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Projekto „Tu gali!“ (Nr. K1-O1-PK-V-167)1, finansuojamo iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio
mechanizmo aktyvių piliečių fondo programos Lietuvoje lėšų, tikslas – skatinti piliečių aktyvesnį dalyvavimą
Pagalbos moterims linijos (toliau – PML) savanoriškoje veikloje, stiprinti ir tobulinti savanorių gebėjimus teikti
kokybišką bei labiau prieinamą emocinę paramą, ypač moterims ir mergaitėms, nukentėjusioms nuo smurto lyties
pagrindu bei esančioms krizinėje situacijoje telefonu, el. laiškais bei pokalbiais internetu.

PML, veikianti daugiau nei 16 metų, administruojama Klaipėdoje, Kaune bei Vilniuje, vis dar atsako tik į kas antrą
besikreipiančiojo emocinės paramos skambutį. Tai lemia nepakankamas turimų savanorių skaičius, linijos darbo
laikas bei linijos žinomumas, kad ieškantys emocinės paramos bet kuriuo paros metu galėtų ja pasinaudoti.

Projekto tikslinės grupės: PML savanoriai; asmenys, kurie kreipiasi pagalbos į PML bei suaugę visuomenės nariai
galintys įsitraukti į savanorišką veiklą.

Projekto numatytos veiklos yra skirtos didinti PML teikiamos emocinės paramos prieinamumą, žinomumą, naujų
savanorių pritraukimą bei mokymus ir esamų savanorių gebėjimų stiprinimą. Pasitelkiant socialines informacines
kampanijas projektas skatins šalies piliečius, jaunimą, įsitraukti į savanorišką veiklą, kas susisieja su APF
programos bendraisiais tikslais. Tokiu būdu projektas stiprins pilietinės visuomenės ugdymą, jos vertybes.

Didesnis PML žinomumas įgalins daugiau žmonių kreiptis pagalbos. Parengus daugiau savanorių bei prailginus
PML darbo laiką, padidės emocinės paramos pasiekiamumo galimybės. Tobulinant savanorių kompetencijas bus
užtikrinta teikiamos paramos kokybė, savanorio psichohigiena, sustiprinta motyvacija, kas lems mažesnę savanorių
kaitą.

Projekte numatytos veiklos taip pat prisidės prie smurto lyties pagrindu problemos sprendimo, didesnio pagalbos
prieinamumo negalią turintiems asmenims, asmenims turintiems suicidinę riziką problemų sprendimo, kas susisieja
su APF programos bendraisiais tikslais įgalinti pažeidžiamas grupes. Projektas taip pat sudarys galimybę keistis
gerąja patirtimi su užsienio partneriais, taip sustiprins teikiamos pagalbos kokybę, kas susisieja su programos siekiu
stiprinti Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijų ir šalių donorių subjektų dvišalį bendradarbiavimą.
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Projektą įgyvendina VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC) kartu su partneriais asociacija „Moterų informacijos centras“ (MIC) bei Kauno
moterų linija (KML).

