SIŪLOME ŠIAS PROGRAMAS
 STEP tėvų mokymo programa
 Paskaitų ciklas tėvystės įgūdžių ugdymui
 Programa besilaukiantiems kūdikio
 Individualios psichologinės konsultacijos suaugusiems, paaugliams ir
vaikams
 Konsultacijos šeimoms, patiriančioms sunkumus
 Psichologinės pagalbos grupės išsiskyrusiems asmenims
 Paauglių savęs pažinimo – meno terapijos grupės
 Individualios konsultacijos priklausomybę turintiems asmenims bei jų
šeimų nariams
 Šeimų stovyklos
 Šeimų klubai. Sveikatos problemos
šeimoje: ypatumai, sprendimai, prevencija
 Natūralaus šeimos planavimo (NŠP)
mokymai/konsultacijos
 Šeimų klubas „Darna“
 Mamos – dukros popietės
 Mažasis šeimų kino klubas
 Pristatomieji seminarai apie namų
aplinkos priežiūrą
 Vaikų priežiūros paslaugos

Daugiau informacijos:
Bendruomeniniai šeimos namai
Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba
P. Jašinsko g. 2, (II aukštas),
Vilkaviškis
Tel. +370 676 98840
El. p. irevaite@gmail.com
https://www.spt.vilkaviskis.lm.lt/
https://www.facebook.com/
svietimopagalbostarnyba/
Vilkaviškio dekanato Šeimos centras
Tel. +370 626 14761
https://www.facebook.com/
vilkaviskio.seimos.centras/
http:/
seimoscentras.vilkaviskioparapija.lt/

Vilkaviškio rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų
šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“. Projektas finansuojamas Europos
socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1ESFA-V416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Vilkaviškio rajono savivaldybė
http://www.vilkaviskis.lt/
https://www.facebook.com/
vilkaviskiosavivaldybe/
Projekto įgyvendinimo partneriai:

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos
tarnyba
Vilkaviškio dekanato šeimos centras

KAS GALI GAUTI ŠIAS
NEMOKAMAS
PASLAUGAS?
Projekto tikslinė grupė – paslaugos
teikiamos Vilkaviškio rajone
gyvenančioms šeimoms, kasdieniame
gyvenime susiduriančiomis su įvairiais
iššūkiais ir sunkumais –
besilaukiančioms moterims, tėvams,

auginantiems vaikus, asmenims,
turintiems priklausomybę bei jų šeimos
nariams, šeimoms, patyrusioms artimo
netektį, skyrybas, ligą ir pan., tėvams,

Tikslas - organizuoti
ir kompleksiškai teikti
paslaugas Vilkaviškio
rajone gyvenančioms
šeimoms, siekiant
įgalinti šeimas įveikti
iškilusius sunkumus ir
krizes, savarankiškai
pasirūpinti savo
šeimos gerove, taip
užtikrinant pozityvią
šeimos raidą bei
prisidėti prie šeimos
gyvenimo kokybės
gerinimo.

susiduriantiems su vaikų auginimo/
auklėjimo sunkumais, šeimoms,
patiriančioms tarpusavio santykių
problemas ar patiriantiems krizes dėl
kitų socialinės rizikos veiksnių, kuriems
mažinti šeimai reikalinga įvairiapusė
pagalba.

SVARBIOS SĄVOKOS
Bendruomeniniai šeimos namai –
savivaldybės teritorijoje veikianti
savivaldybės įstaiga ar nevyriausybinė
organizacija, kuri koordinuoja,
organizuoja ir užtikrina paslaugų
teikimą šeimoms, teikia informaciją
apie visas savivaldybės teritorijoje
teikiamas paslaugas šeimai,
tarpininkauja tarp paslaugų teikėjų ir
gavėjų.
Kompleksiškai teikiamos
paslaugos šeimai – vienos ar kelių
rūšių paslaugos, skirtos šeimai įgalinti,
t. y. šeimą palaikančioms ir pozityvią
jos raidą užtikrinančioms socialinėms,
psichologinėms, saugumo galimybėms
stiprinti.

IŠKILUS PROBLEMAI JŪS
KUO SKUBIAU:
1.

Skambinate į Bendruomeninius
šeimos namus.

2. Specialistė įsiklausys į Jūsų turimą
problemą bei pasiūlys pagalbos
sprendimo variantus.
3. Kartu nuspręsite kokią pagalbą
pasirinkti.
4. Sprendžiate turimą problemą,
lankantis pas specialistus,
dalyvaujate mokymuose ar
konsultacijose.

Bendruomeniniai šeimos namai
— vieta, kurioje Tu ir Tavo šeima gali
gauti pagalbą.

