ASOCIACIJA

KAUNO MOTERU LINIJA
Adresas: V. Sladkevidiaus 5-3, LT-44281Kaunas; Mob. tel: 8 618 40044;el.p.
info@moterulinija.lt

2021 m. veiklos ataskaita
fgyvendinti projektai:

1. Specializuota kornpleksine pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentejusiems asmenims
2. Emocines paramos telefonu ir intemetu teikimas
3. ,,Asociacija ,,Karmo moterq linija"- demokratijos ir lydiq lygybes siekiamybe per Merginq
grupiq metod4"

4.

Kauno bendruomeniniai Seimos namai

5'

Akredituota veikla,,Pagalbos tarnyba nuo nusikalstamos veikos nukentdjusiems asmenims,.
Partneryste projekte ,,Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravim4 be
smurto ! " (pagrinclinis vykdytoj as vsf ,,Seimos santykiq institutas,.)

6.

Programa:
Programa,,skubi anonimine psichologine pagalba Kauno mieste"

2021 m. Asociacijoje dirbo 9 darbuotojai; vadove

l.

-

Ernesta Butkuviene.

Projektas ,,Specializuota kompleksind pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje
nukent€j usiems asmenims,,

202Im. i5 policijos gauta 515 praneSimq, 36 asm. kreipesi savaranki5kai. Kompleksine pagalba
suteikta 511 asmenims. Projekto dirbo 5 specialistai: 2 konsultantai,2 psichologai, 1 teisininkas.

Tikslas - suteikti specializuot4 kompleksing pagalb4 asmenims, patyrusiems smurt4 artimoje
aplinkoje. Projekto paslartgos skirtos Kedainiq, Jonavos, Ukmerges raj., Vilniaus m. gyventojams.

Rezultatai: I5 policijos gauti 515 pranesimq; 36 asmenys kreipesi savarankiskai.
Specializuota kompleksine pagalba suteikta 511 asmenq:
.Informavimas (pagalba k.artais - 1043);
.Konsultavimas (pagalba katais - 467);
.Psichologine pagalba (peLgalba kartais - 147);
.Teisine pagalba (pagalba kartais - 43);
.Tarpininkavimas ir bendradarbiavimas (pagalba kartais - 184).
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Projektas ,,Emrocinds paramos telefonu ir internetu teikimas(,

Pagalbos moterims

linija (PML) -

pagalba telefonu 8 800 66366 visoje Lietuvoje,7l24.

Pagalba lai5kai s : pagalba@moteriai.

lt,

i

nternet i niai s pokal biai

s:

Pagalba organizuojama I(aune, Klaipedoje ir Vilniuje.

Kauno PML komanda: padalinio vadovd, savanoriq koordinato

re, 99

savanoriq tame tarpe 12

supervizoriq.

Rezultatai:

o

202Im. bandymtl prisiskambinti

i

PML buvo 40195, atsiliepta i 26547 skambudius.

sudaro 660/o atsiliepiamumo. 2021m. veike 4-5 telefono

o
o

linijos

tai

.

Emocine pagalba Chat'ais: sekmadieniais, pirmadieniais, antradieniais 17-21 val. 2021
m.
ivyko 710 pokalbiq, budeta I100 val.
Emocine pagalba laiSkais: 2021 m. atsakyta 635 laiskus; laiSkus atsakoma per
i
24 val.
i
DaZniausios prolblemos, d6l kuriq skambino: Santykiai- 23o%; Vienatvd 2l%; psichines

-

problemos

- 19%: Smurtas artimoje aplinkoje apeme _ 4%.
Skambinaniiqjq pasiskirstymas pagal amZiq:

. 47-60 metq - 26 proc.
' 3l -40 metq -14 proc.

. 26-30 metq - 10 proc.
. 27-25 metq - 6 proc.

. VirS 60 metq 8 proc.
16-20 metq - 3 proc.
. Neai5ku 33 proc.
-

.

Kiti rezultatai:

'/

2021m. gerinta linijos pokalbiq kokybe. Buvo iSklausyta

l7 savanoriq budejimq po 3 val. ir

suteiktas griZtamasis rySys. 2021m paruoStos 2 naujos savanoriq grupes (2lsavanoris).

'/

Pradetos grupiq kuratoriq supervizijos su Vytautu Girdzijausku.

Jq metu

i5grynintos

kuratoriq komiteto funkcijos ir grupes kuratoriaus funkcijos.

'/

Buvo organizuoti 9 kvalifikacijos kelimo seminarai, kuriuos vede psichologes: Brigita
Gelumbauskiene,
teisininke

'/

-

Valija Sup, Rima Vanage, Loreta

Zajandiauskaite- Staskevidiene,

Inga Jablonskiene, Lydiq lygybes koordinatore Paulina Dregvaite ir kt.

Tgsiamas APF prrojektas ,,Tu

gali" 2020-ll-12

2022-05-12.

Jo metu isleista l3

tinklalaidZiq i5 16 numatytq. Pagrindinis vykdytojas Klaipedos socialines ir psichologines
pagalbos centras.
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Projektas ,,Asociacija ,,Kauno moterq linija"
siekiamybd per Merginq grupiq metod4(6

-

demokratijos

ir lyiiq lygyb6s

Tikslas: paruoSti merginq grupiq vadoves, taikant Merginq grupiq metod4,
igalinant jaunas
merginas gyvenandias rrLaZesndse savivaldose ginti savo teises suteikiant
Ziniq apie Zmogaus teises
ir lydiq lygybE.
Rezultatai:
Veikla buvo vykdoma Raseiniuose, Alytuje ir Moletuose. Organizuotos 3 grupes
merginq
vadoviq, kuriq m,:tu buvo paruo5ta 3l dalyve.

'
o

Organizuotas senninaras ,,ISSikiai lydiq lygybei Covid-l9 pandemijos s4lygomis,,,
skirtas
Asociacij os darbuotoj ams ir savanorems.

4.
Tikslas

Projektas ,, KauLno bendruomeniniai seimos namai projektas,.

-

organizuoti

sar,'gs

paZinimo, mokom4sias grupes moterims.

Rezuftatai:2021m buvo organizuotos 6 moterq grupes: savgs paZinimo, emocijq harmonizavimo;
suaugusiq alkoholikq vail<q; paauglystes paZinimo. Grupese i5 viso dalyvavo 60 dalyviq.

5. Akredituota veiikla ,,Pagalbos tarnyba nuo nusikalstamos veikos nukent6jusiems
asmenimst'

Veikla pradeta 2021m. rugsejo men.
Tikslas

-

suteikti kompleksing pagalb4 asmenims, nukentejusiems nuo nuskalstamos veikos.
Rezultatai: per 2021m.09 -12 men. pagalba suteikta 11 asmenu.
Suteikta pagalba:

o
.
o

Informavimas konsultavimas

-

29 konsultacijos;

Psichologine pagalba- 27 konsultacijos;
Teisine pagalba

-

15 konsultacijos.
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6' Partnerystd projekte ,,Smurto artimoje aplinkoje prevencija:
smurto!

Tikslas

-

6'

kurkime bendravim4 be
(pagrindinis rykdytojas vsf ,,seimos santykiq institutas,,)

igyvendinti srrLurto artimoje aplinkoje prevencines priemones.

Rezultatai:

o
o
t

organizuotos trys merginrl grupes - Alytuje, Moldtuose, Raseiniuose.
Dalyvavo 25 dalyves.
otganizuoti treji mokymai specialistams, dirbantiems smurto artimoje
aplinkoje, prevencijos
ir pagalbos teikinro srityse.

Akcijos ,,16 aktyvumo dienq prieS smurt4" metu organizuoti trys seminarai
Kedainiq ir Ukmerrges rajonq gyventojams.

Jonavos.

Programa ,,Skubi anonjimind psichologinO pagalba Kauno mieste,,

Tikslas: suteikti nemokilmq anoniming psichologing pagalb4 Kauno m. gyventojams,
esantiems
krizeje, kurie turi saviZudi5kq mindiq, ar yrabandg Zudytis.
Rezultatai: suteikta 300 psichologq konsultacijq, 69 asmenims. Asmeniui suteikiama
iki penkiq
nemokamq konsultaciirl.

Pirmininke

Ernesta Butkuviene
.i
V

