
Nr. Projekto pavadinimas Projekto tikslas Finansavimo 

šaltinis

Sutarties pasirašymo 

data, numeris

Projekto 

įgyvendinimo 

laikotarpis

Skirtas 

finansavima

s

1 Savižudybių postevencijos 

konferencija, pirmosios 

psichologinės pagalbos 

mokymai ir supervizija

Organizuoti ir pravesti 

Savižudybių postevencijos 

konferenciją, pirmosios 

psichologinės pagalbos mokymus 

ir superviziją

Vilniaus miesto 

savivaldybė

2023 03 20, Nr. A291-

1451/23

2023 m. 8,000

2. Suaugusiųjų psichikos sveikatos 

stiprinimas užsitęsus krizei

Teikti grupinę ir individualią 

psichologinę pagalbą Vilniaus 

mieste gyvenantiems 

suaugusiems asmenims, 

patiriantiems užsitęsusią  krizę 

dėl artimojo psichikos ligos, dėl 

artimojo priklausomybės, taip pat 

asmenims kenčiantiems dėl 

perdegimo.

Vilniaus miesto 

savivaldybė

2022-04-28 Nr. A291-

1318/22

2022 m. 12 000

3 Krizių

postvencijos seminaras ir 

supervizijos

Suorganizuoti krizių postvencijos 

seminarą ir supervizijas krizinę 

pagalbą teikiantiems 

specialistams siekiant užtikrinti 

šių specialistų žinių atnaujinimą ir 

kompetencijos kėlimą krizių 

postvencijos srityje.

Vilniaus miesto 

savivaldybė

2022-06-09 Nr. A291-

1514/22

2022 m. 10 800

4 Krizių valdymo plano įdiegimas 

asmens sveikatos priežiūros 

įstaigose.

Padėti Vilniaus miesto asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoms 

įdiegti krizių valdymo planus bei 

atnaujinti krizių valdymo žinias

Vilniaus miesto 

savivaldybė

2021-07-16 Nr. A291-

1586/21

2021 m. 7000



5 Psichologinė pagalba 

bandžiusiųjų žudytis 

artimiesiems

Suteikti psichologinę pagalbą 

bandžiusiųjų žudytis artimiesiems, 

siekiant pagerinti artimųjų 

emocinę būklę, didinti psichologinį 

atsparumą ir supratimą, kas yra 

save žalojantis elgesys, bei ugdyti 

gebėjimą suteikti nespecifinę 

pagalbą tokiam šeimos nariui

Vilniaus miesto 

savivaldybė

2021-07-16 Nr. A291-

1585/21

2021 m. 10 000

6 Krizių

postvencijos seminaras ir 

supervizijos

Suorganizuoti krizių postvencijos 

seminarą ir supervizijas krizinę 

pagalbą teikiantiems 

specialistams siekiant užtikrinti 

šių specialistų žinių atnaujinimą ir 

kompetencijos kėlimą krizių 

postvencijos srityje

Vilniaus miesto 

savivaldybė

2021-07-16 Nr. A291-

1587/21

2021 m. 10 000

7 Psichologinė pagalba 

asmenims, patiriantiems 

užsitęsusią krizę

Teikti grupinę ir individualią 

psichologinę pagalbą asmenims, 

patiriantiems užsitęsusią  krizę 

dėl emocinio smurto ir patyčių, 

netekus artimojo dėl savižudybės, 

taip pat COVID-19  paveiktiems 

vyresnio amžiaus asmenims ir 

asmenims kenčiantiems dėl 

perdegimo

Vilniaus miesto 

savivaldybė

2021-06-16 Nr. A291-

1400/21

2021 m. 11 000

8 Individualios psichologo 

konsultacijos (LR SAM 

psichologinės gerovės ir

psichikos sveikatos stiprinimas)

Lavinti paslaugos gavėjų 

gebėjimus ir įgūdžius atpažinti 

savo

būseną, mokyti spręsti 

gyvenimiškas situacijas, taip pat 

gauti psichologinę pagalbą

išgyvenant sudėtingas 

gyvenimiškas situacijas.

Vilniaus miesto 

visuomenės 

sveikatos biuras

2021-06-07 Nr. KS-

504/21(4.7)

2021 m. 12 000



9 Specialistų paslaugos 

psichoterapinių grupių 

užsiėmimams

Teikti grupinę psichologinę 

pagalbą asmenims, 

išgyvenantiems

psichologinius sunkumus dėl 

artimo žmogaus priklausomybės 

ar pasireiškiančios

psichosomatikos

Vilniaus miesto 

visuomenės 

sveikatos biuras

2020-12-10 Nr. KS-

399/20(4.7)

2020 m. 4750

10 Specialistų paslaugos 

individualiems užsiėmimams 

„Pirmoji pagalba

psichikos sveikatai: individualios 

psichikos sveikatos įgūdžių 

lavinimo

konsultacijos“

Lavinti paslaugos gavėjų 

gebėjimus ir įgūdžius

atpažinti savo būseną, mokyti 

spręsti gyvenimiškas situacijas, 

taip pat gauti

psichologinę pagalbą išgyvenant 

sudėtingas gyvenimiškas 

situacijas

Vilniaus miesto 

visuomenės 

sveikatos biuras

2020-12-04 Nr. KS-

387/20(4.7)

2020 m. 11997,65

11 Lektoriaus  paslaugos 

bendruomeninių grupių 

užsiėmimams vesti

Teikti grupinę psichologinę 

pagalbą asmenims,

išgyvenantiems psichologinius 

sunkumus dėl darbo netekties, 

artimo

žmogaus priklausomybės ar 

pasireiškiančios psichosomatikos.

Vilniaus miesto 

visuomenės 

sveikatos biuras

2020-09-29 Nr. KS-

302/20(4.7)

2020 m. 6000

12 Psichologinės pagalbos 

vyresnio amžiaus asmenims

namuose teikimas

Suteikti psichologinę

pagalbą vyresnio

amžiaus asmenims

namuose

Vilniaus miesto 

savivaldybė

2020-07-08 Nr. A291-

1246/20

2020 m. 2250

13 Sukurti krizių sveikatos 

priežiūros įstaigose valdymo 

planą

Parengti planą

krizių sveikatos

priežiūros

įstaigoms, pravesti

mokymus, kaip taikyti planą

Vilniaus miesto 

savivaldybė

2020-07-08 Nr. A291-

1245/20

2020 m. 8000



14 Krizių postvencijos seminaras ir 

supervizijos

Suorganizuoti krizių postvencijos 

seminarą ir supervizijas krizinę 

pagalbą teikiantiems 

specialistams siekiant užtikrinti 

šių specialistų žinių atnaujinimą ir 

kompetencijos kėlimą krizių 

postvencijos srityje

Vilniaus miesto 

savivaldybė

2020-06-22 Nr. A291-

1145/20

2020 m. 8000

Mobiliųjų krizių įveikimo 

komandų (MPKĮK) projektai

1

Mobiliųjų psichologinių krizių 

įveikimo komandos (MPKĮKP) 

Vilniaus apskrityje paslaugos

Kizinio įvykio intervencija ir 

postvencija psichologinę krizę 

išgyvenantiems asmenims ir (ar) 

jų grupėms, grupių paslaugos

Valstybinis 

psichikos 

sveikatos centras 2022-09-30 Nr. 26S-22 2020 m. 47 979

2

Mobiliųjų psichologinių krizių 

įveikimo komandos (MPKĮKP) 

Kauno apskrityje paslaugos

Kizinio įvykio intervencija ir 

postvencija psichologinę krizę 

išgyvenantiems asmenims ir (ar) 

jų grupėms, grupių paslaugos

Valstybinis 

psichikos 

sveikatos centras 2020-10-02 Nr. 26S-23 2020 m. 38 496

3

Regionų mobiliųjų psichologinių 

krizių įveikimo komandų 

(MPKĮKP)  paslaugos Rytų ir 

Vidurio Lietuvos regione

Kizinio įvykio intervencija ir 

postvencija psichologinę krizę 

išgyvenantiems asmenims ir (ar) 

jų grupėms, grupių paslaugos

Valstybinis 

psichikos 

sveikatos centras 2021-09-27 Nr.  26S-24 2021-2022 m. 78 720

4
Mobiliųjų

psichologinių krizių įveikimo 

komandos (MPKĮKP) Rytų 

Lietuvos regione paslaugos

Kizinio įvykio intervencija ir 

postvencija psichologinę krizę 

išgyvenantiems asmenims ir (ar) 

jų grupėms, grupių paslaugos

Valstybinis 

psichikos 

sveikatos centras 2022-05-17 Nr. 26S-18 2022 m. 86 720



5

Mobiliųjų

psichologinių krizių įveikimo 

komandos (MPKĮKP) Vidurio 

Lietuvos regione paslaugos

Kizinio įvykio intervencija ir 

postvencija psichologinę krizę 

išgyvenantiems asmenims ir (ar) 

jų grupėms, grupių paslaugos.

Valstybinis 

psichikos 

sveikatos centras 2022-05-17 Nr. 26S-19 2022 m. 70 720

Skambučių centras

1 Psichologinių krizinių įvykių 

skambučių centro paslaugų 

teikimas

Užtikrinti nepertraukiamą 

Skambučių centro veiklą 

operatyviam psichologinių krizinių 

įvykių valdymui, organizuojant jo 

paslaugų teikimą, teikti 

veiksmingas krizinės intervencijos 

konsultacijas bei kelti mobiliųjų 

psichologinių krizių įveikimo 

komandų (toliau - MPKĮK) narių 

kompetencijas teikti MPKĮK 

paslaugas.

Valstybinis 

psichikos 

sveikatos centras

2021-07-09 Nr. 26S-14 2021 m. 100 000

2 Psichologinių krizinių įvykių 

skambučių centro paslaugų 

teikimas

Užtikrinti nepertraukiamą 

Skambučių centro veiklą 

operatyviam psichologinių krizinių 

įvykių valdymui, organizuojant jo 

paslaugų teikimą, teikti 

veiksmingas krizinės intervencijos 

konsultacijas bei kelti mobiliųjų 

psichologinių krizių įveikimo 

komandų (toliau - MPKĮK) narių 

kompetencijas teikti MPKĮK 

paslaugas.

Valstybinis 

psichikos 

sveikatos centras

2022-01-17 Nr. 26S-1 2022 m. 180 000



3 Psichologinių krizinių įvykių 

skambučių centro paslaugų 

teikimas

Užtikrinti nepertraukiamą 

Skambučių centro veiklą 

operatyviam psichologinių krizinių 

įvykių valdymui, organizuojant jo 

paslaugų teikimą, teikti 

veiksmingas krizinės intervencijos 

konsultacijas bei kelti mobiliųjų 

psichologinių krizių įveikimo 

komandų (toliau - MPKĮK) narių 

kompetencijas teikti MPKĮK 

paslaugas.

Higienos 

institutas

2023-01-13 DP-1 2023 m. 120 000


