
 

 

Metinė paramos fondo „Jaunimo linija” ataskaita už 2012 m. 
 
Emocinės paramos tarnyba „Jaunimo linija“ yra pilietinė iniciatyva, kurios misija – teikti emocinę 
paramą jaunimui. „Jaunimo linijos“ vizijoje jauni žmonės dalinasi sunkumais ir renkasi gyvenimą. 
Tarnybos savanoriai padeda jauniems žmonėms 24 valandas per parą veikiančiu telefonu, 
elektroniniu paštu ir rengia atvirus susitikimus visoje Lietuvoje. „Jaunimo linijos“ pagalba yra 
nemokama.  
 
„Jaunimo linijos” veiklą iki 2012 m. pabaigos organizavo VšĮ Jaunimo psichologinės paramos 
centras, asociacija „Kauno Jaunimo linija“ bei labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos 
jaunimui centras. Paramos fondas „Jaunimo linija” koordinavo tarnybos veiklą ir telkė jai 
reikalingus finansinius resursus. 
 
2013 m. pradžioje  baigėme ilgai planuotą reorganizaciją – nuo sausio 1 d. paramos fondas 
„Jaunimo linija” su padaliniais Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje tapo vienintele organizacija atsakinga 
už visą tarnybos veiklą. Pirmą kartą nuo veiklos pradžios 1991 m. „Jaunimo linija” yra savarankiška 
organizacija. Tikime, kad šis didelis pasikeitimas padės mums taupyti kaštus, leis efektyviau dirbti 
ir pasiekti, kad emocinė parama būtų prieinama kuo daugiau jaunų žmonių.   
 

 Emocinė parama jauniems žmonėms. Per 
šiuos metus sulaukėme 105 408 skambučių. 
Dalis pokalbių „Jaunimo linijoje” labai trumpi – 
kai skambinantieji tikrina mūsų patikimumą 
(pvz. papasakodami, kaip vėliau paaiškėja, 
išgalvotą istoriją), nori ko nors paklausti, 
neišdrįsta pradėti pokalbio ar skambina kokiu 
kitu tikslu. Likusieji gerokai ilgesni – kai 
skambinantieji dalinasi savo sunkumais pokalbis 
gali trukti pusę valandos, valandą ar ilgiau. 
Kiekvieną valandą įvyksta vidutiniškai du 
pokalbiai apie sunkumus – 16 057 per metus.  
 
Vidutiniškai 8 kartus per parą mums skambina 
žmonės, galvojantys apie savižudybę. Per 2012 

m. sulaukėme 2 908 tokių skambučių. 
  
Atsiliepimas iš jaunimolinija.lt: 
Sveiki! Tikiuosi į tą el.paštą pataikiau. :D Aš čia su tokiu prašymu. Jei būtų galimybė, žiauriai norėčiau, 
kad perduotumėte mano begalinę padėką vienai nuostabiai savanorei. Jai paskambinau šią naktį t.y. iš 
liepos 1d. į liepos 2 d. 01:59 . Kalbėjom 1h 27 min. Ir aš dar kaip tik buvau prisilakus <...>. Labai, 
labai tikiuosi, kad atkapstysit ją ir perduosit didelę,didelę padėką! Taigi, jei pavyks, tai ačiū tai 
savanorei, kad išgelbėjo gyvybę, ačiū už tai, kad išklausė ir pabuvo su manimi tą siaubingą naktį, ačiū už 
tai, kad ji įrodė, jog visgi nuostabių žmonių žemėj būna, ačiū ir už tai, kad ji manęs nepasmerkė bei 
nurodė kur galiu kreiptis pagalbos, ačiū dar ir už tai, kad vienu metu ji mane net pralinksmino. Dėkoti 
galėčiau daug, daug kartų, todėl tikrai žiauriai didelis ačiū jai, ir jei galit, perduokit dar, kad ji 
ŽIAURIAI NEREALI!!! Jei pavyks perduoti padėką, būkit geri praneškit man, jei galit, taip man bus 
ramiau :) 

 
„Jaunimo linijos” savanoriai padeda ne vien 
telefonu, bet ir elektroniniais laiškais. Kiekvienas 
užsiregistravęs mūsų svetainėje jaunimolinija.lt 



 

 

gali parašyti mums laišką ir  sulaukti savanorio atsakymo. 2012 m. mes gavome ir atsakėme į 1 281 
laišką, vidutiniškai po  4 per parą. 
 
Atsiliepimas iš jaunimolinija.lt 
Sveiki,man dziugu,kad nusprendziau jums parasyti ir isdestyti mintis,atsakete greit i laiska,skaitydama 
laiska as radau ikvepimo gyvenimui,dziugu kad jus esate,aciu 
 
Dažniausiai mums skambina ir rašo dėl: 

• meilės santykių; 
• santykių su tėvais; 
• kitais šeimos nariais ir draugais; 
• gyvenimo prasmės klausimų; 
• sveikatos problemų; 
• išsiskyrimų; 
• netekčių; 
• nepasitikėjimo savimi; 
• patiriamos fizinės ar seksualinės prievartos; 
• patyčių; 
• depresijos; 
• nerimo; 
• finansinių  sunkumų; 
• nedarbo; 
• savęs žalojimo. 

 
Savanoriai. 2012 m. mūsų organizacijoje dirbo 181 savanoris: Vilniuje – 105, Kaune – 47, 
Klaipėdoje – 29. Savanoriai „Jaunimo linijoje” atsiliepia į skambučius ir laiškus, moko naujus 
savanorius, organizuoja ir dalyvauja renginiuose, kuriuose supažindiname žmones su pagrindiniais 
savižudybės rizikos ženklais ir pagalbos būdais. 
 

       
Nuotraukos iš „Jaunimo linijos“ savanorių metinės konferencijos 2012 m. 
 
Kiekvienas emocinę paramą teikiantis savanoris turi praeiti atranką ir maždaug pusės metų trukmės 
apmokymus. Baigę apmokymus ir pradėję budėjimus prie telefono bei pradėję atsakinėti į laiškus 
savanoriai bent kartą į kelis mėnesius dalyvauja kvalifikacijos kėlimo užsiėmimuose.  



 

 

 
Vienas emocinę paramą teikiantis savanoris „Jaunimo linijos” veikloms kas mėnesį skiria 20-30 
valandų. Vidutinė savanoriavimo trukmė mūsų organizacijoje yra 1,5-2 metai. 
 
Visuomenės švietimas apie savižudybės rizikos ženklus ir pagalbos būdus. Kartu su 
muzikantu Andriumi Mamontovu 2009 m. pradėjome iniciatyvą „Nebijok kalbėti”. Jos tikslas – 
informuoti žmones apie pagrindinius savižudybės rizikos ženklus ir parodyti, kaip kiekvienas iš 
mūsų gali suteikti emocinę paramą krizinėje situacijoje. 
 

      
Nuotraukos iš iniciatyvos „Nebijok kalbėti“ susitikimų Panevėžyje ir Marijampolėje. 
 
Nuo iniciatyvos pradžios aplankėme 24 miestus ir miestelius, dažniausiai tuos, kuriuose 
savižudybių rodikliai yra didžiausi. 2012 m. atvirus renginius, kuriuose kartu su Andriumi 
Mamontovu atsakinėjome į rūpimus klausimus apie savižudybes, surengėme 7 miestuose: 
Lentvaryje, Naujojoje Akmenėje, Joniškyje, Šiauliuose, Vilkaviškyje, Marijampolėje ir Panevėžyje.  
 
Žinias apie savižudybių prevenciją taip pat skleidėme dviejuose muzikos festivaliuose: „Karklė 
2012 Live Music Beach” ir „Mėnuo Juodaragis”. 
 

     
Nuotraukos iš savižudybių prevencijos akcijų jaunimo muzikos festivaliuose.  
 
 
Kiek visa tai kainuoja ir kas už tai moka? Ataskaitos pabaigoje pateikiamoje lentelėje 
nurodytos paramos fondo „Jaunimo linija” 2012 m. pajamos ir išlaidos. Tačiau jos neatspindi pilno 
vaizdo, nes praeitais metais savanorių darbas buvo organizuojamas VšĮ Jaunimo psichologinės 
paramos centro, asociacijos „Kauno Jaunimo linija” bei labdaros ir paramos fondo Dvasinės 
pagalbos jaunimui centras. Dėl šios priežasties dalį išlaidų sunku tiksliai įvertinti ir atskirti nuo kitų 
šių organizacijų veiklų. 



 

 

 
Kadangi nuo šių metų pradžios visą „Jaunimo linijos” veiklą organizuoja paramos fondas „Jaunimo 
linija”,  2013 m. biudžetą galime pasakyti tiksliai – reikia 400 tūkst. litų, kad „Jaunimo linijos” 
veikla vyktų sklandžiai.  
 
Esame labai dėkingi visiems „Jaunimo linijos” rėmėjams, be kurių visos šioje ataskaitoje aprašytos 
veiklos tiesiog nebūtų: 

• Visiem žmonėms, skyrusiems mums 2 proc. arba rėmusius piniginėmis aukomis; 
• LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai; 
• TEO LT, AB; 
• Lithuanian Mercy Lift; 
• UAB „TELE 2”; 
• Tarptautinei Vilniaus moterų asociacijai; 
• tesa A/S Lithuania; 
• Advokatų kontorai Borenius; 
• LR Sveikatos apsaugos ministerijai; 
• UAB „Consis Lietuva“ (dabar – UAB „Contus LT”); 
• UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“; 
• UAB „Fortum Heat Lietuva“; 
• UAB „G4S Lietuva“; 
• UAB „Hostex“; 
• UAB „Mediaskopas“; 
• Advokatų kontorai Bložė ir partneriai; 
• UAB „NOD Baltic“; 
• UAB „IK Design Point“; 
• Kauno kameriniam teatrui. 
 

Taip pat dėkojame „Jaunimo linijos“ 2 proc. kampanijos 2012 metų partneriams: 
• Lietuvos parodų ir kongresų centrui LITEXPO; 
• prekybos ir laisvalaikio centrui „Panorama“; 
• prekybos centrui „Europa“; 
• prekybos ir pramogų centrui „Ozas“; 
• knygynų tinklui „Vaga“; 
• kavinėms „Coffee Inn“. 

 
Ačiū visiems, kas priėmė mūsų aukų dėžutes: 

• „Aprangos" grupės parduotuvėms („APRANGOS GALERIJA", „Bershka", „Pull & Bear", 
„Stradivarius"); 

• prekybos ir laisvalaikio centrui „Mega", 
• viešbučiui „Novotel Vilnius Centre“; 
• British Chamber of Commerce. 

 



 

 

Paramos fondo „Jaunimo linija” finansinė 2012 m. ataskaita 
 
Likutis iš 2011 m. 30,711.76 Lt  
   
Paramos fondo „Jaunimo linija“ pajamų šaltiniai 2012 m.   
   
Verslo parama 93,768.69 Lt 40.29 % 
Fondų parama 40,410.00 Lt 17.36 % 
Fondų parama daiktais ir paslaugomis 30,000.00 Lt 12.89 % 
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama 22,584.59 Lt 9.70 % 
Valstybės parama 18,395.00 Lt 7.90 % 
Parama per aukojimo projektus 17,515.03 Lt 7.53 % 
Privačių asmenų parama 7,946.54 Lt 3.41 % 
Verslo parama daiktais ir paslaugomis1 2,129.56 Lt 0,92 % 

IŠ VISO 232,749.41 Lt  
   
Paramos fondo „Jaunimo linija“ išlaidos 2012 m.   
   
Darbuotojų atlyginimai 65,410.02 Lt 31.33 % 
Mokesčiai 46,968.82 Lt 22.50 % 
Patalpų remontas 15,389.20 Lt 7.37 % 
Aukų dėžučių gamyba 14,930.00 Lt 7.15 % 
Biuro įranga 14,468.68 Lt 6.93 % 
Parama „Jaunimo linijos“ organizacijoms  14,344.95 Lt 6.87 % 
Transportas 8,820.99 Lt 4.23 % 
Spausdinimo paslaugos 6,875.86 Lt 3.29 % 
Patalpų nuoma 4,356.35 Lt 2.09 % 
Kita (kanceliarinės, ūkio prekės, ryšio išlaidos ir pan.) 17,202.55 Lt 8.24 % 

IŠ VISO 208,767.42 Lt  
 
Metų pabaigoje paramos fonde „Jaunimo linija” dirbo trys darbuotojai: direktorius, projektų 
vadovė ir administratorė. 
 
Metų pabaigoje fondas turėjo keturis dalininkus: Paulius Skruibis, Kristina-Ona Polukordienė, 
Indrė Gaudiešiutė, asociacija Kauno „Jaunimo linija”. 
 

Paulius Skruibis 
„Jaunimo linijos” direktorius 

2013 03 28 
 

                                                
1 Verslo paramos daiktais ir paslaugomis suma pakoreguota 2013 05 11, patikslinus UAB „Contus” paramos 

buhalterinės apskaitos paslaugomis vertę. Prieš korekcijas verslo paramos daiktais ir paslaugomis suma buvo 
7,529.56 Lt. 


