į 

tarpusavio bei lytinius santykius, šeimos kūrimą grįstą tarpusavio pagarba ir atsakomybėmis, 

ugdyti atsakingą požiūrį į tėvystę/motinystę, šviesti jaunimą apie žmogaus gyvybės vertę, 

žmogaus vystymąsi iki gimimo. 

Pagalba teikiama visoje Lietuvoje. Visa ši pagalba nemokama. Ją teikia profesionalai ir 

savanoriai. 

 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

 

Projekto veiklos, eiga bei projekto rezultatai 

 

Viso projekto laikotarpiu (2020 05 18 – 2021 09 01) visoje Lietuvoje (taip pat lietuvėms, 

gyvenančioms užsienyje) buvo teikiama nemokama pagalba krizinio nėštumo metu, pagalba 

po kūdikio netekčių dėl persileidimo, aborto, taip pat išgyvenant pogimdyminę depresiją. 

 

Per projekto laikotarpį suteiktos 2 459 konsultacijos: 790 telefonu, 925 internetu, 818 gyvai. 

Iš jų: psichosocialinių – 1 502, psichologinių – 703, ginekologinių – 34, dulų – 133, teisinių – 23, 

genetiko – 1, žindymo konsultacijos – 7, akušerės -5, psichiatro – 7, neonatologo – 1, gimdymai 

– 3, asmeninio moterų palaikymo/palydėjimo – 40 val.  

 

Buvo organizuotos terapinės savipagalbos grupės: 

 

• 5 grupės moterims po persileidimo (57 susitikimai); 

• 3 grupės, išgyvenančioms krizinį nėštumą (35 susitikimai); 

• 1 grupė moterims po nėštumo nutraukimo (10 susitikimų). 

 

 

„Prieš prasidedant grupei jaučiausi palūžusi, prislėgta, pasaulis atrodė juodas. 
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Nesitikėjau, kad dalyvavimas grupėje padės taip stipriai, bet gyvenimas po atrodo šviesesnis, vidinis 

skausmas atrodo labiau sugyvenamas. Neįkainojama buvo pati galimybė „susitikti“ ir galėti dalintis 

savo išgyvenimais su tomis, kurios supranta. Labai patiko Rūtos buvimas kartu, nuoširdūs atjautos 

žodžiai, padrąsinimas. Neįsivaizduočiau tokių susitikimų nedalyvaujant psichologei.“ 

 

Viso kreipėsi 500 naujų asmenų, dar apie 60 asmenų gavo tęstines konsultacijas ir pagalbą iš 

praėjusių periodų.  

 

Vasarą 5 moterų grupelė dalyvavo 3 dienų stovykloje. Stovykla vyko birželio 7-9 dienomis. Jos 

metu buvo kelios paskaitos apie gimdymą, pogimdyminį laikotarpį, taip pat atpalaiduojantys 

užsiėmimai, miške, kiti įtraukiantys užsiėmimai. Aplinkos pakeitimas, naujos veiklos, buvimas 

su moterimis išgyvenančiomis panašias emocijas, padėjo moterims ištrūkti iš nerimastingų 

minčių rato, prablaškė, nuramino, suteikė  optimizmo. 

Taip pat moterims buvo suteikta galimybė lankyti baseiną.  

 

Per projekto laikotarpį buvo išdalinti 76 kūdikio kraiteliai, kuriame sudėti visi reikalingiausi 

daiktai (rūbeliai, sauskelnės, žaisliukai, kitos higienos priemonės) kūdikiui iki 4 mėn. bei 

moteriai reikalingi gimdymo namuose. Pagal poreikį buvo teikiama tęstinė parama rūbais, 

sauskelnėmis ar kitomis kūdikio auginimui reikalingomis priemonėmis. Pagal poreikį 

dovanojamas vežimėlis, lovelė, maitinimo bei automobilinė kėdutė. Moterims suteikta 

finansinės paramos už daugiau nei 7 000 eurų, išdalinta virš 34 388 vnt. sauskelnių, 77 

vežimėliai, 22 lovelės, 314 vnt. tyrelių 19 automobilinių kėdučių, 713 vnt. higienos priemonių 

moterims ir 478 vnt. vaikams, 74 vnt. pieno mišinukų, daug rūbų vaikams ir moterims, 

žaisliukų bei kitų daiktų reikalingų auginti vaikui. 

 

Projekto biudžetas 

 

 Planuota 

išleisti, € 
Išleista, € 

I. Personalo kaštai (su 

mokesčiais) 
5969  

Socialinės darbuotojos 

atlyginimas už 1,5 mėn. 
2224 DU žiniaraščiai  

Psichologės atlyginimas už 2,5 

mėn. 
1979 DU žiniaraščiai 

Konsultantės atlyginimas už 2 

mėn. 
1766 DU žiniaraščiai 

II. Prekių įsigijimas 324  

Telefonas konsultacijoms 324 SF T221 Nr. 0147394 

III. Paslaugų įsigijimas 101  

Mobiliojo ryšio bei interneto 

išlaidos 
101 

 SF Serija MEZL Nr. 003464165; SF Serija M Nr. 17149489749;  SF 

Serija M Nr. 17144440054; SF Serija M Nr. 17143726132; SF Serija M 

Nr. 17143012348. 
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 Planuota 

išleisti, € 
Išleista, € 

IV. Kitos išlaidos    

Finansinė ir materialinė parama 

moterims  

Bankiniai pavedimai į moterų 

sąskaitas 

 

2 620,00 

2020052601505936; 2020052601844954; 2020060501360108; 

2020072201356322;2020073101545155; 2020080302164104; 

2020080601127565; 2020090202022214;2020102602072117; 

2020103001514367;2020112601213537; 2020122201717555; 

2021010402295697; 2021012201116355;2021020201763011; 

2021022202351574;2021030801933159; 2021030801994910; 

2021040101361864; 2021040201567995;2021050402429331; 

2021050501351413;2021051703081074; 2021052402616228; 

2021052601006389; 2021060101739750;2021060901184529; 

2021062802616607;2021070703095513; 2021070801313169; 

2021071902149521; 2021081702368497;2021081702460878; 

2020070301421310;2021062902204225; 2020080601126486; 

PP2522757;  PP2475634;PP2442299; PP2513697; PP2550622. 

Finansinė ir materialinė parama 

moterims  

Materialinei pagalbai 

4 471,00 

BRBX500000891941*; BRBX500000899365; RBX325000009973; 

BRBX500000915280;BRBX500000935113; BRBX500000940120; 

BRBX864000309563; BRBX500000963830; RBX864000336332; 

BRBX485000554485; BRBX485000606960; BRBX485000568329; 

BRBX485000589581; BRBX485000631843; BRBX500001067626*; 

BRBX500001072553*; RBX500001081920; 21-0185990708002; 21-

0159990708010; 21-0147990805001; BRBX485000710871; 

BRBX485000711242*; MAX NR.543210000527; AZ 711399*; A 

Nr.2101; 21-0185990825001; BRBX485000721944; 

BRBX500000823711*; RBX500000832776; BRBX500000843389*; 

RBX500000846267*; BRBX500000853265;  RBX500000860256; 

BRBX500000864690; BRBX500000870496*; BRBX500000877610; 

RBX500000879721; I101219-001111; MAX Nr. 250210001071; 

JAI24028596;  PIGU-LT Nr. 13666107; OLV035440; 

BRBX485000721946*. 

V. Aukok.lt paslaugos suma 7 proc. 1 015,00 

Iš viso:  14 500, 00 

*likusi dalis sumokėta iš kitų lėšų 

 

PATVIRTINIMAS 

 

Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose 

dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai 

skelbiama.  

 

Organizacijos vadovas                        Zita Tomilinienė                                


