ESF PROJEKTO „PASLAUGŲ ŠEIMAI PLĖTOJIMAS KAIŠIADORIŲ RAJONE“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI, ASMENIUI
SĄRAŠAS
Eil
Nr.

Paslauga
Paslaugos teikėjas
Paslaugos
(pavadinimas, trumpas
adresas, kontaktai, darbo
gavėjai
apibūdinimas trukmė, cikliškumas
laikas
ir t.t.)
1. Individualios/grupinės
Vaikai bei
psichologų konsultacijos
Bendruomeniniai šeimos suaugę
(Moterų klubas, Paauglių
namai Gedimino g. 65, asmenys
klubas, Grupės paauglių tėvams, LT - 56124, Kaišiadorys
Asmenybės augimo grupės ir
tel. (8 618) 74315
t.t.). Lavinami streso valdymo
bsnprojektas@gmail.com
įgūdžiai, suteikiama kvalifikuota
Koordinatorės darbo
pagalba besikreipiantiems.
laikas:
Psichologinių konsultacijų metu
I - konsultacijos telefonu
padedama žmonėms, kai jiems
II-V 8.00 – 14:30
laimingiems tapti trukdo
Pietų pertrauka
psichologinės traumos, sudėtingos
11.00-11.30
gyvenimo situacijos, problemos
III – 13:30 iki 20:00
šeimyniniuose santykiuose,
Pietų pertrauka
gyvenimo prasmės praradimas,
17:00 - 17:30
nesugebėjimas prisitaikyti prie
IV – 11:30 iki 18:00
pasikeitusių gyvenimo sąlygų.
Pietų pertrauka
Savitarpio pagalbos grupėse
13:30 – 14:00
mokomasi atsipalaidavimo
technikų, sąmoningumo,
nagrinėjamos įvairios grupės
dalyvių patirtos situacijos.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
Visos šeimos
Suteikia žinių apie pozityvų vaikų
auklėjimą bei ugdymą, emocinę
vaiko kompetenciją, stiprių jausmų

Paslauga
asmeniui ir
(ar) grupei
asmenų
Asmeniui arba
6-10 asmenų
grupei

Grupei

Paslaugos
teikimo
vieta (-os)

Paslaugos užsakymas,
kaina

BŠN patalpose
arba Kaišiadorių
rajono
seniūnijose,
kuriose susidaro
reikiamas
dalyvių skaičius

Paslauga nemokama

BŠN patalpose
arba Kaišiadorių
rajono
seniūnijose,

Rengiami mokymai
Nemokama paslauga

valdymą, ribas ir taisykles,
užsiėmimai šeimoms, siekiant
išugdyti geriausias tėvų ir vaikų
savybes bei padėti jiems atskleisti
savo gebėjimus ir galimybes.
3. Sociokultūrinės paslaugos.
Stovyklos šeimoms. Šeimos
gyvenimui reikalingų įgūdžių
formavimas. Sudaromos sąlygos
šeimoms bendrauti nekasdieninėje
aplinkoje, užsiimti mėgstama
veikla ir stiprinti šeimos
tarpusavio santykius.
4. Sociokultūrinės paslaugos.
Šeimų klubų veikla. Skirta mažinti
susvetimėjimą tarp šeimos narių.
tėvams bus sudaryta galimybė
dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose
ir pasidalinti gerąja patirtimi vaikų
auklėjimo, funkcijų pasiskirstymo
tarp šeimos narių klausimais.

5. Asmeninio asistento paslaugos.
Individuali socialinė pagalba
asmens namuose ir viešojoje
socialinėje aplinkoje (palydint ir
komunikuojant), palaikyti jo
turimus kasdieninius
savarankiškumo ir socialinius
įgūdžius arba kompensuojant jų
stoką, sudaryti palankias sąlygas
asmens gyvybinės veiklos
funkcijoms, jo judėjimui,
mobilumui, socializacijai ir
integracijai bendruomenėje.

kuriose susidaro
reikiamas
dalyvių skaičius

VšĮ Rumšiškių muziejaus
dvaro akademija
S. Nėries g. 6,
Rumšiškės, LT-56336
LT - 56124,
Kaišiadorių r.,
tel. (8 656) 10225
justas.rimavicius@llbm.lt
bsnprojektas@gmail.com
Darbo laikas:
I – V – 8.00 – 17.00
Pietų pertrauka
12.00-13.00

Kaišiadorių šventosios
Faustinos mokykla
Gedimino g. 118, LT56166 Kaišiadorys,
tel. 8 346 60 029,
rastine@sim.kaisiadorys
.lm.lt
Darbo laikas:
I – V – 8.00 – 17.00
Pietų pertrauka
12.00-13.00

Šeimos (tėvai,
vaikai,
seneliai)

Grupei

Lietuvos
Liaudies buities
muziejuje,
Rumšiškėse

Nemokama paslauga

Šeimos (tėvai,
vaikai,
seneliai)

Grupei

Kaišiadorių
rajono
seniūnijose,
kuriose susidaro
reikiamas
dalyvių skaičius

Rengiami mokymai
Nemokama paslauga

Asmens
namuose

Pagal įvertintą asmens
poreikį paslaugoms

Asmuo nuo 16 Asmeniui
metų, netekęs
darbingumo
dėl fizinės arba
kompleksinės
negalios

