
Projektas „Kompleksinių paslaugų 
šeimai teikimas Vilniaus mieste“

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. 
08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus 
mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius 
sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip 
užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo 
kokybės gerinimo. 

Projekto tikslinė grupė – paslaugos teikiamos Vilniaus mieste gyvenančioms 
šeimoms, kasdieniame gyvenime susiduriančiomis su įvairiais iššūkiais ir 
sunkumais – besilaukiančioms moterims, tėvams, auginantiems vaikus su 
negalia, šeimoms, slaugančioms artimuosius namuose, asmenims, turintiems 
problemų dėl narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų vartojimo, 
priklausomiems nuo azartinių lošimų, šeimoms, patyrusioms artimo netektį, 
skyrybas, ligą ir pan., tėvams, 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.

Projektą vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su 
partneriais:
     °   BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras;
     °   VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“;
     °   Vilniaus arkivyskupijos Caritas;
     °   VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai);
     °   VšĮ Paramos vaikams centras;
     °   VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras.

Visos paslaugos teikiamos nemokamai. 
Daugiau informacijos: www.kpsvilnius.lt 

Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos:

Paramos grupės Organizuojamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems 
traumuojančius emocinius išgyvenimus.

Mediacijos paslaugos

Teikiamos šeimoms, kurioms reikalingas neteisminis civilinių ginčų taikinamasis 
tarpininkavimas, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo. 

Vaikų priežiūros paslaugos 

Teikiamos tėvams, auginantiems vaikus ir gaunantiems bent vieną iš aukščiau minėtų 
paslaugų. paslaugos  bus teikiamos tam tinkamose patalpose nuo 6 val. iki 22 val., ne ilgiau 
kaip 4 val. per dieną Vaikų, kuriems bus taikoma ši paslauga amžius nuo trejų metų amžiaus iki 
kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą. Viena vaiko priežiūros paslauga 
neteikiama.

Šeimų stovyklos Stovyklų metu šeimoms sudarytos galimybės ugdyti įvarius įgūdžius 
leidžiančius kurti darnią šeimos aplinką. 

Paskaitos aktualiomis 
šeimai temomis

Teikiamos asmenims, siekiant ugdyti įvairius šeimos gyvenime 
reikalingus, kasdienio gyvenimo įgūdžius, pasitelkiant ne tik 
specialistų, bet ir neformalią pagalbą.

Patyriminiai 
seminarai vaikams

Seminarų tikslas – suteikti vaikams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, 
kaip atpažinti ir saugiai išreikšti savo jausmus, kaip stiprinti 
bendradarbiavimą su bendraamžiais ir tėvais, kaip kalbėtis įvairiomis 
jiems svarbiomis temomis šeimose.

Partneriai

Dėl kompleksinių paslaugų šeimai gavimo, prašome kreiptis į Bendruomeninius 
šeimos namus, kurių darbuotojai konsultuoja šeimas dėl kompleksiškai teikiamų 
paslaugų, atlieka šeimos poreikių/ problemų identifikavimą ir nukreipia šeimas į 
projekto partnerius – paslaugų teikėjus:

Vilniaus miesto Bendruomeniniai šeimos namai

Adresas Telefono nr. Darbo laikas

Paramos vaikams centras
(Šeimyniškių g. 3A)

861122612 I-IV 07.00–16.00 val.**
II-III 09.00–18.00 val.

V 07.00–14.45 val.

*    Pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.
**  Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.

Socialinės paramos centras
(Kauno g. 3,511 kab.)

(8 5) 213 3710 I-IV 07.30–16.30 val.* 
V 07.30–15.15 val.*

SOTAS
(Kalvarijų g. 159, 3 kab.)

(8 5) 212 1453,
868576331

I-V 9.00–17:00 val.**

Vilniaus arkivyskupijos Caritas
(Odminių g. 12)

865085094 I–V 9.00–16.00 val.**

Pal. J. Matulaičio šeimos 
pagalbos centras

(Matulaičio al. 3, 3a.)

869185822 I-V 10.00–18.00 val.**

Psichosocialinė pagalba:

Individualios 
konsultacijos

Teikiamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems 
traumuojančius emocinius išgyvenimus ir jų šeimoms, asmenims, 
turintiems priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt. 
ir jų šeimų nariams, nepilnametėms mamoms, besilaukiančioms 
moterims, tėvams, susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais ir pan.

Grupinės 
konsultacijos

Teikiamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems 
traumuojančius emocinius išgyvenimus ir jų šeimoms, asmenims, 
turintiems priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt. 
ir jų šeimų nariams, nepilnametėms mamoms, besilaukiančioms 
moterims, tėvams, susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais ir pan.

Šeimos konsultacijos Teikiamos šeimoms, susiduriančioms su vaiko elgesio sunkumais, 
išgyvenančioms krizę ar patyrusioms traumuojančius emocinius 
išgyvenimus.

Individualios 
konsultacijos 
paaugliams

Teikiamos paaugliams turintiems polinkį į delinkventinį elgesį ir/ar 
patiriantiems patyčias.

Grupinės 
konsultacijos 
paaugliams

Teikiamos paaugliams turintiems polinkį į delinkventinį elgesį ir/ar 
patiriantiems patyčias.

Specializuoti 
saugumo mokymai 
7-14 m. vaikams

Mokymų metu siekiama suteikti informaciją apie pagrindines vaikų 
teises, galimus jausmus ir jų priėmimą, visuomenėje egzistuojančias 
taisykles ir pareigas.

Emocinė pagalba 
vaikams

Teikiama vaikams, išgyvenantiems emocinę krizę, turintiems 
bendravimo sunkumų, patiriantiems patyčias ir atstūmimą. 

Informacija apie paslaugas
Pozityvios tėvystės mokymai:

Pozityvios tėvystės 
įgūdžių ugdymas

Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai organizuojami tėvams, 
kuriems trūksta ir kurie nori įgyti ar tobulinti tėvystės įgūdžius.

Saugaus prieraišumo 
mokymai

Skirti besilaukiančioms ir neseniai pagimdžiusioms moterims bei jų 
partneriams, siekiant sukurti saugų ir stiprų ryšį tarp tėvų ir kūdikio.

Mokymai tėvams 
auginantiems 
paauglius

Skirti šeimoms, auginančioms 12-16 metų vaikus, norinčioms tobulinti 
santykius su paaugliais, spręsti aktualias raidos krizes, siekiant 
išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes.

Mokymai tėvams, 
auginantiems 
specialiųjų poreikių 
turinčius vaikus

Skirti šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių turinčius vaikus, 
norinčioms gauti specifinių žinių ir įgūdžių apie vaikų auginimą ir 
ugdymą.

Mokymai tėvams 
auginantiems 
1-3 metų vaikus

Skirti šeimoms, auginančioms 1-3 metų vaikus, norinčioms tobulinti ir 
įgyti tėvystės įgūdžius, siekiant padėti sukurti saugius pozityvius 
santykius.
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