2019, 2020 ir 2021 metų

VEIKLOS REZULTATAI

Lietuvos emocinės paramos tarnybų
asociacija (LEPTA) (anksčiau – Lietuvos
telefoninių psichologinės pagalbos
tarnybų asociacija) įsteigta 1996
metais.

LEPTA
emocinės
paramos
linijos

LEPTA misija - kritiniu metu suteikti
nemokamą, lengvai prieinamą,
anonimišką emocinę paramą,
sumažinti žmogaus emocinį skausmą,
padėti atlaikyti ir įveikti sunkumus.
Emocinė parama teikiama telefonu ir
internetu.

LEPTA tarnybos veikia Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Telšiuose, Skuode ir
Visagine.

LEPTA administracija – vykdantysis
direktorius ir ﬁnansininkė, LEPTA
ﬁnansinę veiklą kontroliuoja revizorė,
tarp Konferencijų organizacijai
vadovauja Valdyba.

Prisiskambinti
emocinės paramos
linijai vis

LENGVIAU

65

67

56
LEPTA linijų telefonais prisiskambinti vis paprasčiau.
COVID-19 pandemijos sąlygomis padidinome
emocinės paramos telefonu prieinamumą. Per 2019,
2020 ir 2021 metus atsiliepėme į 660 tūkstančių
skambučių.

2019 m.

2020 m.

Reikšmės nurodytos procentais.

2021 m.

Šiuo metu Jaunimo linija, Vilties linija ir Pagalbos
moterims linija emocinę paramą telefonu teikia visą
parą, Vaikų linija – kasdien nuo 11 iki 23 valandos, o
Linija doverija – kasdien nuo 16 iki 19 valandos.
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Emocinė parama –

ir INTERNETU

2228

2019 m.

2053

1838

2020 m.

Pokalbiai internetu

2021 m.

Laiškai

LEPTA tarnybos emocinę paramą teikia ne tik
telefonu, bet ir pokalbiais internetu (angl. chat),
ir elektroniniu paštu. Pokalbių internetu skaičius
nuolat auga, elektroninių laiškų - mažėja.
Emocinės paramos teikimo pokalbiais internetu
išlaidos nuo 2020 metų iš dalies dengiamos iš
valstybės biužeto.

Mūsų veiklos
pagrindas -

SAVA
NO
RIAI

868

2019 m.

931

2020 m.

969

2021 m.

Siekdami būti lengviau pasiekiami,
atsiliepti į kuo daugiau skambučių ir
teikti emocinę paramą internetu,
nuolat didiname savanorių skaičių.
2021 metais turėjome beveik
tūkstantį savanorių.

Ar esate girdėjęs / žinote apie šias
emocinės paramos tarnybas?

Teko girdėti

Nežinau šios tarnybos

Reikšmės nurodytos procentais.

90 10

Jaunimo linija

Vaikų linija

ŽMONĖS
ŽINO,
kur kreiptis
emocinės paramos

87

Pagalbos moterims
linija

75

Vilties linija

Linija doverija
(rusų kalba)

60
23

13
25
40
87

Dauguma žmonių žino
Jaunimo liniją, Vaikų liniją,
Pagalbos moterims liniją ir
Vilties liniją.
Apklausti 18–75 metų
amžiaus gyventojai visoje
Lietuvoje.

Valstybės biudžeto
finansavimas –

SVARBUS
IŠTEKLIUS

€

658 347 €
540 000 €
411 000 €

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Didėjant ﬁnansavimui didėjo ir veiklos rezultatai

Valstybės biudžetas per Jaunimo reikalų
departamentą prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos dengia dalį emocinės
paramos teikimo administravimo išlaidų,
taip pat apmoka žmonių skambučius.
Kiti emocinės paramos rėmėjai –
įmonės, pavieniai rėmėjai.

2019

Sukurta savanorių motyvacinė sistema – geresniam
savanorių įsitraukimui.
Savižudybių prevencijos turas po Lietuvos regionus
su ﬁlmu „Žodis iš S raidės“.

Svarbiausi įvykiai:

JAUNIMO
LINIJA

Pradėtas socialinis verslas - emocinės sveikatos mokymai
įmonėms ir gyventojams.
Pirmą kartą surengtas labdaringų meno dirbinių aukcionas.

2020

Karantino metu dalis budėjimų, mokymai, kvaliﬁkacijos
kėlimas perorganizuoti į nuotolinį būdą.
Pradėta kurti „Jaunimo linijos“ tinklalaidė „Iš širdies“.
Emocinės paramos kokybės vertinimai,
pasitelkiant LSMU ekspertus.

2021

Internetiniai pokalbiai pradėjo veikti 7 dienas per savaitę.
Sukurta strategija 2022–2027 metams.
30 metų jubiliejus paminėtas įtraukiant buvusius ir
esamus savanorius, administraciją, visą bendruomenę.
Turai Lietuvos mokyklose, kalbant apie LGBTQ temas
ir emocinę sveikatą.
Projektas visoje Lietuvoje „Žalia šviesa gyvenimui“ –
siekiant skatinti jaunus žmones rūpintis savo
psichine sveikata.

2019
Svarbiausi įvykiai:

VAIKŲ
LINIJA

Minint „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ dešimtmetį,
„Vaikų linija“ šią iniciatyvą transformavo ir išplėtė į
Sąmoningumo didinimo mėnesį.

„Vaikų linija“ pristatė nemokamus mokymus tėvams
internetu, kaip pastebėti ir spręsti vaikų patyčių
situacijas. Mokymai tėvams internetu (bepatyciu.lt).

2020

Pailgintas pokalbių internetu (chat'o) laikas – darbo
dienomis nuo 18 iki 23 val.
Per Sąmoningumo didinimo mėnesį BE PATYČIŲ,
„Vaikų linija“ kvietė visuomenę sutelkti dėmesį į patyčias
virtualioje erdvėje.
Kartu su partneriais „Vaikų linija“ įgyvendino iniciatyvą
„Saugus internete ir vasarą!“ – buvo lankomasi vaikų
stovyklose ir su vaikais kalbamasi apie saugumą
internete, galimas grėsmes ir kaip jų išvengti.

2021

Organizuota patyčių ir žeminančio elgesio internete
mažinimo kampanija paaugliams „CUT THE CRAP“.
(Hate komentarai socialiniuose tinkluose? Cut the
crap! - YouTube).
Siekdama padėti mokykloms stabdyti patyčias,
„Vaikų linija“ pristatė 2 nemokamus mokymų kursus
internete. Internetiniai mokymai mokykloms
(bepatyciu.lt).
Karantinai ir COVID-19 pandemija padarė neigiamą
poveikį vaikų emocinei ir ﬁzinei sveikatai. Pirmą kartą
„Vaikų linijos“ statistikoje kreipimųsi dėl savižudybės
grėsmės yra daugiausia.

Svarbiausi įvykiai:

VILTIES
LINIJA

2019

Lietuvos pašto teikiama paslauga: „Vilties linijos“ skrajučių
pristatymas Lietuvoje.
Audio klipo reklamos transliacija per radijo stotis: „LRT“, „Laluna“,
„Lietus“.

2020

Karantino metu prie „Vilties linijos“ prisijungė 27 Psichikos
sveikatos centruose dirbantys psichologai iš visos Lietuvos,
daugiau nei mėnesį savanoriškai teikę emocinę paramą
skambinantiesiems nuotoliniu būdu. Tai prisidėjo prie pagalbos
pasiekiamumo išaugus įeinančių skambučių skaičiui atsiliepiamumas siekė 70 proc.
Gauta Ministro Pirmininko padėka „Vilties linijai“ už pagalbą
Lietuvai kovoje su COVID-19 virusu.
Įdiegta laukimo eilė, informuojanti skambinantįjį apie linijos
užimtumą bei pagalbą telefonu konsultantui atsilaisvinus.
„Vilties linijos“ atstovų interviu LRT radijuje ir „Panoramoje“,
naujienų agentūrai „BNS“.

2021

Pradėta teikti emocinė parama pokalbiais internetu.
Bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biuru.
„Vilties linijos“ veikla viešinama įvairiais informaciniais kanalais,
siekiant didinti numerio žinomumą ir prieinamumą suaugusiųjų
tarpe.tė“, leidiniuose „Namie ir sode“ ir „60+“, „Facebook“
puslapio paskyroje.

Svarbiausi įvykiai:

PAGALBOS
MOTERMIS
LINIJA

2019

Įkurtas Pagalbos moterims linijos padalinys Vilniuje.
Emocinė parama pradėta teikti ir
pokalbiais internetu (chat).
Vaizdo klipo transliacija LRT televizijoje tarptautinės
akcijos „16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš
moteris“ metu.
Atnaujintas tinklapis:
www.pagalbosmoterimslinija.lt

20192020
2020

2019 - 2020 m. iniciatyva kartu su
Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi
„Lankstyti žmogų“.

Pagalbos moterims linijos savanorių
komandai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
įteikė padėką už pagalbą Lietuvai kovoje su
COVID-19 virusu.
2020 - 2021 m. ilginamas emocinės paramos
teikimo pokalbiais internetu (chat) laikas.

2021

Pradėta kurti Pagalbos moterims
linijos tinklalaidė „Apie ką tyliu...“
Lauko reklama Vilniuje tarptautinės
akcijos „16 aktyvizmo dienų prieš smurtą
prieš moteris“ metu.

Svarbiausi įvykiai:

LINIJA
DOVERIJA

„Linija doverija“ vienintelė teikia emocinę paramą
rusų kalba. Linijoje budi savanoriai - vyresniųjų
klasių moksleiviai, todėl linija orientuojasi į
emocinės paramos teikimą jaunimui.

2019
2020
2021

17 savanorių. Pravesta 50 kvaliﬁkacijos kėlimo
užsiėmimų savanoriams.
21 savanoris. Nuo 2020 metų kovo pailgino darbo
laiką – pradėjo budėti kasdien nuo 16 iki 19
valandos.
15 savanorių. Kilo sunkumų renkant naujų
savanorių grupę, nes buvo ribojami kontaktiniai
susitikimai ugdymo įstaigose.

Nauja asocijuota narė

PAGALBOS
VYRAMS
LINIJA

2020

Pagalbos vyrams linija "Nelik vienas" veikia nuo
2020 metų lapkričio.
Emocinė paramą teikiama telefonu 8 6041 1119
kasdien nuo 18 iki 21 val., taip pat el. paštu
pagalba@nelikvienas.lt.

2021

2021 metų spalį Pagalbos vyrams linija „Nelik
vienas“ tapo asocijuota LEPTA nare.
Linijoje emocinę paramą teikia apmokyti
savanoriai.
Partnerystės, bendri komunikaciniai, viešinimo,
turinio projektai su „LNK“, „Lrytas.lt“, „LRT“
grupėmis.
Pravesti dveji savanorių mokymai, parengta 15
linijos savanorių.

