Sveikatos priežiūros, teisėsaugos, psichologinių konsultacijų
institucijų teikiamos paslaugos, adresai, telefonai
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
tel.: 8-46-342253, mob. tel: 8-699-10201,
adresas: Debreceno 41-1, Klaipėda,
e-paštas: KlaipedosPPT@gmail.com
Tikslas - didinti psichologinių, asmenybės problemų ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir mokinių
ugdymosi veiksmingumą, padedant jiems įveikti socialinę atskirtį, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir
mokytis, atskleisti ir realizuoti savo žmogiškuosius resursus; o taip pat teikiant reikalingą konsultacinę ir
informacinę pagalbą jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokykloms.

Šeimos ir vaiko gerovės centras
Turgaus g. 22-8, LT-92241 Klaipėda
Tel. (846) 412 145
El. p.: gerovescentras@gmail.com
Pagalbos šeimoms padalinys
Turgaus g. 22-8, Klaipėda
Tel. nr.: (8 46) 412 145
Mob. tel. nr.: 865 629 829
El. p.: pagalbosseimomspadalinys@gmail.com
Pagalbos vaikams padalinys
Debreceno g. 48, Klaipėda
Tel. nr.: (8 46) 230 106
El. p.: pagalbosvaikamspadalinys@gmail.com
Socialinės priežiūros ir globos skyrius
Tel. nr.: (8 46) 412 284
Mob. tel. nr.: 868 954 038
Dienos socialinės priežiūros skyrius
Tel. nr.: (8 46) 270 508
Mob. tel. nr.: 865 610 690
Pagalbos moterims padalinys
Taikos pr. 76A, Klaipėda
Tel. nr. (8 46) 416 516
Mob. tel. nr.: 868 543 997
El. p.: pagalbosmoterimspadalinys@gmail.com

Vaikų dienos centras „Dienvidis“
Žilvičių g. 22, LT-92334 Klaipėda
Tel.: +370 46 385906
Vadovė Jurgita Kulevičienė
Mob.: +370 61397894
info@dienvidis.lt
Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centre socialinė pagalba yra orientuota į vaiko
socialinės kompetencijos ugdymą.
„Dienvidis“ vaikų dienos centro misija – neatskiriant vaiko nuo šeimos, suteikti jam tai, ko jis stokoja,
užpildyti vaiko šeimos socialinės kompetencijos ugdyme padarytas spragas. Siekiant įgyvendinti šią misiją,
vaikų dienos centro patalpos yra įrengtos taip, kad kuo labiau primintų ne įstaigą, o jaukius, gražius, šiltus ir
švarius namus. Socialinės kompetencijos ugdymas vyksta per kasdienių gyvenimo įgūdžių, reikalingų
buityje, ugdymą ir palaikymą, bendravimo su kitais vaikais ir suaugusiais įgūdžių formavimą, atsakomybės
ugdymą. Dienos centre vaikai gauna maitinimą, gali nusiprausti, išsiskalbti drabužius, gauti kitus drabužius
ir avalynę, paruošti pamokas. Vaikams formuojami pagrindiniai socialiniai igūdžiai: bendravimo, kasdienio
gyvenimo (maisto ruošos, tvarkymosi, higienos), darbiniai (daržovių auginimo,sodo ir daržo darbų,
mezgimo, veltinių darymo it kt). Taip pat yra dirbama su visa vaiko šeima: tėvams organizuojami tėvystės
igūdžių užsiėmimai, juos konsultuoja socialinis darbuotojas, psichologas. Kartu su tėvais švenčiamos
šventės, organizuojamos išvykos, šeimos popietės.

Visuomenės sveikatos centras
Klaipėdos visuomenės sveikatos centro paskirtis - užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti
vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.
Liepų g. 17, Klaipėda
Tel. (8 46) 41 03 34
info@klaipedosvsc.sam.lt

