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Iliustracija iš pirmųjų susitikimų 2013m., kai gimė mintis sukurti internetinį puslapį.
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ISTORIJA

Nuotraukose:
#Paulius Skruibis
#Remigijus Šimašius
#Jovita Galeckaitė
#Mykolas Majauskas ir kt.

Istorinis momentas iš 2015m. 
Vilniaus miesto savivaldybės 
memorandumo, kur pasirašytas 
dokumentas, vienijantis įvairias 
organizacijas, kad būtų užtikrinta 
pagalba žmonėms, kurie:
• galvoja arba ketina nusižudyti;
• mėgino nusižudyti;
• patyrė artimojo savižudybę.



ISTORIJA

Sukurtas logotipas (2016m).



ŠIANDIEN

 MAŽINAME STIGMĄ
 „JŪS NE VIENI“:

 BENDRADARBIAUJAME: VPSC, „Jaunimo linija“, „Caritas“, „KIC“, 

Vilniaus savivaldybės savižudybių memorandumo iniciatoriais ir 
psichikos sveikatos darbuotojais, kitų miestų savivaldybėmis ir daugiau.

 34 ASOCIACIJOS NARIAI
 70 GRUPIŲ DALYVIŲ
 549 FACEBOOK LIKES
 20 034 WWW.ARTIMIEMS.LT APSILANKYMŲ

http://www.artimiems.lt/


2016 M. ĮVYKIAI

#1. Nacionalinė saugios Lietuvos kampanija “Už saugią Lietuvą”.

#2. Nemokamos savitarpio pagalbos grupės išsiplėtė daugiau nei 3 kartus!

#3. Gavome finansavimą keliems projektams, pirma parama už 2% GPM.

#4. Dalyvavome „Pasaulinėje savižudybių prevencijos dienoje“.

#5. Internetinis puslapis lankomas kasdien!

#6. „Mes matomi“

#7. Nominacija „Gyvybės apdovanojimuose 2016“ .

#8. Savižudybių prevencijos programa.



#1 „UŽ SAUGIĄ LIETUVĄ“ 

Prisijungėme prie prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės 
saugios Lietuvos kampanijos “Už saugią Lietuvą”. 

www.uzsaugialietuva.lt.

http://www.uzsaugialietuva.lt/


#2 SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖS

Pirmosios grupės Grupės atsiradusios 2016m. Poreikis plėstis 2017m.



#2.1 BIBLIOTEKA

Pradėta rinkti grupės biblioteka.



#3 FINANSAI

2% GPM Metinis narystės mokestis už 2016m.

VMS KMS 2% 5eur

Surinktos lėšos iš metinio nario mokesčio ir 2% GPM palaiko visą savanorišką asociacijos veiklą 
(puslapio išlaikymas, grupių plėtros kituose miestuose ir kt.). Iš savivaldybių gautas finansavimas 

skirtas tik projektams - Vilniaus antrai grupei įsteigti ir individualioms konsultacijoms Kauno mieste.



#4 RUGSĖJO 10-OJI

Dalyvavome Tarptautinės savižudybių prevencijos asociacijos organizuojamame dviračių žygyje aplink 
pasaulį, kur dalyvauja įvairios šalys. Organizavome Šv. Mišias už artimuosius įvairiuose mieistuose ir 

išreiškėme vieningumą 20 val. ant palangės uždegę žvakutes. 



#5 www.artimiems.lt

Dažniausiai skaitė: 1.Kodėl? 2.Kaip padėti sau gyventi toliau? 3.Specialistai 4.Tikros istorijos.



#5 www.artimiems.lt LANKOMUMAS

 22 apsilankymai/ dieną

 18% vizitų iš užsienio

• Lietuvoje 68% vizitų iš Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos

 8148 vizitai/ metus

www.artimiems.lt

Socialiniai tinklai

Nuorodos

Pieška

IŠ KUR LANKYTOJAI ATEINA?
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#6 MES MATOMI: laikraščiai

„Panevėžio balsas“, „Sekundė“ (Panevėžys), „Rinkos aikštė“ (Kėdainiai).



#6 MES MATOMI: lankstinukai

„Artimiems“ lankstinukai Vilniuje esančiuose laidojimo namuose, „Tu nesi vienas“ lankstinukai 
poliklinikose, įvykio vietose iš policijos pareigūnų, plakatai Kėdainių ligoninėse ir kt.



#6 MES MATOMI: internetas



#6 MES MATOMI: J.Jurkutės projektas



#7 „GYVYBĖS APDOVANIJIMAI‘16“

Gautas apdovanojimas
“Už pagalbą suabejojusiems gyvenimo 

prasmingumu”. 

Organizatoriai: bernardinai.lt, “Marijos radijas” 
ir žurnalas “Ateitis”.

http://www.bernardinai.lt/


#8 SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA

 2016m. vs 2015m. savižudybių skaičius 
sumažėjo 7,5%.

 Savivaldybės diegia kompleksines savižudybių 
prevencijos priemones (Kupiškio pvz.).

 Programos vartininkams ir specialistams.
 Pagalbos teikimo sistemos emocinę krizę 

patiriantiems asmenims tobulinimas.
 Atsakinga žiniasklaida.
 J.Jurkutės akcija.
 Savižudybių prevencijos strategija.
 Europos savižudybių prevencijos simpoziumas 

Ispanijoje.
 Suomijos ir Švedijos savižudybių prevencijos 

praktika.



2017 M. PLANAI

Grupių plėtra.

Skubi nemokama psichologinė pagalba Vilniuje.

Savanorių mokymai apie sudėtingas situacijas. 

Stigmos mažinimas: knygos pristatymas, 
bendradarbiavimas su laidojimo namais.

Paramos skatinimas.



AČIŪ, KAD ESATE KARTU
IR PADEDATE KURTI “ARTIMŲJŲ“ 

BENDRUOMENĘ!


