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Kauno miesto savivaldybės administracijos          2019-02-05 Nr. S-35 

Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyriui 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos  

Socialinės paramos skyriui 

 

 

 

DĖL NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 

 

Vadovaudamiesi bendradarbiavimo sutartimi, informuojame, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas teikia 

nemokamas paslaugas Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams pagal vykdomus projektus (reikalingas Socialinių paslaugų skyriaus / 

Socialinės paramos skyriaus nukreipimas): 

 

Nr. Paslauga 
Paslaugų teikimo 

laikotarpis 
Tikslinė grupė 

Programos 

pavadinimas 

1. 
Individualios ir / ar šeimos konsultacijos  

 
Iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

Vaikai iki 18 metų, nukentėję 

nuo fizinio, psichologinio ar 

seksualinio smurto arba tapę 

netiesioginio šeimyninio smurto 

aukomis (liudininkais) ir jų 

šeimos nariai. 

Kompleksinė 
pagalba vaikams, 
nukentėjusiems nuo 
smurto, ir jų šeimos 
nariams 

2. Šeimos mediacija 
 

Iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 

Ketinantys skirtis / išsiskyrę tėvai, 

konfliktuojantys dėl bendravimo 

su vaiku / vaikais tvarkos 

 

Stipri šeima – sveika 

visuomenė! 

3. 

 

Šeimos konsultacijos 

 

 

Iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Šeimos, išgyvenančios krizę 
Stipri šeima – sveika 

visuomenė! 



4. 

Įvairios įgūdžių stiprinimo grupės: 

* Grupė tėvams „Prieraišumo stiprinimo 

užsiėmimai pagal SAFE programą“ 

* Grupė tėvams „Pozityvios tėvystės įgūdžių 

ugdymo programa (atskirai mažamečių vaikų ir 

paauglių tėvams)“ 

* Grupė tėvams, kurie skiriasi ar yra išsiskyrę 

„Bendratėvystės programa“ 

* Grupė suaugusiesiems „Streso valdymo 

programa“  

* Grupė vaikams „Mano tėvai skiriasi, o kaip aš? 

* Grupė vaikams „Stiprių jausmų raiškos ir 

valdymo ugdymo programa“ 

* Grupė šeimoms „Poros tarpusavio santykių 

stiprinimo ir krizių šeimoje sprendimo programa“  

Įvairios įgūdžių grupės vyks 

iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 

Užsiregistravusiems iš anksto, 

atsiųsime detalesnę informaciją, 

kada ir kuriuo laiku planuojama 

grupė. 

Registracija 

 

Stipri šeima – sveika 

visuomenė! 

 

Papildoma informacija tel. (8 37) 750935, el. p. pagalba@ssinstitut.lt. Registracija į konsultacijas vykdoma tik telefonu.  

https://goo.gl/forms/6QQHMk54a5Bu6Q8m2
mailto:pagalba@ssinstitut.lt

