VEIKLOS ATASKAITA 2018 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
Tėvystės gebėjimų stiprinimo programa
Sveikų tarpusavio santykių kūrimo programa
Pykčio valdymo programa
Pasitikėjimo savimi stiprinimo grupė
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

88 vaikai ir
1056

-

-

80 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

146 vaikai ir
644

1548

-

219 šeimos
narių

emocijų ir elgesio sutrikimai ir jų šeimos
nariai
3

Šeimos, tėvai ir kiti suaugusieji,

išgyvenantys krizę

293

177

-

256 asmenys

Suteikta pagalba (2)
Eil.
Nr.

4

Suteikta

Pravesta

specialisto

įgūdžių

konsultacijų,

stiprinimo

val.

grupių, val.

93

69

-

13 suaugusiųjų

442

-

-

109

3905

-

-

470

Visuomenės nariai

-

36

86

780

Iš viso

6433

1830

86

2883

Projektų tikslinės grupės

Būsimos ir esamos įtėvių ir globėjų šeimos

Įvairūs renginiai,
paskaitos, soc.
akcijos, val.

Dalyvių
skaičius

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 SADM

▫ 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.)
▫ Smurtinio elgesio keitimo programa: kompleksinė pagalba smurtautojams (nuo
2018 m.)

Pagrindiniai vykdyti projektai (2)
• Kauno miesto savivaldybė
▫ Smurtinio elgesio prevencija ir sveikų tarpusavio santykių kūrimas (2018 m.)
• LR SAM (Visuomenės sveikatos stiprinimo fondas)
▫ Vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų stiprinimas: psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencija (2018 m.)

Vykdytos mokymų programos ir švietimas
• Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo prevencinė programa (nuo 2010 m. iki
dabar). Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.
• Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje (parengta
2016 m.). Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.
• Porų ir šeimos psichoterapijos programa (nuo 2013 m. iki dabar). Šeimos santykių institutas.
• Šeimos mediacijos mokymų programa (parengta 2017 m.). Šeimos santykių institutas.
• Mobiliosios komandos specialistų mokymai (2018 m.). Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
• Konfliktų sprendimas socialiniame darbe, Vaikų netinkamas elgesys: galimi reagavimo ir
pagalbos būdai, Vaikų dienos centrų darbuotojų mokymai. VšĮ Šeimos santykių institutas

Vykdytos mokymų programos (1)
Eil.
Nr.
1

2
3

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.)
Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai
(48 ak. val.)

Mokymų val.

Dalyvių

skaičius

skaičius

48 ak. val.

44

40 ak. val.

100

48 ak. val.

12

4

Konfliktų sprendimas socialiniame darbe (16 ak. val.)

16 ak. val.

29

5

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

32 ak. val.

96

6

Vaikų netinkamas elgesys: galimi reagavimo ir pagalbos būdai (16 ak. val.)

16 ak. val.

12

Vykdytos mokymų programos (2)
Eil.

Nr.
7

Mokymo programos / seminaro pavadinimas
Kompetencijų kėlimas dirbant su vaikais iš socialinę atskirtį patiriančių
šeimų (16 ak. val.)

Mokymų val.

Dalyvių

skaičius

skaičius

16 ak. val.

35

8

Mobiliosios komandos specialistų mokymai (24 ak. val.)

72 ak. val.

50

9

Šeimos mediacijos mokymai (80 ak. val.)

160 ak. val.

24

10

Vaikų netinkamas elgesys: galimi reagavimo ir pagalbos būdai (8 ak. val.)

32 ak. val.

100

11

Tarptautinė akcija „16 dienų be smurto“

12 ak. val.

54

12 ak. val.

54

12 ak. val.

54

516

664

12

13

Seminarai visuomenei apie taikius konfliktų sprendimo būdus ir jausmų
valdymą
Seminarai specialistams apie smurtinį elgesį skatinančius veiksnius,
smurtinio elgesio modelius ir konflikto dinamiką

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.
• Šeimos mediacija (80 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 programą 2018 m. Lietuvos mokyklose
diegė 22 mokyklų
apmokomi 44 švietimo pagalbos specialistai
klausė mokymus 198 mokytojai

Nuo 2010 m. VEIK programą įsidiegė 55 švietimo ir ugdymo įstaigos.
Apmokyti 110 VEIK vadovų. Seminaruose dalyvavo 198 mokyklos bendruomenės nariai.
Per vienus metus VEIK užsiėmimus lanko apie 330 moksleivių.

Porų ir šeimos psichoterapijos programą (2800 val.) 2018 m. klausė:
• Nuo 2018 m. programoje dalyvavo 14 dalyvių.
• 2018 m. programą baigė II laida. Toliau tęsia mokslus III mokymų grupė.
• 2018 m. pravesta 540 porų ir šeimos psichoterapijos mokymo valandų.
2018 m. sausio mėn. Šeimos santykių institutas tapo tikruoju 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.

GAUTOS PAJAMOS 2018 M.
PARAMOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 2018 M.

Finansavimo suma

VALSTYBĖS/SAVIVALDYBĖS FINANSAVIMAS

8900

Kauno miesto savivaldybė

75437

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

29877

LR Sveikatos apsaugos ministerija

18136

FONDŲ PARAMA

Europos Sąjungos fondų lėšos

57500

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

442

UŽDIRBTOS LĖŠOS
Paslaugos – mokymai ir konsultavimas

127580

KITOS PAJAMOS

735

Viso 2018 metais

330471

GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2018 M.
Išlaidų (sąnaudų) straipsnių pavadinimas

Išlaidų suma

Darbuotojų išlaikymo

191974

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

523

Patalpų išlaikymo

12480

Ryšių

873

Transporto palaikymo

863

Kitos veiklos

88461

Viso 2018 metais

295174

Pagrindiniai partneriai ir rėmėjai:

