
Kompleksinės paslaugos šeimoms Marijampolės savivaldybėje 

 

ESF projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje“ tikslas – teikti 
nemokamas, kokybiškas kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimoms ir jų vaikams išgyvenantiems 
sudėtingą gyvenimo tarpsnį, stiprinti šeimos narių tarpusavio santykius, padėti rasti taikius 
sprendimus. 

Kviečiame visas šeimas, poras, besilaukiančias moteris, asmenis, naudotis teikiamomis 
nemokamomis paslaugomis: 

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI 

Skirti tėvams auginantiems nuo 0-12 m. amžiaus vaikus, norintiems įgyti daugiau pasitikėjimo 
savimi, kaip tėvais, geriau pažinti, suprasti savo vaiką, išmokti efektyvių drausminimo, motyvacijos 
stiprinimo, pozityvių ribų nustatymo metodų, išsaugoti šiltą, artimą santykį su vaiku. 

Mokymai vyksta 1 kartą per savaitę. Iš viso 8 paskaitų ciklas, susitikimo trukmė 3 val. Mokymų 
pabaigoje išduodami pažymėjimai. 

Šiuo metu vyksta registracija  į gegužės 15 d. 17:30 val. prasidėsiančius mokymus. Mokymus ves 
psichologė Jolita Adomaitytė. Mokymai vyks adresu: Vilkaviškio vyskupijos “Caritas”, Bažnyčios 
g. 42, Marijampolė. 

Gegužės 8 d. 9:00 val. mokymai šeimoms vyks Igliaukos seniūnijoje, adresu: Vytauto g. 1 A, 
Igliauka. Psichologė A. Tamošaitienė. 

Registracija tel. 868490685, el. bendruomeniniai@mcpc.lt, Vytauto g. 17, 308 kab., Marijampolė. 

INDIVIDUALIOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS 

Teikiamos šeimoms, išgyvenančioms krizę ar patyrusioms sunkių emocinių išgyvenimų (liga, 
netektis, skyrybos ir pan.); vaikams, paaugliams dėl galimų emocijų, elgesio, raidos, mokymosi ir 
kitų sutrikimų; tėvams vaikų auginimo ir auklėjimo klausimais; poroms išgyvenančioms sunkumus 
tarpasmeniniuose santykiuose. 

Psichologines konsultacijas teikia: J. Adomaitytė, K. Žemaitė, A. Tamošaitienė, V.Vėlyvienė,              
A. Pėstininkienė.  Registracija tel. 868490685, el. bendruomeniniai@mcpc.lt, Vytauto g. 17, 308 
kab., Marijampolė. 

 



INDIVIDUALIOS SOCIALINIO DARBUOTOJO KONSULTACIJOS 

Šeimoms turinčioms socialinių, ekonominių, socializacijos problemų, stokojančioms socialinių 
įgūdžių. Konsultuoja socialinė darbuotoja Samanta Novogrodskienė, darbo dienomis I-V, nuo 8:00-
12:00 val. Registracija tel. 860791316, Vilkaviškio vyskupijos “Caritas”, Bažnyčios g. 42, 
Marijampolė. 

MEDIACIJOS PASLAUGOS 

Padedant nešališkam mediatoriui sprendžiamos įvairios konfliktinės situacijos, nesutarimai, ginčai 
tarp sutuoktinių, porų, vaikų ir tėvų/globėjų, brolių ir seserų, giminaičių ar kitų dviejų šeimų. 
Mediatorius Raminta Liubinienė. 

Registracija tel. 868490685, el. bendruomeniniai@mcpc.lt. Mediacija vyksta adresu: Vilkaviškio 
vyskupijos “Caritas”, Bažnyčios g. 42, Marijampolė. 

 DAILĖS TERAPIJA GRUPĖSE 

Terapija skirta tėvams dalyvaujant kartu su vaikais nuo 7 m. Tikslas- padėti pažinti savo ir vaikų 
vidinį pasaulį, jausmus per spalvas, vaizdinius, simbolius, įveikti bendravimo sunkumus, stiprinti 
tarpusavio santykius. Dailės terapijos specialistė Rasa Kazlauskienė.  

Renkama nauja tėvų ir vaikų grupė į rugsėjo mėn. vyksiančius užsiėmimus (6 užsiėmimai po 3 val., 
šeštadieniais). 

Registracija tel. 868490685, el. bendruomeniniai@mcpc.lt. Terapija vyksta adresu: Vilkaviškio 
vyskupijos “Caritas”, Bažnyčios g. 42, Marijampolė. 

VAIKO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

Šeimoms, asmenims dalyvaujantiems projekto veiklose, bet neturintiems kur palikti mažamečių 
vaikų nuo 3 metų, teikiame vaiko priežiūros paslaugą Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vaiko dienos 
centre.  Registracija tel. 868490685, bendruomeniniai@mcpc.lt. 

Dėl NEMOKAMŲ kompleksinių paslaugų galite kreiptis į Marijampolės savivaldybės 
bendruomeninius šeimos namus. Socialinė darbuotoja Renata Gavėnienė suteiks išsamią 
informaciją apie kompleksiškai teikiamas paslaugas, atliks šeimos poreikių/problemų 
identifikavimą ir nukreips šeimas į projekto partnerius – paslaugų teikėjus. 

Bendruomeniniai šeimos namai 

Vytauto g. 17, 308 kab., Marijampolė 

tel. 868490685, el. bendruomeniniai@mcpc.lt. 

Taip pat informaciją galite sekti mūsų Facebook paskyroje Marijampolės Bendruomeniniai Šeimos 
Namai ir kreiptis asmenine žinute. 

 

 


