


● Teikiame skubią, anonimišką, nemokamą profesionalią 

psichologinę pagalbą į krizę 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. 



KĮC – savanoriškais pagrindais dirbančių psichikos sveikatos specialistų 

komanda, jungianti 33 psichlogus ir psichoterapeutus.

Per 2017 metus Krizių įveikimo centre savanoriaujantys psichologai ir 

psichoterapeutai pagalbą suteikė:

 407-iems pirmą kartą besikreipiantiems klientams (96-iems jų – skype ir 

telefonu).

 181 klientas tęsė konsultacijas pas KĮC specialistus. Per 2017 m. iš viso 

suteikta 2811 tęstinių konsultacijų.

 Per 10 veiklos metų KĮC konsultantai suteikė daugiau nei 2448 pirminių 

nemokamų profesionalių konsultacijų krizės ištiktiems žmonėms.



2017 metais:

 atnaujintas KĮC tinklapis

www.krizesiveikimas.lt

 KĮC Facebook paskyros sekėjų turime 

daugiau nei 2200
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• Kasmet daugėja į KĮC 

besikreipiančių žmonių – per 

2017 m. jis paaugo 21%



2017 m. per budėjimus 

suteikėme 407 pirmines

nemokamas konsultacijas

gyvai ir per Skype – 17% 

daugiau nei 2016 m.
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• 181 atėjo į antrą konsultaciją ir 

gavo vidutiniškai po 4 

konsultacijas už socialinę kainą.

• 48 pratęsė konsultacijas po 

krizinio kurso (atėjo po 8-tos 

konsultacijos)



● Daugiausia KĮC klientų (26%), yra 18-25 m. amžiaus, kiek mažiau (23%) –

31-40 m., didesnė dalis besikreipiančųjų yra moterys (67%).

● Daugiausia klientų kreipiasi dėl psichikos sveikatos sutrikimų (nuotaikos, 

nerimo) ir dėl sunkumų santykiuose su partneriu ar sutuoktiniu. Taip pat 52 

asmenys kreipėsi dėl netekties.

● Beveik pusė per budėjimus besikreipiančių žmonių (47%) tęsia 

konsultacijas pas KĮC specialistus. 



● Iš viso per 2017 metus į Krizių įveikimo centrą dėl 

problemų susijusių su savižudybe kreipėsi 65 asmenys, 

● iš jų 58 asmenys buvo konsultanto įvertinti kaip turintys 

savižudybės riziką, 

● 14 kreipėsi dėl įvykusios artimojo savižudybės arba 

matydami tokią riziką. 
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vidurkis  2017 m. yra 783 

eurai – 26% didesenis nei 

2016 m.



2017 Pajamos, Eur

Pajamos iš paslaugų 19,034.00

Pajamos projektinėms veikloms 31,000.00

Juridinių asmenų parama 10,960.00

VISO   60,994.00
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2017 Išlaidos, Eur

Paslaugų savikaina 37,201.00

Administracinės išlaidos 19,326.00

Viešinimas 436,00

VISO 56,963,00

Paslaugų 
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2017 Viso, Eur

Viso gauta iš rėmėjų 10,960.00

KĮC veiklai 6,676.00

Tikslinė parama (aukok.lt remiama edukacinė programa 

rajonų savivaldybėms)
592.00 

Tikslinė parama (tęstinės nemokamos konsultacijos socialiai 

remtiniems žmonėms)
1,193.00



● 2018 m. kursime Fondą kurio dėka žmonės, dėl objektyvių 

priežasčių negalintys mokėti už psichologines konsultacijas, tačiau 

turintys stiprią motyvaciją, galės gauti individualius poreikius 

atitinkančią tęstinę pagalbą. 

● Psichologinė pagalba bandžiusių žudytis artimiesiems, psichikos 

ligonių vaikams ir emocinių bei elgesio sunkumų turintiems 

paaugliams.

● Teiksime ne tik individualią, bet ir grupinę psichologinę pagalbą 

įvairias krizines situacijas patiriantiems 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

