Kompleksinių paslaugų šeimoms
teikimą koordinuoja
socialinė darbuotoja Daiva Manukian;
Tel. 860138037
el.paštas:manukiand@gmail.com

Tu jau šiandien gali
pradėti keisti
pasaulį!

Kretingos Socialinių paslaugų centro,
bendruomeniniai šeimos namai

Pirmiausia – save;
Vėliau – aplinką;
Ir visi kartu su
šeima sukurti dar
gražesnį rytojų, kur
gėris, meilė ir grožis
bus Tavo stebuklas.

Kompleksinių paslaugų šeimoms
veiklas koordinuoja direktorė
Margarita Lizdenytė:
Tel. 867121608; el.paštas:
sv.antanodc@gmail.com
Viešoji įstaiga
Šv. Antano dienos centras

Projektas:

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

Adresas: J.Pabrėžos g. 4, Kretinga
Internetinis puslapis:
www.svantanodc.lt/esf_projektas.html

Projekto tikslas trumpai –
PROFESIONALIAI KONSULTUOTI IR
PADĖTI ĮVAIRIAS KRIZES
PATIRIANTIEMS ASMENIMS
Projekto naudos gavėjai:
vaikai nuo 7 metų ir suaugusieji
(amžius neribojamas) per 3 metus nuo
2018 m. vasario mėn.
Paslaugos nemokamos
- Pozityvios tėvystės mokymai
paskaitos skirtos tėvams, auginantiems
vaikus. Gali būti skirtingos grupės:
besilaukiančių tėvų; tėvų (globėjų, įtėvių,
rūpintojų) auginančių vaikus, paauglius;
bei auginantiems vaikus su negalia
- Psichosocialinė pagalba –
Individualios ir grupinės psichologo
konsultacijos
Konsultacijos skirtos ir vaikams nuo 7
metų,
ir
suaugusiems
(amžius
neribojamas)
Individualios
socialinio
darbuotojo
konsultacijos:
Konsultacijos skirtos tėvams, kurie turi
problemų su skurdu
Šeimos
įgūdžių
ugdymas
sociokultūrinės paslaugos

ir

Šeimų klubai – tai šeimų savipagalbos
grupės, kurių bendravimo ir įsiklausymo
tikslas padėti vieni kitiems įveikti krizes.
Veiklą koordinuoja socialinis darbuotojas.
Šeimų klubuose numatos ir paskaitos,
kurias ves profesionalūs lektoriai. Galima
dalyvauti visai šeimai, arba atskiriems
šeimoms nariams.
Dieninės Šeimų stovyklos skirtos visai
šeimai. Atskiros tėvų ir vaikų grupės.
Užsiėmimai, paskaitos, bendravimas,
laisvalaikis.
- Mediacijos paslauga
- teisininko
mediatoriaus paslauga tėvams, kurie ant
skyrybų ribos arba patyrę skyrybų metu
nuostolius ir nusivylimus.
Mediacija – tai alternatyvus, savanoriškas,
konfidencialaus
pobūdžio
konfliktų
sprendimo procesas, kuriame mediatorius
padeda
konfliktuojančioms
šalims
bendrauti pagarbiai ir pasiekti jiems
priimtiniausią
konflikto
sprendimą,
neperžengiant
imperatyvių
įstatymų
normų, viešosios tvarkos ribų.
Jei turite konfliktą su kuriuo nepavyksta
susidoroti patiems ir jaučiate, kad situacija
reikalauja
ramios,
draugiškai
nuteikiančios aplinkos, profesionalo, kuris
Jus pakreiptų taikos link, pasinaudokite
mediacijos paslaugomis Šv. Antano dienos
centre. Mūsų vykdoma mediacija yra

orientuota į 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. Konfidencialumą garantuojame.
Vaikų priežiūros paslaugos tėvams
(įtėviams,
globėjams),
dalyvaujantiems projekto veiklose bei
auginantiems mažamečius vaikus nuo 3
metų iki mokyklinio amžiaus bus teikiama
vaikų priežiūros paslauga pagal poreikį.

Visus norinčius kviečiame kuo
skubiau registruotis į sąrašą,
užpildę reikiamą anketą ir
sutartį. Pagal paslaugų
pageidavimą būsite nukreipti
atitinkamiems specialistams. Jau
nuo šio 2018 m. vasario mėn.
galite pasinaudoti naujomis
galimybėmis. PASKUBĖKITE.
SPRĘSKIME SUNKUMUS KARTU!

