
VšĮ „Krizių įveikimo centras“

2018 m. veiklos ataskaita



Kas esame

• Teikiame skubią, anonimišką, nemokamą profesionalią psichologinę 

pagalbą į krizę patekusiems žmonėms gyvai ir per Skype darbo 

dienomis ir šeštadieniais budėjimo metu.

• Krizių įveikimo komanda (KĮK) teikia psichologinę pagalbą įmonėms ir 

organizacijoms po krizinių įvykių (nelaimingų atsitikimų, darbuotojo 

savižudybės).

• Vedame mokymus krizių įveikimo ir savižudybių prevencijos temomis. 



Pasiekimai

• Per 2018 m. KĮC konsultantai suteikė 

425 pirmines nemokamas

profesionalias konsultacijas.

• Beveik pusė į KĮC besikreipiančių 

žmonių (48%) tęsia konsultacijas 

KĮC.

• Į KĮC besikreipiančių žmonių skaičius 

nuolat auga.



Tęstinės konsultacijos 
už socialinę kainą

Pirminės konsultacijos 
(74-iems jų – skype ir 

telefonu)

Tęstinės konsultacijos 
po krizinio laikotarpio

Konsultacijos (I)

425 964 1565



PriklausomybėsNetektys

Santykių sunkumai

Savižudybės rizika

Konsultacijos (II)

27%

15% 7% 5%

Pagrindinės problemos dėl kurių kreipiamasi į KĮC: 



28% vyrų 72% moterų

Daugiausia KĮC klientų (30%), yra 19-25 m. amžiaus, kiek mažiau (20%) –

31-40 m., didesnė dalis besikreipiančiųjų yra moterys (72%).

Konsultacijos (III)

5%

30%

21%

20%

14%

7%
3%

Pasiskirstymas pagal amžiaus grupes
11 - 18 m. 19 - 25 m. 26 - 30 m. 31 - 40 m. 41 - 50 m. 51 - 60 m. virš 60 m.



Žmonės

KĮC komanda – tai specialistai, administracija, valdyba ir dalininkės. 

2018 m. pabaigoje organizacijoje savanoriavo: 

33 Psichologai ir psichoterapeutai

Savanoriai asistentai4



Supervizijos ir intervizijos

KĮK iškvietimai

KĮK nariai

KĮK

2

Krizių įveikimo komanda (KĮK) teikia psichologinę pagalbą organizacijoms,

patyrusioms netikėtą krizinę situaciją, kuri dažniausiai susijusi su grėsme

darbuotojų ir/ar klientų sveikatai ar gyvybei.

12

12



• Vykdėme Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos programos 

rėmimo projektą ir teikėme individualias ir grupines konsultacijas 

žmonėms, kurių artimasis bandė žudytis, psichikos ligonių artimiesiems, ir 

vaikams su elgesio ir emociniais sunkumais. 

• KĮC pradėjo bendradarbiauti vykdant ES projektą „Sveikos gyvensenos 

skatinimas Švenčionių rajone“ ir teikė individualias psichologo 

konsultacijas Švenčionyse.

• Pagal Sveikatos ministerijos finansuojamą projektą 2018 gruodį – 2019 

spalį vykdome individualias ir grupines konsultacijas. 

Projektai



• KĮC atšventė 10 metų gimtadienį.

Per šį laikotarpį KĮC suteikė apie

3000 pirminių nemokamų

profesionalių konsultacijų.

• KĮC sukūrė ir vykdė 35 Lietuvos

miestuose mokymus „Krizių valdymas

mokymo įstaigose“, skirtus mokyklų

krizių komandų nariams.

Iniciatyvos (I)



2018 m. KĮC pirmą kartą prisijungė prie

„Be Safe Lab“ iniciatyvos.

Savanoriai po specialių apmokymų dirbo

jaunimo festivaliuose, kur drauge su

partneriais informavo jaunus žmones

apie psichoaktyvias medžiagas ir jų

vartojimo rizikas bei teikė psichologinę

pagalbą.

Iniciatyvos (II)



• Krizės įveikimo komandų ir krizinės pagalbos paslaugų plėtra.

• Valdymo, vidinės komunikacijos procesų optimizavimas.

• KĮC struktūros tobulinimas.

• Savanorių kvalifikacijos kėlimas ir krizių įveikimo komandos 

mokymai.

• Vykdomas KĮC finansinis auditas. 

2019 m. kryptys



Pajamos ir išlaidos

65%

29%

6%

IŠLAIDOS - 80 000 €

Suteiktų paslaugų savikaina

Veiklos sąnaudos

Kitos sąnaudos

64%

26%

10%

PAJAMOS – 93  217 €

Pajamos už suteiktas paslaugas

Finansavimas iš valstybės biudžeto

Fizinių ir juridinių asmenų parama



Parama

7%

24%

69%

GAUTA PARAMA – 54373 €

Verslas Fiziniai asmenys Valstybė



Paramos būdai:

• Skiriant 2% GPM paramą,

• Pervedant vienkartinę auką,

• Aukok.lt portalas,

• Paremiant Bitcoin valiuta.

Paramos būdai



KĮC rėmėjai


