
Telšių krizių centro 2021 m. 

veiklos ataskaita
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Projektas „Pagalba nuo 

nusikalstamos veikos 

nukentėjusiems asmenims 2021 m.“
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Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio Telšių krizių centras pradėjo teikti
akredituotą pagalbą nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų

Teikiama pagalba apima: 

• Informavimą ir konsultavimą apie nukentėjusiojo asmens 
teises;

• Emocinį palaikymą, psichologinės pagalbos suteikimą;

• Teisinę konsultaciją, pagalbą rengiant teisinius dokumentus;

• Tarpininkavimą, organizuojant kitų institucijų pagalbą;

• Valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos gavimo 
organizavimą;

• Laikiną apgyvendinimą;

• Palydėjimą vykstant į policiją/ teismą.
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Įgyvendinant projektą 

2021 metų rugsėjo -

gruodžio mėnesiais

pagalba buvo suteikta 9 

asmenims

nukentėjusiems nuo 

nusikalstamų veikų. 

Šiuo metu vykdomas

aktyvus projekto veiklų

viešinimas.
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Gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos Seime buvo organizuojama

tarptautinio apskrito diskusija „Milijonas klausimų apie pagalbą

nukentėjusiems nuo nusikaltimų” 

Telšių Krizių centro konsultantė Dalia Pušinaitė parengė ir pristatė 

pranešimą „Pagalbos tarnybų veikla ir patirtys“

6



Projektas „Specializuota kompleksinė 

pagalba smurtą artimoje aplinkoje 

patyrusiems ir patiriantiems asmenims“
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Smurto artimoje

aplinkoje situacija

Lietuvoje
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Smurto artimoje aplinkoje situacija

Telšių apskrityje

2021 metais Telšių krizių centras užregistravo ir
Specializuotą kompleksinę pagalbą suteikė 676 -
iems suaugusiems asmenims, nukentėjusiems nuo
smurto artimoje aplinkoje.

Telšiuose pagalba suteikta – 213 asmenų;

Mažeikiuose – 169 asmenims;

Plungėje - 213 asmenų;

Rietave – 81 asmeniui.

9



2021 m. gruodžio mėnesį suėjo 10 metų kai buvo priimtas LR 

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Lietuvos 

moterų teisių įtvirtinimo asociacija organizavo konferenciją

Seime, prie kurios organizavimo prisidėjo ir Telšių krizių centro

Specializuotos kompleksinės pagalbos centro konsultantė -

psichologė Toma Vaitkevičienė. 

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrus vienijančios 

asociacijos organizuojama konferencija subūrė smurto artimoje 

aplinkoje srityje dirbančius specialistus, kurie dalinosi savo 

patirtimi ir įžvalgomis
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Bendradarbiaujant su Klaipėdos AVPK Plungės 

PK ir Rietavo PK policijos pareigūnais buvo 

vykdoma akcija „16 dienų prieš smurtą prieš 

moteris”
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Skambučių statistika 2021 m. 

3215

10982

Kreipėsi informacijos

Konsultacinis pokalbis
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Sunkumai, dėl kurių skambino 2021 m. 

Krizė
9%

Savižudybės 
rizika
13%

Priklausomybės
12%

Psichikos 
sveikatos 

problemos
27%

Tarpusavio 
santykiai

39%
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• Pokalbiai internetu 

vyksta 15 val. per 

savaitę. 

Chat‘as „Vilties linijoje“ 

nuo 2021 m. vasario 1 d.
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„Vilties linijos“ viešinimo iniciatyvos

• Garso klipo reklamos transliacija
radijo stotyse „Kelyje“, „Pūkas“,
„Gold FM“;

• Reklama „Vilties linijos“ Facebook
puslapio paskyroje;

• „Vilties linijos“ reklama ant el.
traukinio bilieto;

• Skaitmeninė reklama Kauno autobusų
stotyje per LED ekraną;

• Vaizdo klipo reklamos transliacija
Forum Cinemas;

• „Vilties linijos“ raktinių žodžių
reklama Google paieškos laukelyje;

• Banerių reklamavimas apie
pradedamą „chatą“ Google AdWords.

• Lietuvos pašto teikiama paslauga:
„Vilties linijos“ skrajučių pristatymas.
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Emocinė parama Lietuvos vyrams

• Projekto tikslas nenutrūkstamai
teikti visus metus emocinę
paramą Lietuvos vyrams,
išgyvenantiems emocines krizes,
įskaitant savižudybės, smurto ir
priklausomybių rizikas, nuotoliniu
būdu, padidinant „Vilties linijos“
pasiekiamumą trumpuoju 116123
numeriu.

• Viena iš viešinimo priemonių
Lietuvos pašto teikiama paslauga:
neadresuotos korespondencijos,
t.y. skrajučių pristatymas į pašto
dėžutes Lietuvoje.
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Įrašai „Vilties linijos“ socialinio 

tinklo Facebook paskyroje

Kasmet - rugsėjo 10 dieną - visame pasaulyje

minima savižudybių prevencijos diena. Tai itin

svarbi data, nes ji kviečia nepamiršti, jog nuo

skaudžios nelaimės nesame apsaugotas nė

vienas, bet visas jas galime įveikti ir ištiesti

pagalbos ranką kiekvienas.
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Bendradarbiavimas su Kauno miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru
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Projektas „Pagalba Žemaitijos 

vaikams 2021 m.“
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Projekto vykdymo metu pagalbą gavo 134 vaikai, tiesiogiai patyrę ar

stebėję smurtą artimoje aplinkoje.  

Vaikams buvo teikiamos psichologinės konsultacijos bei konsultacijos su

dailės terapijos elementais. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu suteikta apgyvendinimo paslauga 8 

asmenims, kurie patyrė smurtą artimoje aplinkoje
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Telšių krizių centro socialinė darbuotoja Eglė Paulauskaitė ir Irmina Dobilienė

dalyvavo susitikime su Telšių socialinių paslaugų atvejo vadybininkėmis. 

Susitikimo metu buvo dalijamasi informacija apie teikiamas paslaugas, 

aptariamos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. Aptarti bendri siekiai, 

kaip padėti nuo smurto artimoje aplinkoje  nukentėjusiems vaikams ar 

netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams.
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Projektas „Telšių krizių centro

pagalba vaikui ir šeimai” 
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Įgyvendinant projektą buvo teikiama 

socialinė, psichologinė pagalba asmenims 

auginantiems vaikus su specialiaisiais 

poreikiais. 

Pagalba suteikta – 116 asmenų, iš kurių 54 

vaikai su specialiaisiais poreikiais. 
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• Įgyvendinant ministerijos finansuojamą

projektą „Telšių krizių centras vaikui ir šeimai

2021m.“ buvo pateikta paraiška papildomam

finansavimui gauti iš Telšių rajono

savivaldybės biudžeto lėšų.

• Nuo 2021 m. balandžio 1 dienos iki gruodžio

31 dienos projektas buvo papildomai remiamas

Telšių rajono savivaldybės.
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Vykdant projektą „Telšių krizių centras vaikui 

ir šeimai“ gautas papildomas finansavimas iš 

Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 

Socialinė ir psichologinė pagalba suteikta 78 

Telšių rajono gyventojams, iš kurių 66 vaikai. 
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Projektas „Smurtinio elgesio 

korekcija Telšių rajone“
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• 2021 metais gegužės 12 
dieną su Telšių rajono 
savivaldybe buvo pasirašyta  
biudžeto naudojimo sutartis, 
gautas finansavimas teikti 
pagalbą asmenims, kurie 
nori keisti elgesį. 

• Bendradarbiaujant su 
Lietuvos probacijos tarnyba, 
Šiaulių regiono skyriumi 
Telšiuose programą išklausė 
79 asmenys. Asmenys buvo 
nukreipti ne tik Probacijos 
tarnybos, tačiau kreipėsi ir 
savanoriškai.
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Nuo 2021 m.  gegužės 12 dienos iki  2021 m. 

gruodžio 31 dienos, buvo pravesti 474 

individualūs užsiėmimai asmenims, turintiems 

agresijos ar pykčio nevaldymo sunkumų. 
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Telšių krizių centras 2021 m. teikė paraišką 

„Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, 

teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 

pandemijos metu priemonė“ subsidijai gauti. 

Gauta finansinė parama buvo panaudota 

išmokant kompensacijas darbuotojams už 

neatlygintiną darbą, padidėjus darbo krūviui, 

pandemijos metu
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Remiantis Telšių rajono savivaldybės viešųjų 

pirkimų psichologinių paslaugų pirkimu 

psichologinių krizių įveikai bei psichologinėms 

problemoms spręsti intensyvi krizių įveikimo 

pagalba suteikta 71 asmeniui. Psichologinė 

pagalba suteikta 16 asmenų.
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