VEIKLOS ATASKAITA 2017 METAI

Jau daugiau nei 15 metų siekiame padėti tėvams tapti geresniais tėvais, vaikams
augti ir išgyventi sunkumus, poroms rasti būdus kalbėtis ir išgirsti vienas kitą,
įvairių sričių specialistams, dirbantiems su šeimomis, suteikti žinių. Per šį laikotarpį
pradėjome taikyti ir praktikoje įtvirtinome šias veiksmingas programas ir paslaugas:
vaikams – vaikų emocinės išraiškos kontrolės ugdymas (VEIK), bendradarbiavimo
ugdymo ir konfliktų sprendimo, vaikų ir paauglių dienos centro programa;
suaugusiesiems, tėvams, poroms ir šeimoms – sveikų tarpusavio santykių kūrimas,
šeimos mediacija ir tarpininkavimas, šeimos/poros konsultavimas ir psichoterapija,
ryšio tarp vaikų ir tėvų atkūrimas.
Mūsų tikslas – padėti vaikams ir suaugusiesiems
kurti palaikančius ir rūpestingus santykius.

Vaikų, paauglių, suaugusiųjų konsultavimas (psichologo,
psichiatro) ir psichoterapija
Šeimos / poros konsultavimas ir psichoterapija

Teikiame paslaugas
vaikui, suaugusiajam
ir šeimai

Šeimos mediacija ir tarpininkavimas

Tėvų – vaikų ryšio atstatymas

Grupinė psichoterapija

Stipriname įgūdžius grupėse:
Vaikų emocinės
išraiškos kontrolės
ugdymo programa
(VEIK)

Bendradarbiavimo
ugdymo ir konfliktų
sprendimo
programa

Pykčio valdymo
programa

Tėvystės gebėjimų
stiprinimo
programa

Pasitikėjimo savimi
stiprinimo grupė

Sveikų tarpusavio
santykių kūrimo
programa

Krizių šeimoje
įveikimo programa

Padedame įveikti:

Elgesio ir emocinius
sutrikimus

Traumas ir netektis

Psichikos sutrikimus
(depresija, nerimas,
socialinės fobijos ir t.t.)

Santykių poroje, šeimoje,
darbo ar mokymosi
aplinkoje krizes

Skyrybų išgyvenimus
ir/ar poskyrybinius
nesutarimus

Streso, pykčio ir konfliktų
nevaldymą

Suteikta pagalba (1)
Eil.

Nr.

1

Projektų tikslinės grupės

Vaikai, nukentėję nuo smurto, ir jų šeimos
nariai

Suteikta

Pravesta

specialisto

įgūdžių

konsultacijų,

stiprinimo

val.

grupių, val.

Įvairūs renginiai,
paskaitos, soc.
akcijos, val.

Dalyvių

skaičius

108 vaikai ir
1296

-

-

120 šeimos
narių

Vaikai (iki 18 metų), kurie turi biologinių,
psichologinių ar socialinių rizikos veiksnių,
2

galinčių paskatinti psichikos, emocijų ar
elgesio sutrikimus, arba jiems jau nustatyti

148 vaikai ir
1424

1525

-

276 šeimos
nariai

emocijų ir elgesio sutrikimai ir jų šeimos
nariai
3

Šeimos, tėvai ir kiti suaugusieji,

išgyvenantys krizę

304

149

-

405 asmenys

Suteikta pagalba (2)
Eil.
Nr.

4

Suteikta

Pravesta

specialisto

įgūdžių

konsultacijų,

stiprinimo

val.

grupių, val.

243

192

-

643

-

-

450

1648

-

-

329

Visuomenės nariai

-

64

96

522 asmenys

Iš viso

5558

1930

96

2401

Projektų tikslinės grupės

Būsimos ir esamos įtėvių ir globėjų šeimos

Įvairūs renginiai,
paskaitos, soc.
akcijos, val.

Dalyvių
skaičius

13 vaikų ir 30
suaugusiųjų

Vaikai ir paaugliai, turintys emocinių ir

5

elgesio sunkumų, ar išgyvenantys traumines
patirtis

6
7

Suaugusieji, išgyvenantys vidines, santykių
poroje ar šeimoje krizes

Pagrindiniai vykdyti projektai (1)
• LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojami:
▫ Psichosocialinės reabilitacijos vaikų ir paauglių dienos centras (nuo 2003 m.)
▫ Kompleksinė pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio
šeimyninio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimos nariams (nuo 2008 m.)
▫ Pagalba įtėviams ir globėjams – pagalba vaikui! (nuo 2008 m.)

▫ Šeima – tai mano, tavo ir visų turtas! (nuo 2011 m.)
▫ Kurkime bendravimą be smurto! (2017 m.)

Pagrindiniai vykdyti projektai (2)
• Kauno miesto savivaldybės finansuojami:
▫ Kompleksinė pagalba šeimai / šeimynai įveikiant įvaikintų ir globojamų vaikų
traumines patirtis (2017 m.)

▫ Pagalba šeimai krizės metu: šeimos elgesio keitimo programa (2017 m.)
• LR Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo
finansuojamas:
▫ Vaikų psichikos sveikatos gerinimas: mokomės spręsti sunkumus kartu (2017 m.)

Vykdytos mokymų programos ir švietimas
• Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo prevencinė programa (nuo 2010 m. iki
dabar). Užsakovai: LR Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras.
• Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje (parengta
2016 m.). Užsakovas: Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.
• Teminiai vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai. Socialinių
paslaugų ir priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
• Bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros vadyba savivaldybėje. Užsakovas: Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.
• Porų ir šeimos psichoterapijos programa (nuo 2013 m. iki dabar).
• Šeimos mediacijos mokymų programa (parengta 2017 m.).

Vykdytos mokymų programos (1)
Eil.
Nr.
1

2
3

4
5
6

Mokymo programos / seminaro pavadinimas
Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo prevencinė programa
(96 ak. val.)
Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės
mokykloje (8 ak. val.)
Teminiai vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais,
mokymai (16 ak. val.)

Bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros vadyba savivaldybėje (8 ak. val.)
Bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros vadyba institucinės globos
pertvarkos kontekste (16 ak. val.)

Rizikingo vaikų elgesio situacijų atpažinimas ir valdymas ugdymo
institucijose (32 ak. val.)

Mokymų val.

Dalyvių

skaičius

skaičius

96 ak. val.

26

160 ak. val.

571

160 ak. val.

281

160 ak. val.

336

48 ak. val.

42

64 ak. val.

63

Vykdytos mokymų programos (2)
Eil.
Nr.

Mokymo programos / seminaro pavadinimas

Mokymų val.

Dalyvių

skaičius

skaičius

7

Vaikų patyčios ir suaugusiųjų elgesys (3 ak. val.)

3 ak. val.

12

8

Saugios mokymo ir mokymosi aplinkos mokykloje kūrimas (8 ak. val.)

32 ak. val.

123

9

Konfliktų sprendimas socialiniame darbe (16 ak. val.)

32 ak. val.

42

10

Metodinė pagalba sudėtingais atvejais (4 ak. val.)

4 ak. val.

12

11

Smurtas artimoje aplinkoje: kur vaikų drausminimo riba? (4 ak. val.)

4 ak. val.

40

12

Artimi santykiai: riba tarp meilės ir smurto (4 ak. val.)

4 ak. val.

10

13

Konfliktai šeimoje: kada nukenčia vaikai? (4 ak. val.)

4 ak. val.

12

4 ak. val.

30

775

1600

14

Ugdymo įstaigų specialistų vaidmenys smurto artimoje aplinkoje atvejais
(4 ak. val.)

IŠ VISO:

Kvalifikacijos kėlimo programos specialistams (1)
• Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa, 96 ak. val.
• Rizikingo vaikų elgesio situacijų atpažinimas ir valdymas ugdymo institucijose, 32 ak. val.

• Vaikų netinkamas elgesys: galimi reagavimo ir pagalbos būdai mokyklose, 8 ak. val.
• Šeimos konsultavimo pagrindai, 60 ak. val.
• Tėvų atstūmimo sindromas: įrodymai ir kritika, 18 ak. val.
• Fizinės ir emocinės traumos: vaikas, šeima ir specialistas, 16 ak. val.

Kvalifikacijos kėlimo programos specialistams (2)
• Somatizacija: gydytojo ir paciento abipusė atsakomybė, 16 ak. val.
• Vaikų ir paauglių lėtinio skausmo sindromas: vaikas, šeima ir gydytojas, 18 ak. val.

• Vaikų dienos centrų, atvirų jaunimo centrų bei atvirų jaunimo erdvių darbuotojų
kompetencijų stiprinimas, 80 ak. val.
• Šeimų motyvavimas pagalba, 60 ak. val.
• Globos ir įvaikinimo procesas: vaikų globos namų vaidmuo, 16 ak. val.
• Konfliktų sprendimas socialiniame darbe, 16 ak. val.

VEIK programa 2017 m. Lietuvos mokyklose
įdiegė 13 mokyklų
buvo apmokyti 26 švietimo pagalbos specialistai
klausė mokymus 123 mokytojai
įvyko 858 ak. val. VEIK užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 130 moksleivių
Nuo 2010 m. VEIK programa įdiegta 33 švietimo ir ugdymo įstaigose.
Apmokyti 66 VEIK vadovai. Seminaruose dalyvavo 246 mokyklos bendruomenės nariai.
Per vienus metus VEIK užsiėmimus lanko apie 660 moksleivių.

Porų ir šeimos psichoterapijos programą (2800 val.) 2017 m. klausė:
• Nuo 2013 iki 2017 m. programoje dalyvavo 24 dalyviai.
• 2017 m. programą baigė I laida. Toliau tęsia studijas II ir III mokymų grupės.
• 2017 m. pravesta 540 porų ir šeimos psichoterapijos mokymo valandų.
2013 m. sausio mėn. Šeimos santykių institutas tapo asocijuotu Europos Šeimos
psichoterapijos Asociacijos mokymo įstaigų (EFTA-TIC) nariu.
Parengta mokymų programa yra patvirtinta šios asociacijos taryboje ir atitinka Europos
Šeimos Psichoterapijos Asociacijos mokymo reikalavimus.

Tyrimai
2016 m. spalio – 2017 m. rugsėjo mėn. atliktas projekto „Vaikų psichikos sveikatos
gerinimas: mokomės spręsti sunkumus kartu“ metu vykdytų veiklų / prevencinių
priemonių vertinimas, kuris patvirtino suteiktų paslaugų momentinį efektyvumą.
Atliktas šių prevencinių priemonių vertinimas: tėvystės įgūdžių stiprinimo grupė,
šeimų konsultavimas, vaikų konsultavimas, VEIK įgūdžių grupė vaikams.
Tyrime-vertinime dalyvavo 109 vaikai ir jų tėvai.

Renginiai
 Įstaigos darbuotojai nuolat dalyvauja kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose ir
socialinėse akcijose, pavyzdžiui:
 Dalyvauta „Mandala“ festivalyje, kuriame skaitytas pranešimas „Jausmų galia tarpusavio
santykiuose“.
 Skaityta paskaita LSMU ir VDU studentams apie porų ir šeimos psichoterapiją.
 Pravestas seminaras Italijoje, ISCRA instituto studentams apie porų ir šeimos psichoterapiją
Lietuvoje.

 Skaitytas pranešimas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos
„Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ baigiamojoje konferencijoje.

Visuomeninė veikla
• Nuo 2017 m. liepos dalyvavimas LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Šeimų taryboje.
• Nuo 2015 m. spalio mėn. dalyvavimas Kauno miesto savivaldybės
bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryboje.
• Nuo 2015 m. birželio mėn. dalyvavimas Kauno miesto savivaldybės
darbo grupėje smurto prieš vaikus prevencijai organizuoti.
• Nuo 2014 m. kovo mėn. dalyvavimas Kauno miesto savivaldybės
Šeimos taryboje.
• Nuo 2014 m. dalyvavimas NVO koalicijos „Už vaiko teises“ veikloje.

Bendroji veiklos ataskaitos dalis (1)
• Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas
• Įstaigos kodas 135809596
• Įregistruota 2001 m. rugsėjo mėn. 21 d. Kauno Rejestro
tvarkytojo įsakymu Nr. 652, įregistravimo Nr. VŠ 2001-33.
• Įstaigos adresas: L. Zamenhofo g. 9 / Kurpių g. 10, Kaunas,
Lietuvos Respublika

Bendroji veiklos ataskaitos dalis (2)
• Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė yra Roma Šerkšnienė.
• Kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje buvo
2317 Eur.
• Ataskaitinių metų pabaigoje (2017 m.) įstaigoje dirbo 15
darbuotojų (2016 m. – 16 darbuotojų).
• Sąnaudos 2017 metais sudarė 273477 Eur, iš jų darbo
užmokesčiui - 133078 Eur.
• Įstaigos vadovo metinis darbo užmokestis - 13454 Eur.

Gautos pajamos 2017 m.
PARAMOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 2017M.

Finansavimo suma

VALSTYBĖS / SAVIVALDYBĖS FINANSAVIMAS
Kauno miesto savivaldybė

10640

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

57195

LR Sveikatos apsaugos ministerija

46989

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM

18136

FONDŲ PARAMA
Europos Sąjungos fondų lėšos

36290

VERSLO ĮMONIŲ PARAMA
UAB „Spectum Pro“ (patalpų, skirtų projektinei veiklai vykdyti nuomos sąnaudoms)

1150

FIZINIŲ ASMENŲ PARAMA
Lietuvos gyventojų skirti sumokėtų pajamų mokesčio 2 proc.

608

KOMERCINĖS LĖŠOS
Paslaugos – mokymai ir konsultavimas

104724

Panaudota parama ir finansavimas, gautas 2014 metais

3147

Viso 2017 metais

278879

GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2017 M.
Išlaidų (sąnaudų) straipsnių pavadinimas
Darbuotojų išlaikymo

Išlaidų suma
175274

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

1912

Patalpų išlaikymo

15766

Ryšių

1010

Transporto išlaikymo

1650

Kitos veiklos

77865

Viso 2017 metais

273477

Pagrindiniai partneriai ir rėmėjai:

