Asociacija Kauno moterų linija
Veiklos atsakaita
2020 m.

2020 m. įgyvendinti projektai:

•Emocinės paramos telefonu ir internetu teikimas
•Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje
aplinkoje nukentėjusiems asmenims
•Asociacijos „Kauno moterų linija“ institucinių gebėjimų
stiprinimas moterų ir vyrų lygių galimybių srityje
•Kauno bendruomeniniai šeimos namai
Programos:

•Programa „Skubi anoniminė psichologinė pagalba Kauno
mieste“
•Programa „Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos
stiprinimo paslaugos 11-12 mėn.“.
Asociacijos pirmininkė: Ernesta Butkuvienė

Asociacijoje dirbo 8 darbuotojai.

Projektas „Emocinės paramos telefonu ir internetu teikimas“
Pagalbos moterims linija (PML) – pagalba telefonu 8 800 66366 visoje Lietuvoje, 7/24.
Pagalba laiškais pagalba@moteriai.lt, internetiniais pokalbiais
https://pagalbosmoterimslinija.lt
Pagalba organizuojama Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje.
Kauno PML komanda: padalinio vadovė, savanorių koordinatorė,
100 savanorių tame tarpe 12 supervizorių.

2020 m. prie telefono linijos savanorės budėjo 19 683 valandas,
atsiliepė į 23 045 skambučius,
atsakė į 537 el. laiškus,
prie chat (pokalbiai internetu) savanorės budėjo 748 val.,
turėjo 303 pokalbius.
Statistika bendra – Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus padalinių.

Dažniausios skambinančiųjų problemos:
Santykiai – 24,95 proc.,
psichologinės problemos – 18,75 proc.,
vienatvė – 17,62 proc.,
fizinė sveikata – 7,52 proc.,
neigiamas savęs vertinimas – 5,17 proc.
Skambinančiųjų pasiskirstymas pagal amžių (proc.):
•41-60 metų – 42 proc.
•31-40 metų – 19 proc.
•26-30 metų – 12 proc.
•21-25 metų – 6 proc.
•Virš 60 metų – 9 proc.
•16-20 metų – 1 proc.
•Neaišku – 11 proc.

Kvaliﬁkacijos kėlimas:
✓ Seminaras „Priklausomybių mechanizmas“. Seminaro vedančioji - psichoterapeutė, priklausomybės ligų ir
priklausomų santykių konsultantė V. Blaževičienė;
✓ Seminaras „Prekyba žmonėmis“ – seminaro vedančioji socialinė darbuotoja, savanorių mokytoja
R.Žitkienė;
✓ PML savanorių konferencija “Smurtas arLmoje aplinkoje ir konﬂiktas. Pagalba sau ir kitam“ Trakų raj.;
✓ PML vadovų, savanorių mokytojų seminaras „Organizacijos kultūros kūrimas efektyviai ir kokybiškai veiklai
užLkrinL“ Birštonas;
✓ Asmeninio augimo užsiėmimai moterims, skirL gilesniam savęs pažinimui „Pažink ir prisijaukink savo
šešėlį”. Seminaro vedančioji psichologė, savanorių mokytoja I.Nomeikienė;
✓ Seminaras „Emocinė parama speciﬁniais atvejais interneLnemis ̇ pokalbiųzinut ̌ ėmis”. Seminaro vedančioji
psichologė L.UsLnavičiūtė Klenauskė;
✓ Seminaras "Emocinės paramos teikimas el. laiškais". Seminaro vedančioji psichologė S. Anuškevičienė.
✓ Seminaras "Emocinė parama psichikos sutrikimų turinLems asmenims". Vedantysis psichologas A.
Lošakevičius.
✓ Seminaras „Motyvacinio interviu taikymo galimybės teikiant emocinę paramą telefonu agresyviai
besielgianLems žmonėms“. Seminaro vedantysis - Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus
vyriausiasis specialistas, socialinių mokslų Dr.V. Viršilas.

Projektas „Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje
nukentėjusiems asmenims“
Projekto tikslas - suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą asmenims, patyrusiems smurtą artimoje
aplinkoje. Projekto paslaugos skirtos Kėdainių, Jonavos, Ukmergės raj., Vilniaus m. gyventojams.
Rezultatai: Iš policijos gauti 422 pranešimai; 15 asmenų kreipėsi savarankiškai.
Specializuota kompleksinė pagalba suteikta 384 asmenims:
•Informavimas (391 asmeniui; pagalba kartais - 821);
•Konsultavimas (190 asmenų; pagalba kartais - 305);
•Psichologinė pagalba (31 asmeniui; pagalba kartais - 70);
•Teisinė pagalba (21 asmeniui; pagalba kartais - 33);
•Tarpininkavimas ir bendradarbiavimas (122 asmenims; pagalba kartais - 158).

Projektas „Asociacijos „Kauno moterų linija“ institucinių gebėjimų stiprinimas moterų ir vyrų
lygių galimybių srityje“
Projekto tikslas - sustiprinti asociacijos institucinius gebėjimus, reikalingus teikiant paslaugas,
skatinančias moterų ir vyrų lygybę, taikant merginų grupių metodą.
Rezultatai:
•2020 05 21 Kvalifikacijos kėlimo seminaras savanoriams ir darbuotojams „Seksualinis
priekabiavimas – kaip jį atpažinti ir reaguoti?“. Dalyvavimo 28 savanorės ir darbuotojos.
•2020 09 12-13 d. Mokymai merginų grupių vadovėms.
•Atliktos apklausos mažosiose savivaldybės – Alytaus, Raseinių, Molėtų apie Merginų grupių
poreikį; sudarytos bendradarbiavimo sutartys su vietos NVO, kurios domisi šia veikla.
•Asociacijos puslapyje www.moterulinija.lt paskelbta informacija apie Merginų grupių metodo
programą ir jos įgyvendinimą.

Projektas „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“
Projekto tikslas – įgalinti Kauno miesto šeimas spręsti iškilusius sunkumus bei
vykdyti šeimos krizių prevenciją.
Rezultatai:
Organizuotos 5 moterų grupės:
•09 – 11 mėn. Kaip kurti pozityviu požiūriu paremtus santykius šeimoje grupė
„Savęs ugdymas“ (8 susitikimai; 12 dalyvių);
•09 – 11 mėn. Tarpusavio santykių stiprinimo grupė (10 susitikimų; 12 dalyvių);
•10 mėn. Tarpusavio santykių stiprinimo grupė (8 susitikimai; 13 dalyvių);
•2020 09 – 2021 03 mėn. Savęs pažinimo grupė (12 susitikimų; 12 dalyvių);
•2020 11 – 2021 01 mėn. Savojo unikalumo pažinimo grupė (10 susitikimų; 11
dalyvių).

Programa „Skubi anoniminė psichologinė pagalba Kauno mieste“
Programos tikslas - teikti skubią, nemokamą, anoniminę, psichologinę pagalbą Kauno m. gyventojams,
esantiems krizėje, turintiems savižudiškų minčių, bandžiusiems žudytis.
Rezultatai: Suteikta 200 psichologo konsultacijų; 50 asmenų.
Programa „Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos 11-12 mėn.“
Programos tikslas – teikti individualias psichologines konsultacijas ir organizuoti grupes Kauno m. moterims,
siekiant psichologinės gerovės ir psichinės sveikatos stiprinimo.
Rezultatai:
Suteikta 200 psichologo konsultacijų; 40 moterų.
Organizuotos trys moterų grupės:
•Kaip kurti pozityviu požiūriu paremtus santykius šeimoje? (6 susitikimai; 10 dalyvių);
•Emocijų harmonizavimas nūdienos akistatoje (6 susitikimai; 10 dalyvių);
•Tarpusavio santykių stiprinimas (6 susitikimai; 10 dalyvių).

