Kam reikalingos Kompleksinės paslaugos šeimai?

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti
kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau
šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir
krizes
bei
padėti
derinti
šeimos
ir
darbo
įsipareigojimus.
Iki šiol įvairiapusės paslaugos šeimoms dažnai būdavo neprieinamos ar sunkiai
prieinamos dėl didelio atstumo iki paslaugų teikimo vietų ar specialistų bei pačių
paslaugų trūkumo. Šiais projektais savivaldybės kartu su partneriais (nevyriausybinės
organizacijomis ir biudžetinėmis įstaigomis) įgalinamos sudaryti sąlygas šeimai gauti
kompleksiškai teikiamas paslaugas kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos. Be to,
paslaugos teikiamos bet kuriai šeimai, kuri susiduria su sunkumais ir krizėmis.
Siekiama, kad šeima gautų pagalbą, kol problemos dar nėra įsisenėjusios.
Specialistų pagalba padės tobulinti pozityvios tėvystės įgūdžius, įveikti krizes ir
priklausomybes, mažinti socialinę atskirtį, skatinti savanorystę ir savipagalbos
grupes.
Kiekviena savivaldybė pagal savo poreikius pasirenka, kokios paslaugos teikiamos
jos teritorijoje. Savivaldybės įstaiga ar nevyriausybinė organizacija, kuri vykdo
paslaugų koordinavimą ir organizavimą, yra vadinama Bendruomeniniais šeimos
namais. Būtent į juos turėtų kreiptis savivaldybės gyventojai, norėdami gauti
kompleksiškai
teikiamų
paslaugų.
Svarbu tai, kad paslaugos teikiamos vieno langelio principu: žmogui, kuris kreipsis į
Bendruomeninius šeimos namus, bus suteikta plati informacija apie paslaugas, kurias
jis gali gauti tos savivaldybės teritorijoje.
Kokios paslaugos gali būti teikiamos?
Kiekviena savivaldybė apsisprendžia, kurios iš šių paslaugų ir kokia apimtimi
įgyvendinant projektą teikiamos gyventojams:

•

pozityviosios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms
tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų
savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;

•

psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar
patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas
ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę,
psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes
nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.;
šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos
gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų
klubų veikla, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, šeimų
stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.;
mediacijos paslaugos – paslaugos, teikiamos neteisminiam civilinių ginčų
taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų
sprendimo;
vaikų priežiūros paslaugos – ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams
(įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų
metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą (nuo 6 iki
22 val.);
pavėžėjimo paslauga tiems, kas dalyvauja aukščiau nurodytose veiklose ir
negali patys atvykti, pvz., nėra pakankamų galimybių naudotis viešuoju
transportu ar asmeniniu transportu.
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