Viešųjų paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas
Eil. Viešoji paslauga
Nr. (pavadinimas ir trumpas apibūdinimas)

Paslaugos
teikėjas

Paslaugos gavėjas

suaugęs

Paslauga
asmeniui,
grupei
asmenų
Paslauga
asmeniui

Paslaugos
teikimo vieta

Paslaugos trukmė

Paslaugos kaina
asmeniui

Žemaitės al. 1,
Kretinga, VšĮ
Kretingos
psichikos
sveikatos centro
patalpose

Konsultacijos trukmė – iki 30
min., dažnumas pagal poreikį.
Registracija tel. 8 445 79055.
El. paštas info@kretingospsc.lt

Paslauga vaikams bei
suaugusiems,
prisirašiusiems prie
Kretingos
rajono
pirminės sveikatos
priežiūros centrų ir
apdraustiems
privalomuoju
sveikatos draudimu nemokama
Paslauga vaikams
bei suaugusiems,
prisirašiusiems prie
Kretingos rajono
pirminės sveikatos
priežiūros centrų ir
apdraustiems
privalomuoju
sveikatos draudimu nemokama
Paslauga vaikams
bei suaugusiems,
prisirašiusiems prie
Kretingos rajono
pirminės sveikatos
priežiūros centrų ir
apdraustiems
privalomuoju
sveikatos draudimu nemokama
10,14 Eur

1.

Gydytojo psichiatro konsultacija (psichinės
būklės įvertinimas, gydymas, siuntimas
konsultuotis pas kitus specialistus)

Kretingos
psichikos
sveikatos
centras

Vaikas,
asmuo

2.

Medicinos psichologo konsultacija
(psichodiagnostika – žmogaus psichinių
savybių bei procesų tyrimas)

Kretingos
psichikos
sveikatos
centras

Vaikas, suaugęs
asmuo

Paslauga
asmeniui

Žemaitės al. 1,
Kretinga, VšĮ
Kretingos
psichikos
sveikatos centro
patalpose

Konsultacijos trukmė – iki 2 val.,
dažnumas pagal poreikį.
Registracija tel. 8 445 79055.
El. paštas info@kretingospsc

3.

Medicinos psichologo konsultacija
(orientuojamasi į situacines problemas,
pacientui padedama ieškoti konstruktyvių
sprendimų)

Kretingos
psichikos
sveikatos
centras

Vaikas, suaugęs
asmuo, šeima

Paslauga
asmeniui
arba šeimai

Žemaitės al. 1,
Kretinga, VšĮ
Kretingos
psichikos
sveikatos centro
patalpose

Konsultacijos trukmė – iki 60
min., dažnumas pagal poreikį.
Registracija tel. 8 445 79055.
El. paštas info@kretingospsc

4.

Elgesio pataisos programa

Kretingos
psichikos
sveikatos
centras

Suaugęs asmuo

Paslauga
asmeniui

Žemaitės al. 1,
Kretinga, VšĮ
Kretingos
psichikos
sveikatos centro
patalpose

Konsultacijos trukmė – iki 60
min., 1 kartas per savaitę.
Registracija tel. 8 445 79055.
El. paštas info@kretingospsc

5.

Intervencinė programa vyrams,
smurtaujantiems šeimoje

Kretingos
psichikos
sveikatos
centras

Suaugęs asmuo

Paslauga
grupei

Žemaitės al. 1,
Kretinga, VšĮ
Kretingos
psichikos
sveikatos centro
patalpose

Konsultacijos trukmė –2 val., 1
kartas per savaitę.
Registracija tel. 8 445 79055.
El. paštas info@kretingospsc

6.

Socialinio darbuotojo konsultacija (teikia
informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo
ir atstovavimo paslaugas, padeda asmeniui
(šeimai) spręsti socialines problemas; numato
socialinės pagalbos pacientui konkrečias
priemones ir būdus; teikia socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugas)

Kretingos
psichikos
sveikatos
centras

Vaikas, suaugės
asmuo, šeima,
savipagalbos grupė

Paslauga
asmeniui,
šeimai,
asmenų
grupei

Žemaitės al. 1,
Kretinga, VšĮ
Kretingos
psichikos
sveikatos centro
patalpose

Konsultacijos trukmė – iki 60
min., 1 kartas per savaitę.
Registracija tel. 8 445 79055.
El. paštas info@kretingospsc

7.

Psichikos dienos stacionare teikiamos
paslaugos: muzikos terapija 2-15 asmenų
grupėje; judesio terapija 2-15 asmenų
grupėje; šviesos terapija 3-10 asmenų
grupėje; psichoterapijos seansas 2-9 asmenų
grupėje, biblioterapija 3-10 asmenų grupėje;
filmų terapija 2-15 asmenų grupėje; etikos ir
estetikos užsiėmimai 2-15 asmenų grupėje.

Kretingos
psichikos
sveikatos
centras

Suaugęs asmuo

Paslauga
asmenų
grupei

Žemaitės al. 1,
Kretinga, VšĮ
Kretingos
psichikos
sveikatos centro
patalpose

30 darbo dienų.
Registracija tel. 8 445 79055.
El. paštas info@kretingospsc

8.

Informavimas - informacijos apie socialinę
pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras

Socialinės rizikos
vaikai ir jų šeimos,
vaikai su negalia ir
jų šeimos, likę be
tėvų globos vaikai,
socialinės rizikos
šeimos, vaikus
globojančios
šeimos, krizinėje
situacijoje esančios
šeimos ir jų nariai,
kiti asmenys ir
šeimos.

Asmeniui,
šeimai

Klaipėdos g.
133 C, Kretinga

Pagal poreikį
Registracija tel. 8 445 78 988
El. paštas
vgnamai@vgnamai.kretinga.lm.lt

Paslauga vaikams
bei suaugusiems,
prisirašiusiems prie
Kretingos rajono
pirminės sveikatos
priežiūros centrų ir
apdraustiems
privalomuoju
sveikatos draudimu nemokama
Paslauga vaikams
bei suaugusiems,
prisirašiusiems prie
Kretingos rajono
pirminės sveikatos
priežiūros centrų ir
apdraustiems
privalomuoju
sveikatos draudimu nemokama
Paslauga vaikams
bei suaugusiems,
prisirašiusiems prie
Kretingos rajono
pirminės sveikatos
priežiūros centrų ir
apdraustiems
privalomuoju
sveikatos draudimu nemokama
Nemokama

9.

Konsultavimas – pagalba, kuria kartu su
asmeniu analizuojama asmens (šeimos)
probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų
problemos sprendimo būdų. Reikalui esant
konsultuojamas asmuo (šeima) gali būti
nukreipiamas į kitą įstaigą.

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras

10.

Tarpininkavimas ir atstovavimas pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas
sprendžiant įvairias asmens (šeimos)
problemas (teisines, sveikatos, ūkines,
buitines, tvarkant dokumentus, mokant
mokesčius, užrašant pas specialistus,
organizuojant ūkinius darbus ir kt.),
tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo
aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)
iki problemos išsprendimo.

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras

11.

Transporto organizavimas
www.spc.kretingoslt/paslaugos/atmintinės
klientams/informacija asmenims norintiems
gauti transporto paslaugas
Paslauga pagal poreikius teikiama neįgaliems
vaikams, kurie dėl negalios turi judėjimo
problemų ir dėl to negali naudotis
visuomeniniu ar individualiu transportu
vykstant į sveikatos priežiūros įstaigas.
Paslauga pagal poreikius teikiama vaikams,
gyvenantiems kaimiškose vietovėse,
lankantiems SPC Dienos veiklos tarnybą.
Aprūpinimas techninės pagalbos
neįgaliesiems priemonėmis
www.spc.kretingoslt/paslaugos/atmintinės
klientams/informacija asmenims norintiems
gauti techninės pagalbos priemones

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras

12.

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras

Socialinės rizikos
vaikai ir jų šeimos,
vaikai su negalia ir
jų šeimos, likę be
tėvų globos vaikai,
socialinės rizikos
šeimos, vaikus
globojančios
šeimos, krizinėje
situacijoje esančios
šeimos ir jų nariai,
kiti asmenys ir
šeimos.
Socialinės rizikos
vaikai ir jų šeimos,
vaikai su negalia ir
jų šeimos, likę be
tėvų globos vaikai,
socialinės rizikos
šeimos, vaikus
globojančios
šeimos, krizinėje
situacijoje esančios
šeimos ir jų nariai,
kiti asmenys ir
šeimos.
Vaikai su negalia ir
jų šeimos,
socialinės rizikos
šeimose bei mažas
pajamas
gaunančiose
šeimose augantys
vaikai.

Asmeniui,
šeimai

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras
Klaipėdos g.
133 C, Kretinga

Iki problemos išsprendimo
pabaigos.
Registracija tel. 8 445 78 988,
78 989
El. paštas
vgnamai@vgnamai.kretinga.lm.lt

Nemokama

Asmeniui,
šeimai

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras
Klaipėdos g.
133 C, Kretinga

Iki problemos išsprendimo
Registracija tel. 8 445 78 988,
78 989
El. paštas
vgnamai@vgnamai.kretinga.lm.lt

Nemokama

Asmeniui,
šeimai

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras
Klaipėdos g.
133 C, Kretinga

Pagal poreikį.
Registracija tel. 8 445 78 988
El. paštas
vgnamai@vgnamai.kretinga.lm.lt

Mokama
vadovaujantis
patvirtintu
Transporto
organizavimo
paslaugų teikimo
tvarkos aprašu

Vaikai iki 18 metų,
turintys
judesio
raidos
sutrikimų
(kol
jiems
neįgalumo lygis dar

Asmeniui

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras
Klaipėdos g.
133 C, Kretinga

Registracija tel. 8 445 78 988
El. paštas
vgnamai@vgnamai.kretinga.lm.lt

Funkcinės lovos
įmoka 72,00 Eur

13.

14.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas –
paslaugos, kurios asmenims (šeimoms)
teikiamos dienos metu siekiant palaikyti ir
atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias
visuomeniniame ir asmeniniame (šeimos)
gyvenime reikalingas funkcijas
Paslaugos sudėtis: informavimas,
konsultavimas,
bendravimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, maitinimo ir transporto
organizavimas, darbinių bei kasdienio
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
asmens higienos paslaugų organizavimas,
psichologinė pagalba, kitos paslaugos.
Psichologo konsultacija
Paslaugos sudėtis: konsultacijos vaikams,
tėvams (globėjams) ir šeimoms. Grupiniai
užsiėmimai vaikams (pasakų ir žaidimų
terapija).
Darbo sritys:
Elgesio
ar/ir
emocijų
problemos
(negebėjimas pažinti savo emocijų, nerimas,
įtampa, baimės, agresyvumas, depresiškumas,
pervargimas,
melavimas,
vagiliavimas,
piktnaudžiavimas kvaišalais ir kt.)
Bendravimo problemos tarp tėvų (globėjų) ir
vaikų/paauglių, vaikų ir socialinių darbuotojų,
bendraamžių, šeimos narių ir kt.)
Mokymosi problemos (motyvacijos stoka,
dėmesio sutrikimai ir kt.)
Krizės (suicidinės mintys ir bandymai,
netektys, tėvų skyrybos, socialinis ir/ar
psichologinis
apleistumas,
fizinė
ar
psichologinė atskirtis nuo tėvų, gyvenamosios
vietos netekimas ir kt.)

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras

nenustatytas) arba
vaikams, kuriems
nustatytas
neįgalumo lygis
nuolat ar laikinai
naudoti techninės
pagalbos
priemones.
Socialinės rizikos
šeimų vaikai,
socialinės rizikos
vaikai, socialiai
remtinose šeimose
bei socialinių,
psichologinių ir
kitokių problemų
turinčiose šeimose
augantys vaikai ir
jų šeimos.

Tėvų globos netekę
vaikai,
globėjų
(rūpintojų) šeimose
augantys vaikai,
socialinės rizikos
šeimų
vaikai,
socialinės rizikos
vaikai,
socialiai
remtinose šeimose
bei
socialinių,
psichologinių
ir
kitokių problemų
turinčiose šeimose
augantys vaikai.
Asmenys,
auginantys
(globojantys)
vaikus iki 18 m.,
turinčius
psichologinių
problemų.

Asmeniui,
šeimai

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras
Klaipėdos g.
133 C, Kretinga

Vaikams, lankantiems Dienos
veiklos tarnybą - kiekvieną darbo
dieną po pamokų iki 18 val.
mokslo metais ir visą darbo dieną
mokinių atostogų metu
Kretingos rajono savivaldybės
administracijos
Socialinių
paslaugų skyrimo komisijos
sprendimu.
Registracija tel. 8 445 78 988
El. paštas
vgnamai@vgnamai.kretinga.lm.lt

Per mėn.
199,28 Eur

Asmeniui,
asmenų
grupei,
šeimai

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras
Klaipėdos g.
133 C, Kretinga

Konsultacijai skiriama 1 val., dėl
konsultacijų skaičiaus sprendžia
psichologas
su
klientu,
atsižvelgdami į problemą.
Trumpalaikė konsultacija – 5-9
susitikimai;
Ilgalaikė konsultacija 10 ir
daugiau susitikimų
Registracija tel. 8 445 78 988, 78
989

Nemokama

Patyčios ir smurtas (fizinis, psichologinis ir
seksualinis)
Savęs
pažinimas
ir
motyvavimas
(individualių ir grupinių užsiėmimų metu)
Tėvystės įgūdžių stiprinimas (šeimos
konsultacijų metu).

15.

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir
įvaikintojams – atrankos, konsultavimo bei
mokymų organizavimas.
Tikslas - suteikti žinių ir kompetencijų
reikalingų auginant globojamus (rūpinamus)
ir įvaikintus vaikus.
Paslaugos sudėtis: įvadiniai ir tęstiniai
mokymai, informavimas, konsultavimas
(įskaitant tęstinį), išvadų dėl būsimų globėjų
(rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti
(rūpintis) ar įvaikinti vaiką rengimas, išvadų
artimiesiems
giminaičiams
bei
pageidaujantiems įvaikinti sutuoktinio vaiką
rengimas, esamų globėjų (rūpintojų) ir
įvaikintojų pakartotinis vertinimas, be tėvų
globos likusiems vaikams tinkamiausio
globėjo (rūpintojo) ar įvaikintojo parinkimas
(kartu su VTAS specialistais); dalyvavimas
sudarant/peržiūrint vaiko globos (rūpybos)
planą; tarpininkavimas dėl globojamų
(rūpinamų) ar įvaikintų vaikų ryšio
palaikymo su broliais/seserimis, gyvenančiais
kitų globėjų (rūpintojų) ar įvaikintojų šeimose
ar globos įstaigose; asmenų (šeimų),
pageidaujančių priimti vaiką svečiuotis,
vertinimas; savitarpio paramos grupių
organizavimas; psichologinė pagalba, kitų
socialinių paslaugų teikimas globėjams
(rūpintojams) ir įvaikintojams ar jų šeimos
nariams.

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras

Centro
klientai,
gaunantys
socialines
paslaugas.
Kretingos
rajono
savivaldybės
administracijos
Socialinių paslaugų
skyrimo komisijos
sprendimu arba
krizinėje situacijoje
esantys tėvai,
auginantys vaikus.
Vaikus globojantys
(rūpinantys) ar
įvaikinę asmenys
bei siekiantys jais
tapti

Asmeniui,
grupei,
šeimai

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras
Klaipėdos g.
133 C, Kretinga

Įvadiniai mokymai 30 val. (10
užsiėmimų po 1 val. per savaitę),
3 kartus metuose.
Tęstiniai mokymai 1 kartą
metuose.
Savitarpio paramos grupės 4
kartus metuose.
Kitos paslaugos pagal poreikį.
Registracija tel. 8 445 78 988,
78 989

Įvadiniai ir tęstinai
mokymai nemokami.
Per mėnesį 159,29
Eur

16.

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa
Paslaugos sudėtis: informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė
pagalba ar jos organizavimas, kasdienio
gyvenimo įgūdžių
ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių
ugdymas ir dienos užimtumas ar jo
organizavimas, laisvalaikio organizavimas,
asmeninės higienos paslaugų organizavimas,
maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos,
kitos paslaugos

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras

Vaikai, laikinai likę
be tėvų globos.
Be tėvų globos likę
vaikai,
kuriems
nustatyta nuolatinė
globa.
Socialinės rizikos
vaikai ar vaikai iš
socialinės rizikos
šeimų

Asmeniui

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras
Klaipėdos g.
133 C, Kretinga

Vaikams, laikinai netekusiems
tėvų globos iki vaikui pasibaigs
laikinoji globa, bet ne ilgiau nei
12 mėn.
Socialinės rizikos vaikams iki
vaikams bus grąžintas į šeimą,
bet ne ilgiau nei 6 mėn.
Be tėvų globos likusiems
vaikams, kuriems nustatyta
nuolatinė globa iki vaikui
pasibaigs nuolatinė globa.
Registracija tel. 8 445 78 988,
78 989

17.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba
Paslaugos sudėtis: informavimas,
konsultavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas
ir
atstovavimas,
bendravimas, psichologinė pagalba, teisinės
pagalbos organizavimas, lydėjimas į kitas
institucijas, kitos paslaugos
Laikinas apnakvindinimas: nakvynės ir
būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių)
suteikimas asmenims, esantiems krizinėje
situacijoje, kai, nesuteikus šių paslaugų,
iškyla grėsmė asmens sveikatai ir gyvybei.
Paslaugos
sudėtis:
informavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės
suteikimas, minimalios asmens higienos
paslaugos (pvz. dušas), minimalios buities
paslaugos (pvz. virtuvės), esant poreikiui –
sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.
Apgyvendinimas nakvynės namuose ir
krizių centruose
Paslaugos sudėtis: informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė
pagalba, minimalių buitinių ir asmeninės
higienos paslaugų organizavimas, kasdienio

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras

Socialinės rizikos
vaikai, likę be tėvų
globos vaikai

Asmeniui

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras
Klaipėdos g.
133 C, Kretinga

Pagal poreikį vadovaujantis
Kretingos rajono savivaldybės
administracijos
Socialinių
paslaugų skyrimo komisijos
sprendimu.
Registracija tel. 8 445 78 988, 78
989

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras

Socialinės
šeimos

rizikos

Šeimai

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras
Klaipėdos g.
133 C, Kretinga

Iki 3 parų
Registracija tel. 8 445 78 988, 78
989

1 para – 7,14 Eur

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras

Socialinės
šeimos

rizikos

Šeimai

Kretingos
socialinių
paslaugų
centras
Klaipėdos g.
133 C, Kretinga

Iki 6 mėn. ar ilgiau Kretingos
rajono
savivaldybės
administracijos
Socialinių
paslaugų skyrimo komisijos
sprendimu.
Registracija tel. 8 445 78 988, 78
989

Nemokamai
7
pirmąsias
kalendorines dienas
krizių atvejais, kai
asmuo (šeima)
patiria
fizinį
ar
psichologinį smurtą

18.

19.

Per mėn. 602,53 Eur

gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
darbinių įgūdžių ugdymas, esant poreikiui,
sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.

Paskaitos būsimiems tėvams
Paslaugos sudėtis: paskaitos temomis –
„Natūralus kūdikio maitinimas“, „Kūdikio
priežiūra pirmaisiais mėnesiais“,
„Gimdymas“
Individualios konsultacijos mitybos ir
fizinio aktyvumo klausimais

Visuomenės
sveikatos
biuras

Būsimi tėvai

Visuomenės
sveikatos
biuras

Vaikai,
asmenys

22.

Pilateso treniruotės vaikams

Visuomenės
sveikatos
biuras

Vaikai nuo 7 iki 12
metų

23.

Gatvės šokių treniruotės vaikams

Visuomenės
sveikatos
biuras

Vaikai nuo 7 metų

24.

Vaikų plokščiapėdystės prevencija

Vaikai nuo 4 iki 6
metų

Darželio
grupė

25.

Burnos higienos įgūdžių stiprinimas

Visuomenės
sveikatos
biuras
Visuomenės
sveikatos
biuras

Vaikai nuo 5 iki 8
metų

26.

Asmens higienos įgūdžių ugdymas ir
stiprinimas

Visuomenės
sveikatos
biuras

Vaikai nuo 6 iki 8
metų

27.

Psichikos sveikatos stiprinimo paskaitos
įvairiomis temomis: „Tarpusavio
nesutarimai ir jų sprendimas“, „Saugumo
įgūdžiai nesaugioje aplinkoje“, „Stresas ir
įtampa – išbūti ir įveikti“, „Nuo patyčių link
bendravimo“, „Nieko nenoriu: motyvacija
mokytis“, „Konfliktų sprendimo įgūdžių
formavimas“

Visuomenės
sveikatos
biuras

Vaikai nuo 11 metų

Darželio
grupė arba
mokyklos
klasė
Darželio
grupė arba
mokyklos
klasė
Asmenų
grupė (apie
60 asmenų
grupė)

20.

21.

Asmenų
grupė (nuo
3 iki 25
asmenų)
suaugę

Asmeniui

Asmenų
grupei (nuo
3 iki 8
asmenų)
Asmenų
grupei (3
iki 25
asmenų)

Visuomenės
sveikatos
biuras, J. K.
Chodkevičiaus
g. 10, Kretinga
Visuomenės
sveikatos
biuras, J. K.
Chodkevičiaus
g. 10, Kretinga
Menų palėpė,
Birutės g. 1,
Kretinga

3 paskaitos po 1,5 val.
Registracija tel. 867230712

arba kyla grėsmė jo
fiziniam
ar
emociniam
saugumui, sveikatai
ar gyvybei.
Per mėn. 217,70 Eur
Nemokamai

Paslaugos
teikimo
laikas
derinamas registracijos metu.
Registracija tel. 867230712

Nemokamai

Registracija tel. 867230712

Nemokamai

VšĮ
Pranciškonų
gimnazija, J.
Pabrėžos g. 4,
Kretinga
Kretingos
rajono ugdymo
įstaigos
Kretingos
rajono ugdymo
įstaigos

1 val., 2 kartai per savaitę
Registracija tel. 867230712

Nemokamai

30 min. su viena grupe.
Registracija tel. 867230712

Nemokamai

1 val. su viena grupe.
Registracija tel. 867230712

Nemokamai

Kretingos
rajono ugdymo
įstaigos

1 val. su viena grupe.
Registracija tel. 867230712

Nemokamai

Kretingos
rajono ugdymo
įstaigos

Registracija tel. 867230712

Nemokamai

28.

29.

30.

31.

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai
Paslaugos sudėtis:
1. Vaiko raidos ypatumai.
2.
Tarpasmeniniai
santykiai
šeimoje.
Konfliktų valdymas. Vaikų auklėjimo stiliai.
Pozityvus vaikų drausminimas.
3. Probleminės vaiko ugdymo situacijos.
Smurto rūšys ir jų įtaka vaiko raidai. Vaikų ir
paauglių delinkventinis elgesys. Vaikų
mokymosi
sunkumai,
bendravimo
su
bendraamžiais problemos. Tėvų konfliktų bei
skyrybų poveikis.
4. Teisinė informacija
Tėvystės įgūdžių lavinimas
Paslaugos sudėtis: mokymai (užsiėmimai)
asmenims, auginantiems (globojantiems) 3-11
metų amžiaus vaikus auklėjimo, bendravimo,
vaikų raidos temomis.
Programos nauda:
1. Į senas bendravimo su vaiku problemas
tėvai pažvelgs nauju žvilgsniu.
2. Tėvai įgys efektyvesnių bendravimo su
vaiku įgūdžių ir problemų sprendimo būdų.
3.
Taps
drąsesniais,
labiau
savimi
pasitikinčiais tėvais.
4. Patirs bendrumo ir artumo su kitais grupės
dalyviais jausmą.
Sudėtingo atvejo aptarimas specialistas (ai) – specialistui (-ams) – pedagoginės
psichologinės pagalbos skyriaus specialistas
(-ai) konsultuoja kitos įstaigos specialistą (us), ugdymo įstaigos administraciją.

Psichologo konsultacija suaugusiam
asmeniui, patyrusiam smurtą dėl vaikų,
mokinių, kitų suaugusiųjų elgesio ugdymo
įstaigos aplinkoje.

Kretingos
rajono
švietimo
centro
pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyrius

Tėvai
sprendimu

teismo

Grupei (612 asm.)

Pabrėžos g. 8,
Kretinga,
Švietimo centro
pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyriaus
patalpose (I a.).

20 val.
Registracija tel. 8 445 78939

Kretingos
rajono
švietimo
centro
pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyrius

Asmenys,
auginantys
3-12
metų
amžiaus
vaikus

Grupei (812 asm.)

Pabrėžos g. 8,
Kretinga,
Švietimo centro
pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyriaus
patalpose (I a.).

11 užsiėmimų (1 kartą savaitėje).

Kretingos
rajono
švietimo
centro
pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyrius

Ugdymo
įstaigos
specialistas
(ai),
dirbantys su vaikais
iki 18 m., turinčiais
psichologinių
problemų,
specialiųjų
ugdymosi poreikių

Specialistui
(asmeniui),
specialistų
grupei

Grupinės atvejo analizės trukmė –
2 val.
Individualios atvejo analizės
trukmė – 1-1,5 val.
Registracija tel. 8 445 78939

Kretingos
rajono
švietimo
centro
pedagoginės

Pedagogai,
kiti
ugdymo
įstaigos
darbuotojai,
smurtavę ar smurtą

Asmeniui

Pabrėžos g. 8,
Kretinga,
Švietimo centro
pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyriaus
patalpose (I a.).
Mokykloje,
kurią vaikas
lanko.
Pabrėžos g. 8,
Kretinga,
Švietimo centro
pedagoginės
psichologinės

Gali
kreiptis
tėvai/globėjai
individualiai arba pedagoginės
psichologinės pagalbos skyriaus
kvietimu.
Registracija tel. 8 445 78939

Konsultacijai skiriama 1 val., dėl
konsultacijų skaičiaus sprendžia
psichologas su klientu,
atsižvelgdami į problemą ir
numatytus tikslus.

38 eur

Paslaugos sudėtis: informacija apie smurtą,
stresą, jo rūšis, reagavimo būdus, asmenybės
bruožus, atsipalaidavimo ir streso valdymo
technikas ir kt.

psichologinės
pagalbos
skyrius

patyrę
įstaigoje

švietimo

32.

Psichologo konsultacija vaikui, patyrusiam
smurtą ar smurtavusiam, kai ugdymo
įstaigoje nėra psichologo.
Paslaugos sudėtis: informacija apie smurtą,
stresą, jo rūšis, reagavimo būdus, asmenybės
bruožus, atsipalaidavimo ir streso valdymo
technikas ir kt.

Kretingos
rajono
švietimo
centro
pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyrius

Vaikas ir/ar
šeimos nariai

jo

Asmeniui,
šeimai

33.

Psichologo konsultacija suaugusiam
asmeniui, mokytojui, specialistui, vaikui.
Paslaugos sudėtis: psichologinė ir metodinė
pagalba tėvams (globėjams), mokytojams,
specialistams vaiko auklėjimo ir ugdymo
klausimais, vaikams dėl šių vaiko
psichologinių problemų:
Elgesio ar/ir emocijų (hiperaktyvumo,
depresiškumo, prislėgtumo, liūdesio, baimių,
nerimo, drovumo, uždarumo, agresyvumo,
piktumo, pervargimo, neklusnumo,
melavimo, manipuliavimo, vagiliavimo,
pabėgimų, perdėto prieraišumo,
piktnaudžiavimo kvaišalais ir pan.)
Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir vaikų,
mokinių ir mokytojų, bendraamžių, šeimos
narių; vienišumas)
Mokymosi (pedagoginis apleistumas,
motyvacijos stoka ir kt.)
Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis
elgesys, netektys, skyrybos, socialinis ir/ar
psichologinis apleistumas, fizinė ar
psichologinė atskirtis nuo tėvų)
Patyčių ir smurto (fizinis, psichologinis,
seksualinis ir kt.)

Kretingos
rajono
švietimo
centro
pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyrius

Asmenys,
auginantys
(globojantys)
vaikus iki 18 m.,
turinčius
psichologinių
problemų
ar
specialiųjų
ugdymosi poreikių.
Pedagogai,
specialistai,
dirbantys su vaikais,
turinčiais
psichologinių
problemų
ar
specialiųjų
ugdymosi poreikių.
Vaikai iki 18 m.,
turintys
psichologinių
sunkumų,
asmenybės
ir
ugdymosi problemų
ar
specialiųjų
ugdymosi poreikių.

Asmeniui,
šeimai

pagalbos
skyriaus
patalpose (I a.).
Pabrėžos g. 8,
Kretinga,
Švietimo centro
pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyriaus
patalpose (I a.).
Mokykloje,
kurią vaikas
lanko.
Pabrėžos g. 8,
Kretinga,
Švietimo centro
pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyriaus
patalpose (I a.).

Trumpalaikė konsultacija – 5-9
susitikimai;
Ilgalaikė konsultacija – 10 ir
daugiau susitikimų.
Registracija tel. 8 445 78939
Konsultacijai skiriama 1 val., dėl
konsultacijų skaičiaus sprendžia
psichologas su klientu,
atsižvelgdami į problemą.
Trumpalaikė konsultacija – 5-9
susitikimai;
Ilgalaikė konsultacija – 10 ir
daugiau susitikimų.
Registracija tel. 8 445 78939

Konsultacijai skiriama 1 val., dėl
konsultacijų skaičiaus sprendžia
psichologas su klientu,
atsižvelgdami į problemą.
Trumpalaikė konsultacija – 5-9
susitikimai;
Ilgalaikė konsultacija – 10 ir
daugiau susitikimų.
Registracija tel. 8 445 78939

