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Psichologin÷s pagalbos tarnybų asociacija kviečia vystyti savanoryst÷s id÷ją
Lietuvos telefoninių psichologin÷s pagalbos tarnybų asociacija (LTPPTA) spalio 4 d. min÷s 15-ąsias savo veiklos
metines. Šia proga rugs÷jo 23 dieną Telšiuose organizuojama konferencija, kurios metu pagrindinis d÷mesys
bus skiriamas savanoryst÷s temai, šiais metais paskelbtai prioritetine Europos Sąjungoje.
„Didžiausia asociacijos vertyb÷ – daugiau nei 350 mūsų vienijamų tarnybų darbuotojų, dieną naktį teikiančių
emocinę paramą žmon÷ms, susiduriantiems su sud÷tingomis gyvenimo situacijomis, – teigia LTPPTA
prezidentas dr. Paulius Skruibis. – Didžioji dalis mūsų darbuotojų – savanoriai, įkv÷pti atliekamo darbo
prasmingumo ir neatlygintinai teikiantys pagalbą kitiems.“
Renginio dalyviai – tiek savanoriškų organizacijų, tiek verslo įmonių ir valstyb÷s bei savivaldybių institucijų
atstovai – bus kviečiami diskutuoti apie tai, kod÷l verta vystyti savanorystę. Konferencijoje taip pat bus pristatyti
LTPPTA veiklos rezultatai, aptartos tarnybų veikloje iškylančios problemos bei kuriamos ateities veiklų gair÷s.
Nuo pat įsteigimo 1996 m. LTPPTA, kuriai priklauso „Jaunimo linija“, „Vaikų linija“, „Vilties linija“, „Pagalbos
moterims linija“ bei „Linija Doverija“, kompleksiškai sprendžia psichologin÷s sveikatos problemas. Asociacijos
tarnybų darbuotojai ne tik kasmet atsako į ketvirtį milijono pavienių asmenų skambučių, bet veikia ir
visuomeniniu mastu: aktyviai vykdo savižudybių ir psichologinių krizių, smurto ir priekabiavimo prevencijos
programas, užsiima visuomen÷s švietimu psichologin÷s bei socialin÷s pagalbos srityje. LTPPTA iniciatyva
prad÷tas keisti kenksmingas savižudybių vaizdavimo žiniasklaidoje būdas, straipsniuose nurodomi nemokami
pagalbos tarnybų numeriai, ant Vilniaus tiltų pakabintos lentel÷s su šių tarnybų kontaktais.
P. Skruibis pastebi, kad toks visuomen÷s švietimas padeda plisti ne tik sąmoningumui psichikos sveikatos
srityje, bet ir pačiai savanoryst÷s id÷jai – šiuo metu tarnybose darbuojasi net trečdaliu daugiau savanorių nei
2010 metais. Be to, į savanoriškų organizacijų veiklą įsitraukia ne tik didžiųjų Lietuvos miestų, bet ir regionų
gyventojai, tad šiemet simboliškai tradicinę LTPPTA konferenciją organizuoja Telšių krizių centras, kuriame yra
įsikūrusi pagalbos tarnyba „Vilties linija“.
Lietuvos telefoninių psichologin÷s pagalbos tarnybų asociacija yra nevyriausybin÷ organizacija, vienijanti 12
narių, organizuojančių emocin÷s paramos telefonu ir internetu teikimą. Jos nariai aktyviai bendradarbiauja su
Lietuvos ir užsienio šalių valstybin÷mis ir visuomenin÷mis organizacijomis, veikiančiomis telefonin÷s
psichologin÷s pagalbos teikimo srityje. Asociacijos nar÷s „Vaikų linija“ ir „Vilties linija“ telefoninę pagalbą teikia
numeriais, kurie yra bendri visoje Europoje. LTPPTA remia LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija, TEO LT,
AB, informacinių technologijų bendrov÷ "Microsoft Lietuva" ir UAB „Tele2“.
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