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Projekto santrauka:
Siekiant suteikti Telšių rajono šeimoms ir jose augantiems vaikams kompleksiškai teikiamas paslaugas Telšių
rajone bus vykdomas projektas "Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių
rajono savivaldybėje". Planuojama, kad šio projekto veiklos bus suteiktos mažiausiai 450 Telšių rajono
gyventojų. Bus vykdomos šios veiklos:
1. Pozityvios tėvystės mokymai jaunoms šeimoms ar poroms, planuojančioms kurti šeimas, besilaukiančioms
ir kūdikius auginančioms šeimoms, tėvams, auginantiems vaikus. Bus organizuojami mokymai, seminarai,
individualūs ir grupiniai užsiėmimai, refleksijos pagal poreikį siekiant padėti šeimoms kurti ir išlaikyti darnų
santykį, padėti rasti atsakymus į probleminius / kūno pokyčių (esant nėštumo, žindymo laikotarpiui) klausimus,
ugdyti pozityvų mastymą, skatinti pozityvių auklėjimo metodų taikymą šeimose.
2. Psichosocialinė pagalba bus organizuojama asmenims (šeimoms), patyrusiems krizę, išgyvenantiems
netektis, atsidūrusiems įvairiose sudėtingose situacijose. Pagalba bus teikiama individualiai ir grupėse pagal
poreikį, asmenų grupes, amžių.
3. Mediacijos paslaugos bus skiriamos alternatyvaus šeimos narių ginčo sprendimo būdui parinkti, siekiant
taikiai išspręsti ginčą, tarpusavio konfliktus. Paslauga bus teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam
tarpininkavimui.
4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos organizuojamos siekiant stiprinti ir ugdyti įgūdžius,
reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime, skatinant kartu spręsti šeimos problemas tariantis ir bendraujant,
skatinant ir mokant stiprinti tarpusavio ryšius, kuo daugiau laiko skiriant bendravimui su vaikais ir kitais šeimos
nariais, organizuojant šeimos įvairesnį laisvalaikį.
5. Vaikų priežiūros paslaugos bus teikiamos siekiant sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Paslaugų šeimai teikimo koordinavimo veiklą "vieno langelio" principu vykdys Telšių socialinių paslaugų centro
padalinys – Telšių bendruomeniniai šeimos namai.

Projekto tikslas:

Sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimoms sistemą
Telšių rajone, užtikrinti jų prieinamą ir teikiamą visoms
šeimoms pagal poreikį.

Veikla Nr. 1.1.1:
Paslaugų šeimai teikimo koordinavimas užtikrinant
„vieno langelio“ principą.
Šia veiklą vykdys Telšių socialinių paslaugų centro
padalinys – Telšių bendruomeniniai šeimos namai.
Paslaugas teiks 1 socialinis darbuotojas 8 val. per dieną

1.1.2 Pozityvios tėvystės mokymai:
Pozityvios tėvystės mokymai bus organizuojami šeimoms,
kuriose yra nepilnamečių vaikų.
1.1.2.1. Pozityvios tėvystės mokymai besilaukiančioms ir
mažamečius auginančioms šeimoms. Iš viso projekto laikotarpiu
planuojama suorganizuoti 60 paskaitų (paskaitų ciklas „Lengva
pradžia“, paskaitų ciklas „Jaunos šeimos iššūkiai“). Mokymus ves
Telšių mamyčių klubas;
1.1.2.2. Pozityvios tėvystės mokymai vyresnius vaikus
auginančioms šeimoms. Bus organizuojamas paskaitų ciklas
Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo tematika (9 paskaitų ciklas
po 8 paskaitas), viso suplanuoti 9 ciklai. Mokymus ves moterų
bendrija „Akvalina“.

1.1.3 Psichosocialinė pagalba:
Pozityvios tėvystės mokymai bus organizuojami šeimoms,
kuriose yra nepilnamečių vaikų.
1.1.3.1. Individualias psichologo konsultacijos (290 asmenų);
1.1.3.2. Šeimos konsultacijos (100 asmenų);
1.1.3.3. Grupinės psichologinės konsultacijos (240 asmenų);
1.1.3.4. Paskaitos, skirtos asmenims / šeimoms, kurios turi įvairių psichologinių problemų;
1.1.3.5. Grupinės socialinės konsultacijos (240 asm.);
1.1.3.6. Individualios socialinės konsultacijos (140 asm.).

1.1.4 Mediacijos paslaugos:
Individualios mediacijos konsultacijos skirtos
alternatyvaus šeimos narių ginčo sprendimo būdui parinkti,
siekiant taikiai išspręsti ginčą, tarpusavio konfliktus.
Paslauga
teikiama
neteisminiam
civilinių
ginčų
taikinamajam tarpininkavimui. Mediatoriaus paslaugos bus
suteiktos 60 asmenų (30 porų), vieno susitikimo trukmė − 1
val., vienam asmeniui skiriama vidutiniškai 10 kartų iš viso
600 val. Paslaugas teiks kvalifikuotas mediatorius.

1.1.5 Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos:

1.1.5.1 Šeimų klubų veikla (96 asmenų);
1.1.5.2 Šeimos stovyklos bus organizuojamos vasaros
laikotarpiu po 5 dienas per mėn., pavasarį 3 dienas;
1.1.5.3 Šeimų sociokultūriniai užsiėmimai;
1.1.5.4. Saugumo mokymai vaikams.

1.1.6 Vaikų priežiūros paslaugos:
Paslaugos bus teikiamos ne ilgiau kaip 4 val. per
dieną tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus
(įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus, iki kol
vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą, ir, kurie
dalyvauja projekto veiklose, arba dėl svarbių aplinkybių
trumpai negali prižiūrėti savo vaiko 4 dienas per savaitę.

