
PROJEKTO VYKDYTOJAI 

 
 

 Paslaugų šeimai teikimo koordinavimas 

užtikrinant „vieno langelio“ principą. 

 Asmeninio asistento paslauga. 

 

 
 Pozityvios tėvystės mokymai besilaukiančioms 

ir mažamečius auginančioms šeimoms; 

 Grupinės psichologinės konsultacijas; 

 Šeimų klubų veiklos; 

 Šeimų stovyklos ; 

 Šeimų sociokultūriniai užsiėmimai; 

 Saugumo mokymai vaikams. 

 

 

 Pozityvios tėvystės mokymai vyresnius vaikus 

auginančioms šeimoms; 

 Individualios ir grupinės socialinio 

darbuotojo konsultacijos; 

 Individualios ir grupinės psichologo 

konsultacijos; 

 Šeimų klubų veiklos; 

 Vaikų priežiūros paslaugos; 

 Paskaitos/seminarai su įvairių sričių 

specialistais; 

 Mediacijos paslaugos. 

KONTAKTAI 

TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 

CENTRO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS 

NAMAI 

 

 Rambyno g. 24, Telšiai 

 El. p.kompleksinespaslaugostls@gmail.com 

 Tel. +370 675 11 953 

Facebook paskyroje „Kompleksinės paslaugos“ 

 

 

MALTOS ORDINO PAGALBOS 

TARNYBOS 

TELŠIŲ GRUPĖ 

 

 Džiugo 6 g. 1A, Telšiai  

 El. p. telsiumaltieciai@gmail.com 

 Tel. +370 611 54 665 

 

 

 

 

TELŠIŲ MOTERŲ BENDRIJA  

„AKVALINA“ 

 

 Birutės g. 10B, Telšiai   

 El. p. greta.jakuciunaite@gmail.com 

 Tel. +370 609 83 469                                 

 

 

 

 

 

PROJEKTAS 

“KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ ŠEIMAI 

ORGANIZAVIMAS IR 

TEIKIMAS TELŠIŲ RAJONO 

SAVIVALDYBĖJE“ 

 

 

Telšių socialinių paslaugų centro  

Bendruomeniniai šeimos namai 

Džiugo g. 6, IV a. Telšiai 
 

 

    

mailto:telsiumaltieciai@gmail.com


PROJEKTO TIKSLAS 

Sukurti kompleksiškai teikiamų 

paslaugų šeimoms sistemą Telšių rajone, 

užtikrinti jų prieinamumą ir teikimą 

visoms šeimoms pagal poreikį. 

 

 

 

   PROJEKTO UŽDAVINYS 

Suteikti Telšių rajono 

savivaldybės gyventojams kokybiškas 

kompleksiškai teikiamas paslaugas 

šeimai. 

 

 

 

   PROJEKTO VEIKLA 

Kompleksinių paslaugų šeimai 

organizavimas, koordinavimas ir 

teikimas. 

 

 

PROJEKTAS 

"KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ ŠEIMAI 

ORGANIZAVIMAS IR 

TEIKIMAS TELŠIŲ RAJONO 

SAVIVALDYBĖJE" 

Siekiant suteikti Telšių rajono šeimoms ir 

jose augantiems vaikams kompleksiškai 

teikiamas paslaugas Telšių rajone startuoja 

projektas "Kompleksiškai teikiamų paslaugų 

šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono 

savivaldybėje". 

Planuojama, kad šio projekto metu 

paslaugos bus suteiktos 630 Telšių rajono 

gyventojų. Bus vykdomos šios veiklos: 

  „Vieno langelio principas“ –  šia 

veikla bus užtikrinama paslaugų šeimai 

koordinavimas, kurią vykdys Telšių socialinių 

paslaugų centro Telšių bendruomeniniai šeimos 

namai. 

 Pozityvios tėvystės mokymai 

jaunoms šeimoms ar poroms, planuojančioms 

kurti šeimas, besilaukiančioms ir kūdikius 

auginančioms šeimoms, tėvams, auginantiems 

vaikus. Bus organizuojami mokymai, seminarai, 

individualūs ir grupiniai užsiėmimai, refleksijos 

pagal poreikį siekiant padėti šeimoms kurti ir 

išlaikyti darnų santykį, padėti rasti atsakymus į 

probleminius / kūno pokyčių (esant nėštumo,     

žindymo laikotarpiui) klausimus, ugdyti pozityvų 

mąstymą, skatinti pozityvių auklėjimo metodų 

taikymą šeimose. 

 Psichosocialinė pagalba bus 

organizuojama asmenims (šeimoms), 

patyrusiems krizę, išgyvenantiems netektis, 

atsidūrusiems įvairiose sudėtingose situacijose. 

Pagalba bus teikiama individualiai ir grupėse 

pagal poreikį, asmenų grupes, amžių. 

 Mediacijos paslaugos bus skiriamos 

alternatyvaus šeimos narių ginčo sprendimo 

būdui parinkti, siekiant taikiai išspręsti ginčą, 

tarpusavio konfliktus. Paslauga bus teikiama 

neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam 

tarpininkavimui.  

 Šeimos įgūdžių ugdymo ir 

sociokultūrinės paslaugos organizuojamos 

siekiant stiprinti ir ugdyti įgūdžius, reikalingus 

kasdieniniame šeimos gyvenime, skatinant kartu 

spręsti šeimos problemas tariantis ir 

bendraujant, skatinant ir mokant stiprinti 

tarpusavio ryšius, kuo daugiau laiko skiriant 

bendravimui su vaikais ir kitais šeimos nariais, 

organizuojant šeimos įvairesnį laisvalaikį. 

 Vaikų priežiūros paslaugos bus 

teikiamos siekiant sėkmingai derinti šeimos ir 

darbo įsipareigojimus.  

 Asmeninio asistento paslauga - 
namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir 

komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama 

pagalba, padedanti įgalinti asmenį būti 

savarankišką ir užtikrinanti svarbiausias asmens 

gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, 

mityba, judumas/mobilumas, socialiniai santykiai 

ir aplinka). Teikiama 16-65 m. asmenims, 

turintiems negalią (lankantiems švietimo įstaigą, 

dirbantiems arba ieškantiems darbo, 

nebegyvenantiems stacionarios socialinės globos 

įstaigoje). 

 

 

    

 

 

     

                     

                   
 

 

 

 


