
 
Viešas projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Šilutės rajone“ pristatymas 

vyks 2017 m. rugpjūčio 24 d. 11 val. Bendruomeniniuose šeimos namuose, Klaipėdos g. 15, Žemaičių 

Naumiestyje 

 

 

Projektą  „Paslaugų šeimai plėtojimas  

Šilutės rajone“,  finansuojamą iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų vykdo 

Šilutės rajono savivaldybė (Projekto 

vykdytoja) kartu su asociacija „Žemaičių 

Naumiesčio bendruomenė“ (Projekto 

partneris). 

 

Projekto tikslinė grupė – būsimieji tėvai ir 

aktyviai besiruošiantys tėvystei, jaunos 

šeimos, tėvai, vaikai, asmenys, turintys 

poreikį kitoms kompleksinėms 

socialinėms paslaugoms bei jų šeimos 

nariai. 

 

 

Projektu siekiama, kad Šilutės rajono savivaldybės šeimos, išgyvenančios sudėtingą 

gyvenimo  laikotarpį  dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, bedarbystės, 

netekčių, ligos ir kitų veiksnių, kompleksiškai gautų nemokamai joms reikalingas paslaugas nuo 2017 m. 

birželio 19 d. Žemaičių Naumiestyje veikiančiuose Bendruomeniniuose šeimos namuose: 

 
Kviečiame visus norinčius dalyvauti šiame renginyje. 

 

daugiau informacijos apie įgyvendinamą projektą rasite čia http://www.paslaugosseimai.lt/ 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracija 

 

 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracija 2017 m. birželio 12 d.  pasirašė iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą „Paslaugų šeimai plėtojimas Šilutės rajone“ sutartį. 

Projekto veiklos: 

1. Kompleksinių paslaugų teikimas  Šilutės rajono savivaldybėje. 

Vadovaujantis vieno langelio principu Bendruomeniniuose šeimos namuose įgyvendinamos 

informavimo bei koordinavimo funkcijos teikiant konsultacijas ir informaciją apie projekto veiklas 

tikslinėms grupėms – kur šias paslaugas galima gauti, kuriuo metu, kokios socialinės paslaugos teikiamos 

Savivaldybėje ir panašiai.  

2. Psichosocialinė pagalba tikslinės grupės asmenims. 

Individualiai konsultuoja ir Grupinių užsiėmimų paslaugas teikia kvalifikuotas ir 

atitinkamos patirties turintis psichologas tikslinės grupės asmenims, išgyvenusiems ar patyrusiems krizę 

dėl patirto smurto, skyrybų, asmenims sergantiems priklausomybės ligomis, paaugliams, išgyvenantiems 

paauglystės krizę ir panašiai. 

3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos. 



Tai Šeimų klubų veikla, į kurią įtraukiami visi šeimos nariai ir Bei organizuojamos 

Stovyklos šeimoms, kurių metu bus siekiama sudaryti sąlygas šeimoms bendrauti nekasdienėje aplinkoje, 

dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir kt.  

4. Pozityvios tėvystės mokymai. 

Tėvystės įgūdžių lavinimo mokymų metu tėvai įgis žinių apie efektyvius ir veiksmingus 

vaikų auklėjimo ir ugdymo būdus, stiprių jausmų valdymą, pozityvų vaikų auklėjimą ir panašiai. Taip pat 

bus organizuojami kursai skirti nėščiosioms ir jų artimiesiems, kurių metu projekto dalyviai bus 

supažindinti su taisyklingu žindymu, sveiku ir ramiu kūdikių miegu, kūdikių mityba ir panašiai.  

5. Vaikų priežiūros paslaugos. 

Vaikų priežiūros paslaugai teikti Bendruomeniniuose šeimos namuose įrengtas vaikų 

užimtumo kambarys. Paslaugos teikiamos visoms rajono šeimoms, auginančioms vaikus. Pirmenybė 

teikiama šeimoms, dalyvaujančioms projekto veiklose, ir kuriems paslaugų gavimo metu reikia vaiko 

priežiūros paslaugos. Taip pat siekiant padėti tėvams derinti darbo valandas, bei suteikiant galimybę 

susitvarkyti asmeninius poreikius ir panašiai - paslaugos bus teikiamos darbo dienomis, po darbo valandų 

ir savaitgaliais, t.y. užimtumo specialistas dirbs lanksčiu grafiku. Paslauga bus teikiama vienam vaikui ne 

ilgiau kaip keturias valandas per dieną. 

6. Taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) kurio tikslas – pasiekti taikų susitarimą tarp 

šalių (šeimos suaugusių narių skyrybų atveju), nepakenkiant vaikų interesams, užtikrinant vaikų gerovę ir 

vaiko bendravimą su abiem tėvais  tarpininkaujant trečiajam nešališkam asmeniui – mediatoriui.  

Mediatorius padės šalims išsiaiškinti jų interesus, atrasti tikrąsias nesutarimų priežastis ir siekti 

susitarimo. Taip pat svarbu bus tai, kad šalys nebus apribotos teismo proceso formalių reikalavimų ir 

galės susitarti dėl joms labiausiai priimtino ginčo sprendimo būdo. 

-------- 


