Projekto vykdytojas:
Kelmės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneris:
Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA KARTU SU PARTNERIU
LIETUVOS SAMARIEČIŲ BENDRIJOS KELMĖS SKYRIUMI VYKDO PROJEKTĄ
„KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI KELMĖS RAJONE“

Projekto tikslas – suteikti kokybiškas paslaugas šeimai ir padėti spręsti iškilusias
problemas.
Pagrindinės projekto veiklos – įkurti Bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose
organizuojamos ir koordinuojamos paslaugos:
• psichosocialinė pagalba;
• vaikų priežiūra, kai tėvai dalyvauja mokymuose;
• pavėžėjimo paslauga;
• šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
Projektas bus vykdomas 36 mėnesius.

KELMĖS RAJONO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI
PASLAUGOS, KURIAS GALI GAUTI RAJONO ŠEIMOS:
1. Psichosocialinė pagalba:
1.1. teikiama psichologinė pagalba smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams, išgyvenantiems
krizines situacijas, netekties ar suicido atvejais šeimos nariams:
1.1.1. individualios psichologo konsultacijos šeimos nariams;
1.1.2. grupinės konsultacijos šeimos nariams.

2. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos:
2.1. vykdomi mokymai, kaip valdyti savo ir šeimos finansus, netapti greitųjų kreditų auka,
suvaldyti riziką tapti nemokiam, naudotis elektronine bankininkyste;
2.2. organizuojamos šventės, renginiai, viktorinos, sporto varžybos, turistiniai žygiai po krašto
istorines vietas, teminės stovyklos šeimoms;
2.3. organizuojama šeimos klubo veikla, kur šeimos nariai užsiims mėgstama veikla;
2.4. organizuojama nėščiųjų mokyklėlė, susitikimai su būsimoms mamoms.

3. Pavėžėjimo paslauga. Organizuojamos pavėžėjimo paslaugos, kai tėvai, kurie neturi savo
transporto priemonės ir gyvena nuošaliose rajono vietovėse, vyks į mokymus ar užsiėmimus.
4. Vaikų priežiūra. Organizuojama vaikų priežiūra, kai tėvai dalyvauja mokymuose ar
veiklose, kai šeima susiduria su problemomis susirgus tėvams ar atsiradus krizinėms, nenumatytoms
aplinkybėms. Bus prižiūrimi vaikai nuo 3 iki 7 metų.

Kompleksines paslaugas teikiančių specialistų komandą sudaro:
Socialinis darbuotojas, psichologas, užimtumo specialistas, finansininkas, renginių vedėjas,
sporto treneris, vairuotojas.
Organizuojamos teminės vasaros stovyklos šeimoms, kurios dalyvavo kitose projekto veiklose.
Per visą projekto laiką bus organizuotos 3 stovyklos: „Judėk ir tobulėk“, „Laiminga šeima“,
„Renkuosi gyventi sveikai“.
Pirmais projekto vykdymo metais vyks stovykla „Judėk ir tobulėk“. Stovyklos metu vyko
susitikimai su sportininkais, kilusiais iš Kelmės krašto, buvo organizuojami sporto žaidimai,
orientavimosi sporto varžybos.
Antrais metais stovykloje „Laiminga šeima“ planuojamos paskaitos „Laiminga mama –
laiminga šeima“, vyks viktorina ,,Ar gerai pažįstame savo šeimos narius“.
Trečiais metais stovykloje „Renkuosi gyventi sveikai“ bus suteikta teorinių ir praktinių įgūdžių
apie sveiką gyvenseną, traumų ir ligų profilaktiką. Bus kviečiama specialistų iš Policijos komisariato,
Visuomenės sveikatos biuro, vyks jogos užsiėmimai.
Šeimos, norinčios dalyvauti veiklose, užsiėmimuose, gauti pagalbą krizių atvejais, gali
kreiptis į Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrių (Birutės g. 8, Kelmė) (prie lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“).
Psichologo konsultacijai kviečiame registruotis tel. +370 646 06 991
Informacija teikiama tel. 8 615 35 634, 8 646 06 991

