KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI, ASMENIUI SĄRAŠAS
Eil
Nr.

Paslauga
(pavadinimas, trumpas
apibūdinimas trukmė, cikliškumas
ir t.t.)
1. Sužadėtinių rengimas santuokos
sakramentui. Vykdomas pagal
Lietuvos Vyskupų Konferencijos
patvirtintą atnaujintą 8 susitikimų
programą: 1.Kas mums svarbu.
2. Bendravimas ir bendrystė.
3. Kartu per permainas.
4. Atleisti ir švęsti.
5. Krikščioniškas požiūris į
lytiškumą.
6. Gyvenimas iki gimimo.
Vaisingumo pažinimas.
7. Dievas ir Bažnyčia.
8. Priesaika.
2. Programa „Viskas apie meilę“.
10 susitikimų programa jaunoms
susituokusioms poroms, kurios po
kursų sužadėtiniams dar nori
gilinti savo tarpusavio santykius.
3. Programa „Vakarai su šeima“.
Pagal W. Sheffield ir E. Shirly
„The family enrichment program.
Family nights“. Šeima
yra
mokoma būti drauge, mokytis
turiningai praleisti laiką ir
džiaugtis artumo akimirkomis.
Programa išsiskiria tuo, kad

Paslaugos teikėjas
adresas, kontaktai, darbo
laikas

Kaišiadorių vyskupijos
šeimos centras

Paslaugos
gavėjai

Asmenys,
besiruošiantys
kurti šeimą

Birutės g. 9, LT-56124
Kaišiadorys,
tel. 8 671 67 610,
seimos.c@ks.lcn.lt
Darbo laikas:
I – V – 8.00 – 17.00
Pietų pertrauka
12.00-13.00

Paslauga
asmeniui ir
(ar) grupei
asmenų
Grupei, vyksta
kartą per
savaitę darbo
dienomis nuo
19 val.

Paslaugos
teikimo
vieta (-os)

Paslaugos užsakymas,
kaina

Šeimos centre.
Sužadėtiniai į
užsiėmimus turi
registruotis
prieš tris
mėnesius

Nemokamai

Nemokamai

Asmenys

Grupei,
poroms

Šeimos centre

Šeimos

Asmenims,
šeimoms

Šeimos centre, Nemokamai
šeimoje
Nuo 1 iki 10
įvadinių pamokų
programa

4.

5.

6.

7.

išmokti susitikimai toliau vyksta
pačioje šeimoje. Programa skirta
stiprinti ryšiams tarp šeimos
narių tėvų, vaikų ir sutuoktinių,
kurti šeimos tradicijas, perduoti
savo vertybes, išvengti nuobodulio
ir rutinos šeimos gyvenim.
Programa „Santuokos kursas“.
10 susitikimų kursas poroms
norintiems pagilinti ir pagerinti
tarpusavio santykius, su darbo
knygelėmis
poroms
ir
diskusijomis.
„Vyrai ir moterys iš Edeno“ J.
Pauliaus II
kūno teologijos
programa sutuoktiniams. Pagal
J. Pauliaus II Kūno teologijos
santrauką, pritaikyta grupiniam
darbui su teorine medžiaga, švento
Rašto skaitiniais ir klausimais
darbo grupėms. Tikslas gilintis į
vyro ir moters pašaukimą mylėti
įgyvendinimą kasdienybėje.
Natūralaus šeimos planavimo
mokymai poroms. Natūralaus
šeimos
planavimo
mokymai.
Natūralaus šeimos planavimo
metodo pristatymas.
Mokymus
veda NŠP mokytoja. Individualios
konsultacijos.
Individuali konsultacija „Pora porai“
šeimų palydėjimas.
Sutuoktiniams
išgyvenant
tarpusavio santykių sunkumus

Šeimos

Grupei

Šeimos centre
10 susitikimų

Nemokamai

Šeimos

Grupei

Šeimos centre
10 susitikimų

Nemokamai

Šeimos

Grupei,
asmeniui

Šeimos centre

Nemokamai

Šeimos

Asmeniui,
porai

Šeimos centre

Nemokamai

8.

9.

10.

11.

sutuoktinių poros padeda geriau
suprasti vienam kitą ir ieškoti
būdų
tarpusavio
santykiams
stiprinti.
Video seminaras vedybų
klausimais „Per juokus į geresnę
santuoką“. M. Gungoro
pateikiamos iliustracijos
spalvingos ir linksmos. Humoras
padeda geriau įsiminti mokymus ir
efektyviau įsisavinti žinias.
Savaitgalio programa
„Sutuoktinių susitikimai“
Sutuoktinių poroms, siekiant
stiprinti vidinį ryšį tarp
sutuoktinių, puoselėjant abipusį
dialogą ir supratimą.
Kursas tėvams auginantiems
paauglius. Skirtas padėti tėvams
auginantiems paauglius. Tai
pagalba sveikų tarpusavio
santykių auginimui rengiant
suaugusiojo gyvenimui. Temos:
1. Tikslo numatymas.
2. Paauglių poreikių supratimas.
3. Ribų nustatymas.
4. Emocinės sveikatos stiprinimas.
5. Pagalba tinkamai pasirinkti).
Paskaitos ir seminarai
mokytojams mokyklose.
Temos: „Sveikatos, lytiškumo
ugdymo ir rengimo šeimai
programos iššūkiai“, „Kaip
kalbėti su mokiniais apie

Šeimos

Grupei,
asmeniui

Šeimos centre

Nemokamai

Šeimos

Grupei,
asmeniui

Šeimos centre

Nemokamai

Šeimos

Grupei,
asmeniui.
Programa
vedama
susidarius
grupei.

Šeimos centre,
Nemokamai
5
susitikimų
kursas

Mokytojai

Susidarius
grupei

Ugdymo
įstaigose

Nemokamai

lytiškumą“, „Darnios šeimos
link“.
12. Paskaitos tėvams. Temos „Kaip
kalbėti su vaikais apie lytiškumą“,
„Vaisingumo pažinimas“).
13. Paskaitos „Jaunimo rengimas
šeimai“. Pilietiškumą ugdanti
programa, skirta ugdyti atsakingą
požiūrį į santuokos ir šeimos
kūrimą, ugdanti bendražmogiškas
vertybes, suteikianti žinių apie
lytiškumą.
14. Dvasinė pagalba moterims
išgyvenančioms krizę
neplanuotai pastojus. „Mamamamai“, „Vyras- vyrui“, „Poraporai“.

Šeimos

Susidarius
grupei

14–18 metų
mokiniai

Susidarius
grupei

Šeimos

Grupei,
asmeniui

Ugdymo
įstaigose,
Šeimos centre
Ugdymo
įstaigose,
Šeimos centre

Nemokamai

Šeimos centre

Nemokamai

Nemokamai

