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VEIKLOS ATASKAITA 2020m.

Telšių krizių centras – 23 metus veikianti nevyriausybinė organizacija, kuri teikia
socialinę psichologinę pagalbą asmenims, esantiems krizėje, patyrusiems smurtą, vaikams,
smurto liudytojams ir jų šeimos nariams, išgyvenantiems netektis, turintiems suicidinių
minčių, kitų psichologinių problemų, norintiems pažinti save ir kitus. Centras teikia
individualias psichologines konsultacijas šeimoms, vaikams, asmenims, konsultuoja šeimas
išgyvenančias įvairias problemas dėl tėvų ir vaikų problemų, teikia konsultacijas poroms, veda
smurtinio elgesio korekcijos edukacinius užsiėmimus, bendradarbiauja ir konsultuoja
Žemaitijos regiono VTAS specialistus, veda seminarus mokytojams, tėvams, socialiniams
darbuotojams, policijos darbuotojams bei kitų organizacijų atstovams. Vaikams ir šeimos
nariams, patyrusiems smurtą, išgyvenantiems psichologinę krizę ar kitas gyvenimo negandas,
teikiama intensyvi socialinė, psichologinė pagalba su laikinu apgyvendinimu.
Telšių krizių centras panaudos pagrindais (2020m.spalio 30d.sutartis Nr. S-17918)
naudojasi 449,66 kv. m. patalpomis. Sutartis galioja iki 2030 m.
multisensorinis ir relaksacijos kambariai.

Patalpose įrengti

Pusė patalpų skirta laikinam apgyvendinimui,

esantiems krizėje.
Žmogiškieji ištekliai: Telšių krizių centre dirba kvalifikuoti specialistai, turintys
ilgametę patirtį, dirbant su vaikais ir suaugusiais, patyrusiais smurtą, išgyvenančiais kitas
gyvenimo krizes ar psichologines problemas. Dirbantys psichologai, socialiniai darbuotojai,
medikai, konsultantai-lektoriai, bei kiti specialistai užtikrina individualių užsiėmimų
kokybiškumą, profesionalumą, prieinamumą. Svarbu pabrėžti, kad organizacijoje savanoriauja
15 savanorių.
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Telšių krizių centrą visus vykdomus projektus finansuoja Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija.

Psichologinę pagalbą bei krizių įveiką rajono gyventojams dalinai

finansavo Telšių rajono savivaldybė.
Esame dėkingi atskiriems rėmėjams bei dovanojantiems 1,2 proc.
Telšių krizių centro 15 savanorių ir 17 darbuotojų-įvairių specialistų komanda 2020
metais – Cowid-19 pandemijos ir karantino metais vykdė 6 ilgalaikius projektus ir
programas.
1. Nuo organizacijos įsikūrimo pradžios, jau 24-erius metus vykdomas projektas –
emocinė parama suaugusiesiems nemokamu VILTIES LINIJOS telefonu visoje
Lietuvoje. Šioje programoje 2020 metais dalyvavo 15 savanorių iš Telšių ir 27
sveikatos psichologai iš visos Lietuvos. Buvo įdarbinti 9 konsultantai.
Finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Tel.

116123

„Vilties linija”- emocinės paramos tarnyba suaugusiesiems, teikianti nemokamą,

anonimišką emocinę paramą telefonu bei laiškais visos Lietuvos gyventojams.
Tikslas: operatyviai padėti suaugusiam žmogui įveikti kritinę būseną, pažinti, kas su
juo vyksta, kur gali kreiptis, esant kritinei būklei iškviesti pagalbos tarnybas, informuoti, kas
gali padėti jo aplinkoje.
Uždaviniai:
1. Emocinė parama telefonu;
2. Emocinė parama laiškais;
3. „Vilties linijos” viešinimas.

Pasiekti rezultatai:

Per pastaruosius trejus metus Socialinės apsaugos ministerijos

finansavimo dėka, rėmėjų ir savanorių pastangomis VILTIES LINIJOS darbo laiką
prailginome 12 val. 2020 m. emocinė parama telefonu suaugusiems krizę išgyvenantiems
asmenims teikiama 40 valandų per parą.
2

Lietuvoje paskelbus pirmąjį karantiną 2020 m. kovo-birželio mėn., esant kritinei
gyventojų būklei, ženkliai išaugo bandymų prisiskambinti į „Vilties liniją“ skaičius.
Iniciatyvos ėmėsi VILTIES LINIJOS koordinatorė, Sveikatos ministerijai padedant,
organizavo akciją, kad padidinti vienu metu dirbančių konsultantų skaičių, kad galėtų
prisiskambinti kuo daugiau žmonių. Džiaugiamės, kad į mūsų konsultantų ir savanorių gretas
įsijungė 27 psichikos sveikatos centruose dirbantys sveikatos psichologai, kurie teikė emocinę
paramą visos Lietuvos suaugusiesiems karantino metu.
Tuo pačiu, karantino metu, ypač daug laiko buvo skiriama emocinės paramos telefonu
teikimo viešinimui:
1. „Vilties linijos” veiklos viešinimas socialiniame tinkle „Facebook”.
2. Skaitmeninės reklamos transliavimas „Forum Cinemas“ kino centruose.
3. Interviu žurnale „Savaitė“.
4. „Vilties linijos” komentaras LRT „Panorama” apie pokalbių temas pandemijos
laikotarpiu.
5. „Vilties linijos” komentaras LRT radijuje apie pokalbių temas pandemijos
laikotarpiu.
6. „Vilties linijos” komentaras „BNS“ – naujienų agentūrai apie pokalbių temas
pandemijos laikotarpiu.
7. Lietuvos pašto teikiama paslauga: neadresuotos korespondencijos, t. y. 11 tūkst.
„Vilties linijos“ skrajučių pristatymas į pašto dėžutes Lietuvoje.
2020 m. „Vilties linija“ vidutiniškai per savaitę budėjo 280 valandų.
Remiantis „Vilties linijos“ 2020 m. ataskaitų duomenimis, įeinančių skambučių
atsiliepiamumas siekė 52,2%, t.y. iš viso įeinančių skambučių buvo 44 671, o iš jų atsiliepta į
23 345.
Štai kaip kito VILTIES LINIJOS

atsiliepiamumas į klientų skambučius

paskutinius ketverius metus (2017-2020 metai):
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per

Kaip matome, atsiliepiame tik į kas antrą skambutį. Taigi turime plėsti VILTIES
LINIJOS telefono linijų skaičių dvigubai, kad galėtų visi, kuriems reikalinga pagalba,
operatyviai prisiskambinti.
2020 m. atsakytų skambučių skaičius:
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2020 m. pokalbių problematika pagal dažnumą:
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Buvo sukurta ir paruošta 11 tūkst. Vilties linijos“ skrajučių. Nupirkus Lietuvos pašto
paslaugas, išdalinta 18-kos Lietuvos savivaldybių gyventojams.
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Buvo sukurti ir iškabinti „Vilties linijos“ plakatai Alytaus, Panevėžio ir Šiaulių
autobusų stotelėse, kartu bendradarbiaujant su Klaipėdos VILTIES LINIJOS kolegomis:

„Vilties linijos“ konsultantų - savanorių kvalifikacijos kėlimas:
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Skrajučių maketas pavyzdys, kviečiantis savanoriauti:
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2. Vienas svarbiausių mūsų projektų – Specializuotos kompleksinės

pagalbos teikimas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims
Telšių apskrityje pagal Vyriausybės vykdomą Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymą. Tai Valstybinė programa, ir esame labai
atsakingi, padedant ją vykdyti. Programoje dirba 9 specialistai.
Finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Specializuota

kompleksinė

pagalba

apima

informavimą,

konsultavimą,

tarpininkavimą, pagalbą rengiant dokumentus, prašymų rengimą, specializuotą psichologinę ir
teisinę pagalbą. SKPC teikiama pagalba siekia asmens įgalinimo, kai įgalinimas – SKPC
bendradarbiavimo su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu procese atsirandantis smurtą
patyrusio asmens pilietinis aktyvumas, leidžiantis smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam
asmeniui priimti savarankiškus sprendimus bei pasinaudoti teisės aktuose įtvirtintomis
teisėmis. Įgalinimo tikslas – padėti nukentėjusiam asmeniui susigrąžinti smurtautojo atimtą
galią ir kontrolę savo gyvenime bei priimti savarankiškus sprendimus. Telšių krizių centras
teikia pagalbą Telšių, Mažeikių, Plungės ir Rietavo ir Vilniaus gyventojams.
Vizija: Visuomenė be smurto.
Misija: Koordinuotai spręsti smurto lyties pagrindu problemą valstybės ir tarptautiniu
lygmeniu, darant įtaką valstybės politikos formavimui, užtikrinant specializuotos
kompleksinės pagalbos teikimą, stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir siekiant nulinio
pakantumo smurtui.
Vertybės:
o Atsakomybė;
o Kompetencija;
o Pagarba;
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o Bendradarbiavimas.
Tikslas: nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje asmeniui suteikti specializuotą
kompleksinę pagalbą, įveikiant kritinę būklę.
Iš viso Telšių krizių centro konsultantės suteikė konsultavimą, informavimą ir emocinį
palaikymą 833 asmenims.

Atvejų pasiskirstymas pagal savivaldybę
Vilnius;
Rietavas; 32 64
Telšiai; 231
Mažeikiai; 262

Plungė; 244
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Teikiant pagalbą buvo parengta 19 išsamių raštų tyrėjams, prokurorams ir vaikų teisių
specialistams apie nukentėjusiųjų emocinę, psichologinę būseną. Konsultantės lydėjo
nukentėjusiuosius į apklausas, teismus. Psichologės, kaip specialistės, dalyvavo smurto
artimoje aplinkoje teismuose.
Specializuoto pagalbos centro konsultantės ir psichologės dalyvavo kvalifikacijos
kėlimo mokymuose:


„Lytis ir švietimas: lyčių stereotipai švietime, profesiniame orientavime ir darbo
rinkoje“

 “Psichologiniai konsultavimo principai bei praktinių įgūdžių lavinimas”


„Motyvacinio interviu metodo taikymas”

Pagrindiniai SKPC tarpinstitucinio bendradarbiavimo partneriai yra policija,
prokuratūra, VTAĮT, Atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai ir kiti. Siekiant suteikti
operatyvią pagalbą smurtą patyrusiam asmeniui bei užtikrinti teikiamos pagalbos efektyvumą
ir kompleksiškumą, prireikus, bendradarbiaujama su savivaldybių įstaigų, seniūnijų ar
nevyriausybinių organizacijų specialistais. Esančius krizėje, pagal poreikį, laikinai
apgyvendiname mūsų centro stacionare. Ieškome laikino apgyvendinimo paslaugų, esant
būtinybei, kitose savivaldybėse. Organizuojame ir padedame nukentėjusiems gauti kitas
būtinas paslaugas, reikalingas fizinei sveikatai atstatyti. Nukentėjusiems dažnai reikia teisinės
informacijos ar teisininkų, advokatų paslaugų, informacijos iš užimtumo tarnybos ar kitų
institucijų. Suteikiame ne tik emocinę, psichologinę pagalbą patyrusiems smurtą, bet esame
tarsi laidininkai, kad padėtume, pagal jų poreikį, nukentėjusiesiems greičiau susiorientuoti
įvykusioje krizėje ir atstatyti savo galias, organizuojant savo gyvenimą.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tikslas – ieškant tinkamiausių pagalbos smurtą
patyrusiam asmeniui ir bendrų smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių bei būdų,
dalintis su kitomis susijusiomis institucijomis ekspertinėmis žiniomis, darbo patirtimi,
turimomis kompetencijomis ir inovatyviomis idėjomis.
Metų eigoje buvo pagamintos ir perduotos policijos pareigūnams skrajutės su Telšių
krizių centro kontaktais ir informacija apie smurtą artimoje aplinkoje, kurias pareigūnai vežėsi
į įvykių vietas ir perduodavo nukentėjusiems.
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3. Labai prasmingas ir reikalingas, 15-us metus vaikui ir šeimai vykdomas
projektas „Telšių krizių centro pagalba Žemaitijos vaikams 2020m“.
Projekto vykdytojai – 5 specialistai. Finansuoja Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija.
Ilgalaikis, tęstinis projektas, vykdomas nuo 2006 m., turintis realią naudą vaikų
emocinės pusiausvyros atkūrimui ir gerinimui po patirtos traumos šeimoje.

Covid-19

pandemijos karantino metu psichologinė pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje
aplinkoje vaikams ir jų šeimų nariams buvo teikiama nuotoliniu būdu, taikant psichologinio
konsultavimo ir dailės užsiėmimus su dailės terapijos elementais (telefonu, internetu, vaizdo
skambučiais, susitikimų platformose ir esant kritiniam įvykiui susitinkant gyvai). Užsiėmimus
vedė kvalifikuoti, kompetentingi, nuolat gilinantis žinias ir tobulėjantys (traumos
psichologijos, vaikų raidos, darbo specifikos su vaikais ir kt. srityse) specialistai, turintys
išsilavinimą ir patirtį.
Tikslas: Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų šeimų nariams,
nukentėjusiems nuo tiesioginio ir/ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje Plungės, Rietavo,
Telšių, Mažeikių bei Šilalės savivaldybėse.
Tikslinė grupė: Projekto tikslinė grupė 4-18 metų vaikai ir jų šeimų nariai, nukentėję arba
stebėję smurtinius epizodus artimoje aplinkoje, gyvenantys Mažeikių, Plungės, Rietavo,
Šilalės, Telšių savivaldybėse.
Uždaviniai:
1. Operatyviai reaguoti į smurto atvejus šeimose, suteikti intensyvią krizių įveikimo ir
emocinės pusiausvyros atkūrimo pagalbą, informuoti ir konsultuoti teisiniais ir kitais
klausimais, susijusiais su tolimesniais gyvenimo sunkumais ir problemomis.
2. Teikti specializuotą kompleksinę psichologinę pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo
smurto ir jų šeimos nariams.
3. Psichologiškai padėti vaikams pasiruošti ikiteisminių tyrimų ar teismų apklausoms,
siekiant išvengti antrinio traumavimo.
4. Bendradarbiauti ir keistis informaciją su VTAS, Atvejo vadybininkais, Socialinių
paslaugų centrais, Visuomenės sveikatos biurais, Policijos komisariatais.
5. Suteikti laikiną apgyvendinimą Telšių krizių centre, po smurtinių įvykių vaikams ir jų
šeimų nariams.
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6. Organizuoti ir vykdyti psichologinius užsiėmimus, su dailės trapijos elementais.

Pasiekti rezultatai:
Psichologinis konsultavimas suteiktas 47 mergaitėms ir 38 berniukams.
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Projekto metu buvo organizuojami psichologiniai užsiėmimai su dailės terapijos elementais,
vaikams su tėvais (smurto liudytojams ir patyrusiems smurtą). Užsiėmimų metu vaikai ir jų
tėvai išpiešė savo jausmus, pasidalijo sunkumais ir atrado problemų sprendimo būdus.
Pateikiame keletą užsiėmimų metu dalyvių atliktų užduočiu:
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Dėl Covid-19 situacijos Lietuvoje, konsultacijos buvo organizuojamos nuotoliniu
būdu (skype, messanger programomis), pasitelkiant dailės terapijos elementus
psichologiniame konsultavime.

4. Bendradarbiavimas su Telšių miesto savivaldybe, dėl psichologinių

paslaugų prieinamumo didinimo 2020 m.
2018 m. gegužės 30 d. buvo sudaryta „Psichologinės pagalbos paslaugų teikimo“
sutartis su Telšių rajono savivaldybe viešųjų pirkimų būdu. Svarbu paminėti, kad 2018 m.
birželio 15 d. taip pat buvo sudaryta „socialinės priežiūros paslaugų (intensyvios krizių
įveikimo pagalbos) teikimo Telšių rajono gyventojams“ sutartis.
Tikslas - suteikti Telšių rajono savivaldybės gyventojams galimybę gauti nemokamą
psichologinę pagalbą (20 val. per metus asmeniui), gerinti gyvenimo kokybę, suteikti galimybę
lengviau (padedant specialistams) išspręsti problemas ir įveikti krizes (15 val. per metus
asmeniui).
Vykdytojai: psichologai, socialiniai darbuotojai, dailės terapeutė.
Per 2020 metus Telšių krizių centras suteikė:
1. 138 asmenims ( 59 moterys; 63 vyrai, 16 vaikų) psichologo konsultacijų;
2. 89 asmenims ( 36 moterys, 49 vyrai, 3 vaikai) intensyvios krizių įveikos pagalbos;
3. 80 asmenų grupinių užsiėmimų (savipagalbos grupės 11 užsiėmimų);
4. 10 asmenų (3 moterys, 2 vyrai, 5 vaikai) apgyvendinimo paslaugą.
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5. Naujas, antrus metus vykdomas, pagal Telšiuose kilusį labai aktualų
poreikį padėti specialiųjų poreikių vaikams ir jų šeimos nariams
projektas „Krizių centras vaikui ir šeimai“ 2020-2021 m.
Projekte dirbo 3 specialistės. Finansavo Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija. Dalinai prisidėjo Telšių rajono savivaldybė.
Projekto tikslas: profesionali, reguliari, sisteminga, kompleksinė pagalba vaikui, šeimai ir
pedagogams, ugdant, įgalinant ir socializuojant vaikus su emociniais, elgesio bei raidos
sutrikimais
Projekto uždaviniai:
1. Teikti psichologinę ir socialinę pagalbą tėvams, kurie augina 1-10 metų vaiką
su elgesio/emociniais ir kompleksiniais sutrikimais (įskaitant autizmą turinčius
vaikus);
2. Rengti individualias sesijas tėvams, kuriose bus suteikiama informacija apie
vaiko diagnozę ar elgesio, emocinius bei kompleksinius sutrikimus. Suteikti
metodinę pagalbą tėvams, kuri patobulintų specialiųjų poreikių vaikų ugdymą
ir auklėjimą šeimoje, tuo užtikrinant šeimos narių pagalbą vienas kitam ir
vieningai siekiant konstruktyviai įveikti krizes;
3. Užtikrinti šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių vaikus, integraciją į
plačiąją visuomenę, rengiant grupinius susitikimus, kuriose susirinkę tėvai
galėtų dalintis savo kasdiene patirtimi ir naudinga informacija;
4. Rengti mokymus lopšelių-darželių auklėtojams ir auklėtojų padėjėjams, norint
užtikrinti visapusę kvalifikuotą pagalbą

tėvams, auginantiems vaikus su

elgesio, emociniais ir kompleksiniais sutrikimais. Įgalinti pedagogus tinkamai
taikyti metodines rekomendacijas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.
Tikslinės projekto grupės: Telšių rajono savivaldybių vaikai (1-10 metų), turintys elgesio,
emocinių ir kompleksinių sutrikimų (įskaitant autizmą) ir jų šeimų nariai. Jų tėvai,
susiduriantys su vaikų, turinčių elgesio, emocinių ir kompleksinių sutrikimų (įskaitant
autizmą), auklėjimo problemomis, norintys išmokti efektyvios tėvystės metodų ir būdų.
Lopšelių-darželių auklėtojos ir auklėtojų padėjėjos bei pradinių klasių mokytojos, kurios dirba
su vaikais, turinčiais elgesio, emocinių ir kompleksinių sutrikimų (įskaitant autizmą).
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Pasiekti rezultatai:
Telšių krizių centro patalpose buvo suteiktos:


specializuotos raidos sutrikimų konsultanto pagalba 24 vaikams ir jų šeimoms.



psichologinė pagalba buvo suteikta 14 vaikų ir jų šeimoms.

Konsultacijos vyko multisensoriniame ir relaksacijos kambaryje. Karantino metu,
konsultacijos buvo teikiamos ir nuotoliniu būdu (telefonu, per Messenger arba FaceTime
programėles).
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Praktiniai užsiėmimai su konsultante
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Pateikiame pavyzdžius iš užsiėmimų multisensoriniame ir relaksacijos kambariuose:

Trijų valandų mokymuose „Autizmas. Sutrikimo suvokimas ir efektyvi pagalba
autizmą turintiems žmonėms“ dalyvavo šios ugdymo įstaigos: lopšelis - darželis „Mastis“,
lopšelis - darželis „Saulutė“, lopšelis - darželis „Nykštukas“. Iš viso 59 pedagogai ir
administracijos darbuotojai.
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Praktinės konsultacijos ir pagalba buvo suteikta iš viso 56 pedagogams ir administracijos
darbuotojai (lopšelis - darželis „Mastis“, lopšelis - darželis „Saulutė“, lopšelis - darželis
„Nykštukas“, Naujamiesčio mokykla), bei 12 tėvų.

6.Nuo 2012 metų

pagal gyventojų poreikį su Probacijos specialistais

bendradarbiaujant pradėtas vykdyti projektas. Projektas nebuvo finansuotas.
Lėšas dalinai skiria patys projekto dalyviai ir Telšių krizių centro savanoriai.
Programą vykdė 3 specialistės.
Smurtinio elgesio keitimo programa 2020 m.

Tikslas: teikti pagalbą Telšių rajone 2020 m. smurtaujantiems bei priklausomybių
turintiems asmenimis, siekiant sumažinti smurtinį elgesį artimoje aplinkoje ir visuomenėje.
Programos uždaviniai:
1. Teikti individualius smurtinio elgesio keitimo (toliau SEK) programos užsiėmimus ir
individualias konsultacijas agresijos nevaldantiems bei priklausomybių turintiems asmenims
Telšių rajono gyventojams.
2. Kelti specialistų, dirbančių su projekto dalyviais kvalifikaciją.
3. Dalyvauti supervizijose specialistams tiesiogiai dirbantiems su projekto dalyviais, siekiant
mažinti specialistų perdegimą.
Mokymo programoje dalyvavo: teismo sprendimu įpareigotų ir siųstų Šiaulių
apygardos probacijos tarnybos Telšių skyriaus specialistų 96 smurtavę asmenys (90 vyrų ir 6
moterys).
Finansavimas: Telšių krizių centras Smurtinio elgesio keitimo programai įgyvendinti
lėšos gautos iš smurtavusių asmenų mokėjimų bei specialistų savanoriškos veiklos.
Programa buvo vykdoma 12 mėn. (2020 m. sausio – gruodžio mėn.): vyko
individualūs užsiėmimai. Individualiems užsiėmimams buvo skirtos 576 val. Vienam asmeniui
po 6 užsiėmimus, vienas užsiėmimas 1 val. Karantino metu programa buvo vykdoma
nuotoliniu būdu.
Programą vykdė: 3 specialistės.
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Programos rezultatai:
2/3 lankančių dalyvių Smurtinio elgesio keitimo programoje pasiektas žymus kokybinis
pokytis elgesyje ir asmenybėje: sumažėjo gynybiškumas, kitiems žmonėms tapo jautresni ir
labiau empatiški, pradėjo suvokti savo minčių, emocijų ir veiksmų ryšį. Po užsiėmimų
sugebėjo atpažinti savo poreikius, atskirti norus, suvokė savo vaidmenį santykiuose su kitais.
Padėjo suprasti ir įsisąmoninti KALBĖJIMO santykiuose psichologinę prasmę ir reikšmę.
Dalyviai individualių užsiėmimų metu išmoko pažinti ir vertinti save, stiprinti savigarbą ir
pasitikėjimą savimi, pozityviai mąstyti, vertinti aplinkinius, bendrauti, pažinti bei kontroliuoti
savo emocijas ir elgesį.
Vertindami programą, dalyviai labiausiai akcentavo tai, kad nori būti kitų priimami ir
išklausomi.
Specialistai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose bei supervizijose.
Prasminga, kad ypatingai sunkiu karantino metu Telšių krizių centro 15 darbuotojų ir 42
savanorių iš visos Lietuvos dėka galėjome būti su vaikų ir jų šeimos narių skausmu, padėjome
jiems išgyventi krizes ir nauju viltingu žvilgsniu žvelgti į gyvenimą ir jame aktyviai dalyvauti.
Šią prasmingą veiklą įgalino mus vykdyti ne tik asmeniniai motyvai ir atsakomybė, bet ir
rėmėjai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Telšių rajono savivaldybė, individualūs ir
1,2 proc. Rėmėjai. Dėkojame visiems.

Telšių krizių centro komandos vardu direktorė
Tel.867116590
2021m. balandžio-gegužės mėn.

21

Vanda Benaitienė

