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                 SANTRAUKA 
 

Projekto tikslas – suteikti konsultacinę pagalbą neplanuotą, nenorimą, krizinį nėštumą 
išgyvenančioms moterims, kad jos galėtų būti išklausytos, suprastos  sužinotų apie 
pagalbą nėštumo ir vaiko auginimo laikotarpiu, pamatytų alternatyvas abortui, ir priimtų 
gerai informuotą, apsvarstytą sprendimą dėl savo ir įsčiose augančio vaiko ateities.  
 

Projekto rezultatai 2014 04 01 – 06 31:  

 Informacijos apie konsultacinę paslaugą skaidos ir tikslinės grupės pasiekimo tikslu 
buvo: 

- parašyti 2 straipsniai populiariuose portaluose, 1 straipsnis laikraštyje ir 1 laida 
televizijoje; 
- pravestos 3 paskaitos gydymo įstaigų specialistams apie pagalbą krizę išgyvenančioms 
nėščioms moterims ir aborto poveikį psichinei sveikatai  
- pravestos 5 paskaitos – seminarai Vilniaus miesto moksleiviams apie žmogaus gyvybės 
vertę, jos vystymąsi, atsakingą ir saugų lytinį gyvenimą bei aborto pasekmes.  

 Tiesioginis darbas su tiksline grupe (nėščių moterų ir abortą išgyvenusių moterų 
konsultavimas): 

- Viso suteikta 284 konsultacijų, iš jų telefonu - 119, internetu - 115, gyvai - 50. 
- Konsultuoti 33 asmenys, iš jų 18 nėščių moterų, išgyvanančių krizę ir 15 ketinusių 
darytis abortą, 8 patyrusios abortą, 5 nėščių moterų artimieji ir 2 kitų įstaigų darbuotojai. 
- 16 iš 18 konsultuotų nėščių moterų, išgyvenančių krizę pasirinko gimdyti, 13 jų 
teikiama tęstinė pagalba.  
Suteiktos konsultacijos pagal jų pobūdį: 
- 210 psichosocialinių, 33 psichologinių, 3 psichiatrinių, 4 teisinių, 5 ginekologinių, 4 dulų ir 
kitų. 
 

 

Keletas projekto akimirkų  
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                        INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ 

 

 Viešoji įstaiga „Krizinio nėštumo centras“ įkurta 2013 10 14 Vilniuje padėti moterims, 
kurios išgyvena neplanuoto nėštumo krizę ir su ja susijusius sunkumus. Organizacija 
siekia vykdyti abortų prevenciją Lietuvoje ir rūpintis moterų psichine sveikata krizinio 
nėštumo metu bei pagimdžius, taip pat teikia pagalbą poabortinės traumos atvejais. 
Mums rūpi ir naujo žmogaus gyvybė, ir moters gerovė. Organizuojame pagalbą moterims, 
kurios išgyvena dėl neplanuoto nėštumo ir jaučiasi pasimetusios, vienišos, bijo priimti 
naujai pasibeldusią gyvybę, ieško išeičių, bet neradusios jų pasirenka abortą. Teikiame 
nemokamas specialistų konsultacijas, padedančias moterims priimti atsakingą ir 
informuotą sprendimą. Siūlome ir tęstinę kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims, 
kurios dėl nelaukto nėštumo atsiduria sunkioje socialinėje, finansinėje ar psichologinėje 
padėtyje, padedame šioms motinoms ir pirmaisiais kūdikio auginimo metais. 
 Vedame seminarus ir paskaitas jaunimui bei suaugusiems apie žmogaus gyvybės 
vystymąsi, jos vertę, aborto poveikį psichinei sveikatai, apie savęs pažinimą ir saugų bei 
atsakingą lytinį gyvenimą.  
 Glaudžiai bendradarbiaujame su Vilniaus m. poliklinikų ir ligoninių akušeriais 
ginekologais ir pagalbą moterims bei šeimoms teikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis bei savivaldybės institucijomis. 
 
 
 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 
 
Projekto veiklos, eiga 
 
 

Projekto veiklos 2014 04-01 – 

2014 06 30: 

Kur  Kada 

 

Kiek 

    

I. Informacijos apie konsultacinę 

paslaugą skaida ir tikslinės grupės 

pasiekimas. Jaunimo švietimas. 

   

1. Trys straipsniai populiariuose 

internetiniuose puslapiuose ir 

baneris, kviečiantis paremti 

projektą, www.bernardinai.lt psl. 

http://www.mamyciuklubas.lt 

http://www.manosveikata.lt/lt/temos/ne

stumas-ir-naujagimis/laima-svedaite-

neplanuotas-nestumas-kaip-priimti-

gyvybe 

straipsnis laikraštyje „Lietuvos žinios“ 

http://lzinios.lt/lzinios/Sveikata/neplan

uotai-pastojus-dar-ne-tragedija/178041 

06 04 

06 30 

 

 

 

04 19 

144 

2552 

 

 

 

21 000 egz. 

tiražas 

 

2. Laida televizijoje LRT „Laba diena, Lietuva“ 

http://www.lrt.lt/mediateka/pasivyk 

03 20 

38 minutė 

 

3. Kontaktų su akušeriais 

ginekologais užmezgimas ir 

palaikymas 

Vilniaus gimdymo namai 

Ukmergės ligoninėje konferencijos 

metu 

04 02 

05 22 

25 

50 

4. Trys paskaitos gydymo įstaigų 

specialistams apie pagalbą krizę 

išgyvenančioms nėščioms  

Vilniaus gimdymo namai 

Riomerio universiteto studentai 

Akušerių sąjungos konferencijoje 

04 02 

04 02 

05 22 

apie 25  

10 

apie 50  

http://www.bernardinai.lt/
http://www.mamyciuklubas.lt/
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moterims ir aborto poveikį 

psichinei sveikatai 

Ukmergėje 

Vilniaus m. savivaldybėje 

konferencijoje pasaulinei ligonio 

dienai 

 

 

04 25  

 

 

apie 100 

5. Puslapio ir paslaugų viešinimas 

per google ads, facebook ads, 

reklaminius stendus stotelėse prie 

Vilniaus m. poliklinikų 

Google paieškos sistema viešino 

organizacijos psl. 

Www.neplanuotasnestumas.lt  

04 ir 06 Unikalių psl. 

Lankytojų 

6605, 20000 

psl. parodymų 

6. Išdalinti lankstinukai ir plakatai 

apie projektą ir apie pagalbą 

neplanuotai pastojus bei aborto 

pasekmes 

Antakalnio poliklinikoje ir akušerijos 

ginekologijos ligoninės skyriuose, 

Viliaus gimdymo namuose 

Eisenoje „Už šeimą“ 

Konferencijoje Ukmergėje 

04 11 ir 05 15 

 

04 02 

06 01 

05 22 

200vnt. 

 

100vnt 

300vnt. 

200vnt. 

Parengtos ir pravestos penkios 

paskaitos - seminarai 

moksleiviams apie žmogaus 

gyvybės vystymąsi, jos vertę ir 

atsakingą požiūrį į lytinį gyvenimą 

bei aborto pasekmes. 

4 paskaitos Šeškinės vidurinėje 

mokykloje  

 

1 paskaita Globos namuose „Atsigręžk 

į vaikus“)  

04 15 – 16 ,  

04 22 – 23  

 

05 28  

35 

45 

 

15 

 

II. Tiesioginis darbas su tiksline 

grupe (nėščių moterų ir abortą 

išgyvenusių moterų 

konsultavimas). 

   

1. Nėščių moterų krizėje 

psichologinis, socialinis, 

ginekologinis ir kitoks 

konsultavimas 

Laisvės pr. 51A 

Balčikonio g. 3  

Aušros vartų g. 12 

04 01 – 06 30 284 konsult. 

2. Potrauminį (poabortinį) 

sindromą išgyvenančių moterų 

konsultavimas 

Laisvės pr. 51A 

Balčikonio g. 3  

Aušros vartų g. 12 

04 01 – 06 30 8 mot. 

3. Tęstinės pagalbos nėščioms 

moterims organizavimas 

Laisvės pr. 51A 

Balčikonio g. 3  

 

04 01 – 06 30 13 

III. Projekto rezultatų vertinimas, 

ataskaitos rengimas ir viešinimas 

   

1. Konsultuotų moterų ir suteiktos 

pagalbos analizavimas 

 

Aušros vartų g. 12  07 21-23 16 val. 

2. Moksleivių atsiliepimų apie 

paskaitos poveikį gavimas ir 

susisteminimas 

Aušros vartų g. 12  07 07 40 
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Projekto biudžetas 

 

 Išleista, Lt Išlaidas įrodantys dokumentai 

I. Personalo kaštai   

Koordinatoriaus - konsultanto 
atlyginimas 

2000 

Operacijos Nr. 49160 Pavedimas 
Nr.0000000034 
Operacijos Nr. 54988 Pavedimas 
Nr.0000000048 

Konsultanto atlyginimas 
 

3200 

Operacijos Nr. 49157 Pavedimas 
Nr.0000000032 
Operacijos Nr. 54986 Pavedimas 
Nr.0000000046 

Psichologo atlyginimas 918,5 

Operacijos Nr. 49159 Pavedimas 
Nr.0000000033 
Operacijos Nr. 54990 Pavedimas 
Nr.0000000050 

Mokesčiai Sodrai ir VMI 3700,62 

Operacijos Nr. 49164 Pavedimas 
Nr.0000000035 (310,48Lt) 
Operacijos Nr. 49165 Pavedimas 
Nr.0000000036 (1498,58Lt) 
Operacijos Nr. 54989 Pavedimas 
Nr.0000000049 (1498,58Lt) 
Operacijos Nr. 54990 Pavedimas 
Nr.0000000050 (392,98Lt) 

II. Materialių daiktų įsigijimas   

Kompiuteris 1000 
Operacijos Nr. 53348 Pavedimas 
Nr.0000000042 Data: 2014-05-29 

Konsultacinių kabinetų (biurų) 
nuoma 

240 

Pavedimai pagal sąskaitos faktūras: 
Operacijos Nr. 46563 Pavedimas 
Nr.0000000031 
Data: 2014-04-15 (50lt) 
Operacijos Nr. 50927 Nr.0000000039 
Data: 2014-05-13 (50Lt) 
Operacijos Nr. 50924 Pavedimas 
Nr.0000000038 
Data: 2014-05-13 (60lt) 
Operacijos Nr. 54991 Pavedimas 
Nr.0000000051 (50lt) 
Operacijos Nr. 55071 Pavedimas 
Nr.0000000052 (30lt) 

III. Organizacinės išlaidos    

Lankstinukai (800vnt.) ir plakatai 
(62vnt).  
Google ads psl.  reklamavimas 

456 
 

400 

Sąskaitos faktūros: 
Nr.Axon -025 05/16 (236lt) 

Nr. Axon-033 05/30 (220lt) 
Invoice Number 2507-0530-5772-7487-
042014 
Invoice Date Apr 30, 2014 (200Lt) 
Google AdWords ID 547-295-8922 
Invoice Number 2507-0530-5772-7487-
062014 Invoice DateJun 30, 2014(200Lt) 

   

IV. Kitos išlaidos    

Finansinė parama nėščioms ir 
pagimdžiusioms, kurios stokoja 
būtiniausių lėšų. 

1900 

Operacijos Nr. 52380 Pavedimas 
Nr.0000000041 Data: 2014-05-21 (1500Lt) 
Pinigų išdavimo kvitas Nr. KNC 05-1 (400lt) 
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 Išleista, Lt Išlaidas įrodantys dokumentai 

   

Iš viso: 11985  

 
 

Projekto rezultatai 
 
Per tris projekto vykdymo mėnesius pasiekti šie rezultatai: 

 Informacijos apie konsultacinę paslaugą skaidos ir tikslinės grupės pasiekimo tikslu 
buvo: 

- parašyti 2 straipsniai populiariuose portaluose (www.alfa.lt, www.bernardinai.lt), 1 
straipsnis laikraštyje („Lietuvos žinios“ ir 1 laida televizijoje (LRT „Laba diena, Lietuva“); 
- pravestos trys paskaitos gydymo įstaigų specialistams apie pagalbą krizę 
išgyvenančioms nėščioms moterims ir aborto poveikį psichinei sveikatai (Vilniaus gimdymo 
namuose 04 02, Akušerių sąjungos organizuotoje konferencijoje Ukmengėje 05 22 ir 
Vilniaus m. Savivaldybėje pasaulinei ligonio dienai organizuotoje konferencijoje 04 25. 
- pravestos 5 paskaitos – seminarai Vilniaus miesto moksleiviams (4 paskaitos Šeškinės 
vidurinėje mokykloje ir 1 paskaita Globos namuose „Atsigręžk į vaikus“) apie žmogaus 
gyvybės vertę, jos vystymąsi, atsakingą ir saugų lytinį gyvenimą bei aborto žalą. 
  

 Tiesioginis darbas su tiksline grupe (nėščių moterų ir abortą išgyvenusių moterų 
konsultavimas): 

- Viso suteikta 284 konsultacijų, iš jų telefonu - 119, internetu - 115, gyvai - 50. 
- Konsultuoti 33 asmenys, iš jų 18 nėščių moterų, išgyvanančių krizę ir 15 ketinusių 
darytis abortą, 8 patyrusios abortą, 5 nėščių moterų artimieji ir 2 kitų įstaigų darbuotojai. 
- 16 iš 18 konsultuotų nėščių moterų, išgyvenančių krizę pasirinko gimdyti, 13 jų 
teikiama tęstinė pagalba.  
Suteiktos konsultacijos pagal jų pobūdį: 
- 210 psichosocialinių, 33 psichologinių, 3 psichiatrinių, 4 teisinių, 5 ginekologinių, 4 dulų ir 
kitų. 
 
 

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 Tomilnienė        __________ A.V. 

http://www.alfa.lt/

