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,,Jaunimo linija" - 5iuo metu yra viena didZiausiq nemokamq
emocing paramE telefonu, elektroniniais laiikais ir pokalbiais
internetu teikianiiq tarnybq Lietuvoje.
Bet kuriuo paros metu paskambinus telefonu galima atvirai
ir nuoiird2iai pasikalbeti apie tai, kas Zmogui svarbu. Emocine
parama teikiama konfidencialiai, vadinasi, kad viskas, kq skambinantysis papasakoja, lieka tarp jo ir savanorio, pokalbiai neiraiinejami, telefonq numeriai nefi ksuojami. Linijos savanoriams
r0pi skambinantiojo mintys ir jausmai. pokalbis gali padeti
pamatyti aktualius dalykus kitais aspektais, kitaip pasirinkti.
Emocine parama gali b0ti teikiama ir laiikais ar pokalbiais
internete. Paprastai pokalbiai telefonu ar internete trunka ne
daugiau nei 60 min. Be to,,,Jaunimo linijos" puslapyje galima
rasti informacini bankq - duomenq bazq, joje sukaupta informacija apie ivairias organizacijas, teikianiias socialines bei

psichologines paslaugas, pagalbq Lietuvoje
(wwwja

ir

uZ

jos ribq

lt/lt/i nfo ba n kasA.
Daugiau informacijos wwwjaunimolinija.lt.
u n i m o I i n ij a.

VAIKり LiNIJA
"Vaikq

linija"

-

emocines paramos tarnyba vaikams ir paau-

gliams, teikianti nemokamq ir anonimiikq pagalbq telefonu bei
internetu. Siuo metu pagalbq vaikams ir paaugliams teikia apie
200 konsultantq, i5 kuriq - 190 savanoriq.

,Vaikq linija'i teikdama pagalbq vaikams, bendradarbiauja

su Valstybes vaiko

teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybos specialistais. Tai uitikrina ne tik emocines paramos vaikams prieinamumE, bet ir teisines konsultacijas bei socialines paslaugas.
l"Vaikq linijq" gali kreiptis vaikai ar paaugliai, susidrirg su sunkumais, nesutariantys su draugais, tevais ar mokytojais, patiriantys prievartq, patyiias, besijauiiantys vieniii ar norintys su
kuo nors pasitarti. Jie turi galimybg skambinti nemokamu telefonu, susisiekti laiSkais, bendrauti internetu su savanoriais ar
savo bendraamZiais.

ffiikq linija" ne tik teikia pagalbq vaikams ir paaugliams, bet
ir tam tikrais klausimais konsultuoja suaugusiuosius. Suaugusieji i,Vaikq liniiq" gali kreiptis noredami:
. praneiti apie pa2eidZiamas vaikq teises;
. pasikonsultuoti saugaus bendravimo internete klausimais.
leikantieji informacijos apie vaikams kylaniius sunkumus
raginami uZsukti j tarnybos tinklalapyje esaniiq skiltj,,Naudinga
informacija'i kurioje jie ras naudingq patarimq ir informacijos
apie saugq bendravimq internete, patytias ir pan.
l"Vaikq linijq" galima kreiptis pagalbos kasdien nemokamu
telefonu, paraiyti laiSkq arba susisiekti pokalbiais internetu.
Daugiau informacijos www.vaikulinija,lt.
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VSl ,,Kriziq iveikimo centras" (KlC) - profesines
savanorystes pagrindu veikianti organizacija,

kurioje teikiamos profesionalios psichologinio konsultavimo paslaugos. Savanoriaujantys psichologai,
psichoteapeutai ir kriziq jveikimo specialistai budi
Seiias dienas per savaitq ir teikia skubiq psichologinq pagalbq sudetingas gyvenimo situacijas iigyvenantiems 2monems.
lstaigos misija

-

padetiimon6ms emociikai i5gy-

venti ypat skaudiius jvykius, kai juos iveikti pritrOksta jegq. Organizacijos specialistai siekia, kad
Zmogus, kai ji iStinka krize, nebijotq ieikoti pagalbos, Zinotq, kur jos kreiptis, ir jq gautq savo aplinkoje arba jq suteiktq profesionalas.
Skirtingai nei emocinds paramos telefonu ir laiikais tarnybos, KIC teikia pirmenybq,,gyvam" kon-

sultavimui, nors galima bendrauti ir skaipe. priei
susitikimq patartina paskambinti, galima ir tiesiog
ateiti. Bet kuriuo atveju kiekvienq pasitiks ir tuo
metu reikalingq pagalbq suteiks budintis psichologas. Pirmoji konsultacija nemokama, iS anksto jq
i
registruotis nereikia. Kitos 7 konsultacijos kainuoja
po 6 eurus. Tqstines konsultacijos skirtos suaugusiems asmenims bei paaugliams nuo 16 metq, ijgyvenantiems psichologines krizes ar patekusiems i
sudetingas asmenines situacijas.

Centre veikia ir grupe psichikos sveikatos problemq turiniiq Zmoniq artimiesiems. Ji skirta
artimiesiems, esantiems Salia 2mogaus, turiniio psichikos sveikatos problemq (depresija, psichoziniai
susirgimai, asmenybes ar nerimo sutrikimai ir t. t.),
ypai tiems, kurie:
. kartais abejoja, kaip elgtis ir bendrauti su sergan-

tiu artimuoju;
.

jautia, jog jiems labai sunku del artimojo ligos;

. daZnai pavargsta, jiems atrodo, kad visos pastan-

gos padeti,,atsitrenkia lyg i sienq";

. nuolat patiria itampq del artimojo miniiq apie
saviiudybq ir pan.
Svarbu pamineti, kad organizacijos specialistai
veda prevencinius mokymus, susijusius su psichologinemis krizemis.
Organizacija yra atvira ir gerbia kiekvienq 2mogq,
nepriklausomai nuo lyties ar lytinio tapatumo, seksualines orientacijos, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar
pa2i0rq.
Daugiau apie organiza cij4 www.krizesivei ki mas.lt.
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Emocin6s paramos

Tel.

numeris Darbo laikas

880028888

l-Vll visq parq.

,,Vaikq linija". Budi savanoriai
konsultantai, profesionalai.

116111

￨― V‖

,,Pagalbos moterims linija"

880066366

l-Vll visq parq.

,,Vilties linija"
Budi profesionalai,
savanoriai konsultantai.

116123

l-Vll visq parq.

,,Sidabrin6 linija"

880080020

l-V 8-20 val., jei norima

,,Jaunimo linUa"
Budi savanoriai konsultantai.

1100‑23.00 val.

Budi profesionalai,
savanoriai konsu ltantai.

pasikalbeti i5 karto.
Galima skambinti l-Vll
visq parq, praleisti
skambuiiai fiksuojami
ir skambinusiesiems
perskam binama

aukitiau

minetu laiku.
,,Vilniaus moterq namai"
Budi ir teikia informacijq specialiai parengtos konsultantes.

852616380

,,Linija doverija"

880077277

V8‑18 val.

￨―

‖―VI(iζ Skyrus valstybё s
ventiЧ dienas)
ζ

(porama teikioma rusq kolba).
Budi savanoriai konsultantai.

16.00‑20.00 val.

Emocine parama internetu teikiama Siais kontaktais:
,,Vaikq linija"

Registruotis ir raiyti svetaineje

Atsako per
36 valandas.

www.vaikulinija.lt

,,Jaunimo linija"

Registruotis ir raiyti svetaineje
wwwj o u n i m o I i n ij o.lt/i nter n etas
Pokalbiai internetu
wwwjau n i m ol i n ij o.lt/pokalbi ai internetu (pokalbiai internetu vyksta
treiiadieniais ir penktadieniais
1

,,Vilties liniia"

8-22 val., ieitadieniais 1 3-1

7 val.)

Raiyti svetain6je
www.
a

p a kl a u sk.kps c.lt/co nta ct.ph

rba vi lti

es.l i n
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,,Pagalbos

Ra5yti el.

moterims linija"

pogolbo@moterioi.lt

Sidabrine
″

Raζyti el.paζ tu

:inija〃

me@sidabrinelinlJa.ll
ρasikarbe々 ′

p

I lai5kus
atsako per
24 valandas.
Pokalbiai

internetu
vyksta raitu,
esamuoju laiku.
Atsako
per 3 darbo
dienas.
Atsako
per 3 dienas.
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,,Linija doverija" - paaugliams ir
jaunimui skirta emocines paramos
linija, kurioje pagalba teikiama rusq
kalba. Emocing paramq teikia savanoriai moksleiviai.
Daugiau apie organizacuQ

www.klausau.lt.
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