


● Teikiame skubią, anonimišką, nemokamą profesionalią 

psichologinę pagalbą krizėn patekusiems žmonėms gyvai ir per 

Skype kasdien budėjimo metu: I-V 16:00-20:00; VI 12:00-16:00.

Tęstinės 7 konsultacijos teikiamos už socialinę kainą – po 6 eurus.

● Teikiame psichologinę pagalbą įmonėms ir organizacijoms po 

krizinių įvykių (nelaimingų atsitikimų, darbuotojo savižudybės).

● Vedame mokymus krizių įveikimo ir savižudybių prevencijos 

temomis. 



● Esame savanoriškais pagrindais 

dirbančių psichikos sveikatos 

specialistų komanda, jungianti 28

psichologus ir psichoterapeutus.

● Nuo 2016 m. liepos 1 d. veikiame

naujose patalpose Antakalnio g. 97, 

Vilniuje. Jas centrui suteikė ir 

lengvatinėmis sąlygomis nuomoja 

Vilniaus miesto savivaldybė. Patalpas 

suremontavome ir pritaikėme savo 

veiklai rėmėjų lėšomis. 
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SUTEIKTŲ KONSULTACIJŲ SKAIČIUS

Pirminės Tęstinės

● 2016 m. per budėjimus suteikėme 

338 pirmines nemokamas

konsultacijas gyvai ir per Skype –

40% daugiau nei pernai.

● Tęstinių konsultacijų suteikta beveik 

dvigubai daugiau nei pernai. 



● Daugiausia KĮC klientų (25%), yra 18-25 m. amžiaus, didesnė pusė

besikreipiančųjų yra moterys (66%).

● Daugiausia klientų kreipiasi dėl psichikos sveikatos sutrikimų (nuotaikos, 

nerimo) ir dėl sunkumų santykiuose su partneriu ar sutuoktiniu. 

● Beveik pusė per budėjimus besikreipiančių žmonių (43%) tęsia 

konsultacijas pas KĮC specialistus. 



● Iš viso per 2016 metus į Krizių įveikimo centrą dėl 

problemų susijusių su savižudybe kreipėsi 88 asmenys, 

● iš jų 55 asmenys buvo konsultanto įvertinti kaip turintys 

savižudybės riziką, 

● 33 kreipėsi dėl įvykusios artimojo savižudybės arba 

matydami tokią riziką. 
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Pirminės nemokamos konsultacijos

Gyvai Skype Telefonu 2015 viso

Nuo 2016.07.01 persikėlus į naujas 

patalpas Antakalnio g. 97, konsultacijų 

per budėjimus vidutiniškai padaugėjo 

50%, nes: 

- Padidėjo KĮC matomumas ir 

žinomumas – kreipiasi daugiau žmonių

- Turime daugiau kabinetų 

konsultacijoms (5 vietoj 3)







2016 Pajamos, Eur

Pajamos iš paslaugų 10,488.10

Fizinių asmenų parama 2,094.86 

Juridinių asmenų parama 14,402.68 

Paskolos 550.00 

VISO 27,535.64

38%
Pajamos iš 
paslaugų 

pardavimo

8%
Fizinių asmenų 

parama

52%
Juridinių 
asmenų 
parama

2% Paskolos



2016 Išlaidos, Eur

Paslaugų savikaina 3,549.92 

Administracinės išlaidos 6,367.00 

Patalpų remontas 16,365.02 

VISO 26,281.94

14%
Paslaugų 
savikaina

24%
Administracinės 

išlaidos
62%

Patalpų 
remontas



2016 Viso, Eur

Viso gauta iš rėmėjų 16,497.54 

Naujų KĮC patalpų remontas 15,018.54 

Tikslinė parama (aukok.lt remiama edukacinė 

programa rajonų savivaldybėms)
279.00 

Tikslinė parama (tęstinės nemokamos

konsultacijos socialiai remtiniems žmonėms)
1,200.00 





● Teiksime ne tik individualią, bet ir grupinę psichologinę 

pagalbą įvairias krizines situacijas patiriantiems žmonėms

● Plėsime krizinės pagalbos ir krizių prevencijos paslaugas 

įmonėms ir organizacijoms

● Teiksime ilgalaikės palaikomosios psichoterapijos 

paslaugas socialiai remtiniems savižudybės krizę ar 

psichozę išgyvenusiems žmonėms



Paramos būdai:

● 2% gyventojų pajamų mokesčio

● Vienkartinė auka į KĮC banko sąskaitą 

● Aukok.lt portalas 

● Bitcoin valiuta

https://krizesiveikimas.lt/parama/
https://www.aukok.lt/projektai/Padovanokime-pagalba-kai-jos-labiausiai-reikia
https://coingate.com/pay/krizesiveikimas

