
Projekto tikslas:  
 

Nemokamai padėti šeimai, pavieniams 
asmenims, vaikams įveikti sunkumus 

 
 

Renkamos skirtingos grupės.  
 

Jau galite registruotis. 
 

Tėvams auginantiems vaikus 
 

POZITYVI TĖVYSTĖ 
 

Pozityvios tėvystės mokymai bus skirti 
grupėms - besilaukiančių tėvų; tėvų 

(globėjų, įtėvių, rūpintojų) auginančių 
vaikus, paauglius; bei auginantiems 

vaikus su negalia.  
 

Veiklos tikslas: 
Padėti šeimai atnaujinti savo įgūdžius 

kasdienybėje su vaiku ir su šeima: 
sprendžiant konfliktus, nusistatant ribas, 
dalijantis atsakomybėm, labiau pažįstant 

vaiko raidą ir galimybes 
 

Lektorė: Dr. Soc. Mokslų  
Julija Eidukevičiūtė 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tu jau šiandien gali  
pradėti keisti savo pasaulį; 

Save ir savo aplinką; šeimą ir 
santykius; 

Ir visi kartu su šeima sukurti 
dar gražesnį rytojų, kur gėris, 

meilė ir grožis bus Tavo 
stebuklas. 

 
 

Paslaugų koordinatorė  
Margarita Lizdenytė 

Šv.Antano dienos centras 
 

e.paštas: svantanodc@gmail.com;  
Tel. Pasiteiravimui: 8-671-21608 

 
Koordinatorė Daiva Manukian 

Bendruomeniai šeimos namai, Socialinių 
paslaugų centras  

 
e-paštas: manukiand@gmail.com  

Tel. Registracijai: 8-601-38037 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektas: 
„KOMPLEKSINIŲ 

PASLAUGŲ 
KRETINGOS RAJONO 
ŠEIMOMS TEIKIMAS“ 
Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-14-0001 

 
2018-2021 metai 

 
 

Vykdymo vieta: 
Šv.Antano dienos centras 
J.Pabrėžos g. 4, Kretinga 

 
 
 
 

Registravimosi vieta: 
Bendruomeniniai šeimos namai, 
Chodkevičiaus g. 10, Kretinga 

 
 

mailto:svantanodc@gmail.com


 

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA 
 

1. Psichologo individualios 
konsultacijos 

2. Psichologo grupinė dailės 
terapija 

3. Socialinio darbuotojo 
konsultacijos 
 

Šią pagalbą gali gauti visi, kurie išgyvena 
įvairias krizes: skyrybų, darbo 
praradimo, nėštumo prevencijos, 
depresijos, suicidų, netekties ir kt. krizių 
atvejais 
Gaunantys nemokamas paslaugas gali 
būti ir vaikai nuo 7 metų; ir paaugliai; ir 
jaunuoliai; ir tėvai, ir pavieniai asmenys. 
1 – am dalyviui skirta 10 susitikimų, 
kurie vyktų 1 kartą savaitėje. 
Terapijos grupės vyks ciklais, 2 val. per 1 
savaitę, 10 kartų. 
Norintiems bus pasiūlytas patogus laikas. 

  
Konsultantai: psichologė Dalia 

Bieliauskienė; socialinis darbuotojas 
Albinas Šiaudvytis, socialinė pedagogė 

Sima Vaitkevičiūtė 
 

Registruotis galima jau šiandien. 
 

Jums įdomus šis projektas ir norite jame 
dalyvauti paskaitose, konsultacijose... 

 
 

 
 

SOCIOKULTŪRINĖ PASLAUGA 
 

1. Šeimos klubai 
2. Šeimų stovyklos 

 
Šią pagalbą gali gauti visi, norintys atrasti 
bendraminčių ratą, norintys burtis į 
grupes, bendruomenes, savitarpio 
pagalbos kizėje klubus.  
 
Klube numatytas neformalus 
bendravimas, kurio metu bus ir įvairių 
paskaitų, ir betarpiško bendravimo 
tarpusavyje kartu su moderatoriumi.  
 
Tiek klube, tiek šeimų stovykloje galima 
bus dalyvauti ir su visa šeima, ir be jos.  
 
Šeimų klubai vyks visus tris metus, kartą 
mėnesyje; Šeimų stovyklos vyks 5 kartus 
per 3 metus po 5 dienas. 

 
Moderatoriai: socialinė darbuotoja Julija 

Eidukevičiūtė, socialinis darbuotojas 
Albinas Šiaudvytis, socialinė pedagogė 

Sima Vaitkevičiūtė 
 
 

Registruotis galima jau šiandien. 
 

bet neturite kur palikti mažamečių  
nuo 3 iki 7 metu vaikų.  

Tai nėra problema – jūs galite. 
 

 
 

MEDIACIJOS PASLAUGA 
 

Skirta spręsti besiskiriančios šeimos 
problemas. Tad jei išgyvenate skyrybas, 
negalite pasiekti kompromiso dėl vaikų 
gerovės ateityje, sprendžiate kaip turi 
būti padalintas turtas tarp sutuoktinių, 
paveldėtojų ar panašiai, sustokite prieš 
eidami pas advokatą ar teisėją. Jūsų 
problema gali būti išspręsta padedant 
mediatoriui, kas sutaupo daug laiko, jėgų, 
pinigų ir svarbiausia nesugadina santykių 
amžiams. Teismai palankiai vertina 
mediaciją, tvirtina mediacijos procese 
sudarytas taikos sutartis. 
 
 
 
Pagalbą teiks profesionali teisininkė – 
mediatorė Kristina Martinkienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registruotis galima jau šiandien. 

 
Užsiėmimų, paskaitų ir konsultacijų metu 

juos prižiūrės užsiėmimų vadovas. 


