
LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS

SAKYMASĮ
D L Ė PASLAUGŲ, KURIOMIS REKOMENDUOJAMA NAUDOTIS PROBUOTOJAMS,

TEIKIANT PRIŽIŪRIMIESIEMS SOCIALINĘ PAGALBĄ, S RAŠOĄ
 PATVIRTINIMO 

2022 m. balandžio       d. Nr. 
Vilnius 

 
Siekiant  užtikrinti  tinkamą  socialinės  pagalbos  teikimą  Lietuvos  probacijos  tarnybos

priežiūroje esantiems asmenims bei jų veiksmingą resocializaciją: 
1. T v i r t  i  n u  paslaugų, kuriomis rekomenduojama naudotis probuotojams, teikiant

prižiūrimiesiems socialinę pagalbą, sąrašą (pridedamas).
2. N u r o d a u  Lietuvos probacijos tarnybos struktūrinių padalinių vadovams užtikrinti,

kad paslaugų, kuriomis rekomenduojama naudotis probuotojams, teikiant prižiūrimiesiems socialinę
pagalbą, sąrašu būtų naudojamasi, vykdant prižiūrimųjų priežiūrą;

3. P a v e d u Administravimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti  Lietuvos probacijos
tarnybos  darbuotojus  ir  paslaugų,  kuriomis  rekomenduojama  naudotis  probuotojams,  teikiant
prižiūrimiesiems  socialinę  pagalbą,  sąrašą  paskelbti  Lietuvos  probacijos  tarnybos  internetinėje
svetainėje;

4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2021 m.
gegužės  28  d.  įsakymą  Nr.  V-102  „Dėl  paslaugų,  kuriomis  rekomenduojama  naudotis
probuotojams, teikiant prižiūrimiesiems socialinę pagalbą, sąrašo patvirtinimo“.

Direktorius                                                                                                             Romas Ostanavičius



PATVIRTINTA 
Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 

2022 m. balandžio     d. įsakymu Nr. 

PASLAUGŲ, KURIOMIS REKOMENDUOJAMA NAUDOTIS PROBUOTOJAMS, TEIKIANT
PRIŽIŪRIMIESIEMS SOCIALINĘ PAGALBĄ, SĄRAŠAS

2022 M.

I
Eil
Nr.

Socialines paslaugas
teikiančios institucijos

pavadinimas

Teikiama socialinė paslauga Kontaktai

KAUNO SKYRIUS
KAUNO MIESTO IR RAJONO SAVIVALDYBĖSE

1 Priklausomybės  ligų
reabilitacijos
bendruomenė ,,Laisva valia“

Socialinė  ir  psichologinė  reabilitacija
moterims,  priklausomoms  nuo
psichoaktyviųjų  medžiagų

Rasa Andriūnienė, direktorė
Adresas Pamiškės  g.  12,
Šlienava,  LT-53140  Kauno  r.,  tel.
867778590

2 Priklausomybės ligų asociacija Priklausomų asmenų konsultavimas Vaidoto g. 115, Kaunas, 
Tel. 867533606

3 Kauno  visuomenės   sveikatos
biuras

Ankstyvoji  intervencija,  paskaitos,
priklausomų  asmenų  konsultavimas
(Priklausomybių konsultantas)

Vaidoto g. 115, Kaunas, 
Tel. 861687188

4 Kauno  apskrities
priklausomybės ligų centras  

Paskaitų  ciklas  -  išplėstinė  Minesotos
programa, priklausomų asmenų gydymas

Giedraičių  g.  8,  Kaunas,  tel.  8-37
333254, el. p. registratura.kaunas@rplc.lt

5 AA Priklausomų asmenų konsultavimas www.aalietuvoje.org (grupių  adresai
neskelbiami,  kadangi  gali  keistis,  sekti
tinklapyje)
bendras tel. 868505191

6 „Sugrįžimas“  priklausomybės
ligų reabilitacijos bendruomenė

12  žingsnių  programa.  Patvirtinta
Socialinių  paslaugų  ir  priežiūros
departamento  direktoriaus  įsakymu.
Įstaiga turi licenziją šiai veiklai vykdyti

Liepų g. 29, Linksmakalnio km., Kauno
raj.,  tel.  869810497,  el.p.
tcsugrizimas@gmail.com

7. Kauno arkivyskupijos „Caritas“ Dirba  su  teistais  ir  iš  įkalinimo  įstaigų
išėjusiais  asmenimis.  Darbuotojai  ir
savanoriai  teikia  socialinę,  teisinę,
psichologinę  pagalbą,  organizuoja
įvairius užsiėmimus įkalinimo įstaigose.
Vadovaudamiesi  krikščioniškomis
vertybėmis,  siekia  atstatyti  nuteistųjų
orumą ir prisidėti prie teigiamo pokyčio
šių žmonių gyvenime.
Teikia  įvairaus  pobūdžio  socialinę,
teisinę ir kt. pagalbą nuteistiesiems.

Papilio  g.  5,  LT–44275,  Kaunas
Tel.  +370  (37)  20  54  27
El. paštas: caritas@kaunoarkivyskupija.lt

8 Labdaros  ir  paramos
fondas ,,Rigra“

Vienkartinių  švirkštimosi  priemonių
keitimas  siekiant  užkirsti  per  kraują
plintančių infekcijų plitimą visuomenėje.
Tarpininkavimas siekiant gauti sveikatos,
socialines ir teisines paslaugas.
Atrankinių greitųjų ŽIV, heaptito C testų
atlikimas nemokamai ir anonimiškai.
Perdozavimo  prevencijos  vykdymas,
edukacija  apie  opioidų  priešnuodį
Naloksoną.
Paramos  teikimas  maistu  ir  drabužiais
pažeidžiamiems  ir  socialinę  atskirtį
patiriantiems  asmenims,  siekiantiems
keisti  gyvenimą  teigiama  linkme  ir/ar
ŽIV infekuotiems.
Pagalbos  į  namus  teikimas  sunkiai
judantiems ir sunkiai apsitarnaujantiems
ŽIV/AIDS sergantiems asmenims.

Gražina Aleksaitienė, direktorė
Prtizanų g. 5, Kaunas 50207
Telefonas: (8-687) 17462

mailto:caritas@kaunoarkivyskupija.lt
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9 Kauno moterų krizių centras Teikia  psichosocialinės  pagalbos
paslaugas  Kauno  miesto  gyventojams,
nukentėjusiems  nuo  smurto  artimoje
aplinkoje, teikia individualias psichologo
konsultacijas,  socialinio  darbuotojo
konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas.
Pagalbos paslaugos teikiamos tiesioginiu
ir nuotoliniu būdu.

Naura Daukšienė, pirmininkas
Adresas E.  Ožeškienės  g.  11-7,
LT-44253 Kaunas
Telefonas 837 340027
kriziucentras@kamkc.lt,

10 Labdaros paramos fondas ,,Tėvo
namai“

Nuteistųjų konsultavimas Vadovas Egidijus Kuckailis
Drobės g. 27, Kaunas 45189
Valandos: 
Telefonas: (8-600) 6550

11 VŠĮ ,,Būkime kartu“ Pagalba  sunkumus  patiriančioms
šeimoms/ vienišiems tėvams,
-pagalba  besilaukiančioms  ir  mažus
vaikus auginančioms šeimoms,
-šeimų atstovavimas,
-vietos  bendruomenės  (Dainavos
seniūnijos) telkimas ir stiprinimas.

Inga Bradūnienė, direktorė
Adresas Tvenkinių  g.  8A-54,
Šakių k., LT-47413 Kauno r.
8604 45835

12 „Maisto  bankas“  Kauno
padalinys

Pagalba maisto produktais Technikos g. 18F, Kaunas, 
Tel. 868348418

13 Kauno nakvynės namai Reikalui  esant  probacijos  tarnybos
registre esančių asmenų  apgyvendinimas

R.Kalantos g. 55, Kaunas, 
Tel. 8-37 353987

14 Šeimos krizių centras Reikalui  esant  probacijos  tarnybos
registre esančių asmenų  apgyvendinimas

Birutės g. 29A, 
Tel. 86136224

15 Savivaldybės  biudžetinė  įstaiga
Kauno  rajono  socialinių
paslaugų centras 

Tėvų ir vaikų tarpusavio ryšio stiprinimo
programa.  Programa  patvirtinta  SBĮ
Kauno rajono socialinių paslaugų centro
direktoriaus įsakymu.
Tėvystės  įgūdžių  tobulinimo  programa.
Akredituota
Specialiosios  pedagogikos  ir
psichologijos centro.

Ežero g. 23, Kaunas, 
Tel. 8-37 328195.

16 VŠĮ Jaunimo karjeros centras Socialinę  atskirtį  dėl  teistumo  turinčių
asmenų integracija į darbo rinką

Putvinskio g. 23, Kaunas, 
Tel. 8-37 228151.

17 Savivaldybės  biudžetinė  įstaiga
Kauno  miesto  socialinių
paslaugų centras

Psichosocialinė  ir  laikinojo
apgyvendinimo pagalba

Partizanų g. 38D, Kaunas, 
Tel. 8-37 322462, 
el. p. info@kaunospc.lt

18 Kauno  apskrities  vyrų  krizių
centras

Smurtinio  elgesio  keitimo  programa
(DADV  –  Dialogue  Agains  Domestic
Violence) aprobuota Danijos teisėsaugos
sistemos  ir  adaptuota  Lietuvos
mentalitetui, nesant finansavimo.

K.Donelaičio g. 33-515, Kaunas, 
Tel. 8636 81621, 
el. p.info@vyrukrc.lt

19 Kauno  miesto  savivaldybės
administracija (seniūnijos)

Socialinės paslaugos, socialinė parama Aleksoto seniūnija
Veiverių g. 132, Kaunas, LT-46337, Tel.
(8  37)  39  14  18,  (8  37)  29  70  84,  el.
paštas: aleksotas@kaunas.lt
Centro  seniūnija.  Šv.  Gertrūdos  g.  7,
Kaunas  LT-44290,  Kaunas;  tel.:  (8-37)
20 85 20, el. paštas centras@kaunas.lt
Dainavos  seniūnija,  V.Krėvės  pr.  41A,
Kaunas
Tel.:  (8~37)  70  55  62;
El. paštas: elena.skirmantiene@kaunas

Eigulių seniūnija, P. Plechavičiaus g. 9A;
tel.  (8  37)  386960;  el.  paštas:
eiguliai@kaunas.lt

Gričiupio seniūnija, Gričiupio g. 11, 8-37
45 13 33
El. paštas: griciupis@kaunas.lt

mailto:griciupis@kaunas.lt
mailto:elena.skirmantiene@kaunas
mailto:centras@kaunas.lt
mailto:aleksotas@kaunas.lt
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Panemunės seniūnija, 8 37 744088
Vaidoto  g.  115,  El.  paštas:
panemune@kaunas.lt
Petrašiūnų seniūnija, tel.
8 37 370668, R. Kalantos g. 57
El. paštas: petrasiunai@kaunas.lt

Šančių  seniūnija,  A.Juozapavičiaus  pr.
72, Kaunas  tel.: 8-37 3420 72 el. paštas:
sanciai@kaunas.lt
Šilainių seniūnija

Baltų pr.  53, Kaunas,  tel.  8-37 377814,
el.paštas: silainiai@kaunas.lt
Vilijampolės seniūnija
Lampėdžių g. 10, Kaunas
 Tel., 8 37  260630,
Tel.:   8  37  260630
vilijampole@kaunas.lt

Žaliakalnio seniūnija, Seniūnijos adresas:
Partizanų g. 5, Kaunas, tel. 8~ 37 33 19
62,   8616  20179,  el.
p.,zaliakalnis@kaunas.lt

20 Užimtumo tarnyba Įdarbinimo, perkvalifikavimo paslaugos Ožeškienės  g.  37,  Kaunas,  tel.  8-37
409886, 8-37 409858

21 VŠĮ  Rūta  Reikis  Mercar
Mokymų ir tyrimų institutas

Individuali  ir  grupinė  terapinė
psichologinė pagalba

Maumedžių al. 2, Girionys, Kauno r., tel.
8616 11447, el. p. 

22 VŠĮ Šeimos santykių institutas Pykčio  valdymo  programa.  Patvirtinta
VŠĮ  Šeimos  santykių  instituto
direktoriaus  įsakymu.Psichologinis
konsultavimas.

L.Zamenhofo g. 7/Kurpių g. 10, Kaunas,
tel. 8-37 750935

23 Kauno  rajono  savivaldybės
administracija (seniūnijos)

Socialinės paslaugos, socialinė parama Karmėlavos  seniūnija,  Vilniaus  g.  65a,
Karmėlava,  Kauno  r.  (837)  399  255,
seniunija@karmelava.krs.lt

Neveronių  seniūnija,  Kertupio  g.  18,
Neveronių  k.,  Kauno r.  (837)  375 904,
seniunija@neveronys.krs.ltg. 6

Vandžiogalos  seniūnija,  Parko  g.  8,
Vandžiogala,  Kauno  r.  (837)  524  223,
seniunija@vandziogala.krs.ltg V5a, 

Užliedžių  seniūnija,  Ledos  g.  2,
Užliedžiai,  Kauno  r.  (837)  337  930,
seniunija@uzliedziai.krs.ltg 

Domeikavos  seniūnija,   Bažnyčios  g.  2,
Domeikavos  k.
Domeikavos  sen.,  54362  Kauno  r.  sav.
Tel.:  8  37  477  523,  8  37  477  513
seniunija@domeikava.krs.lt

Lapių seniūnija,   A. Merkio g. 1, Lapės,
Kauno r. sav.
(8 37) 470 035, (8 698) 26506
seniunija@lapes.krs.lt

Batniavos seniūnija, Parko g. 10, Bubių
k., Batniavos sen., Kauno r. sav.
(8 37) 567 827
seniunija@batniava.krs.lt

mailto:seniunija@batniava.krs.lt
mailto:seniunija@lapes.krs.lt
mailto:seniunija@domeikava.krs.lt
mailto:seniunija@uzliedziai.krs.lt
mailto:seniunija@vandziogala.krs.lt
mailto:seniunija@neveronys.krs.lt
mailto:seniunija@karmelava.krs.lt
mailto:zaliakalnis@kaunas.lt
mailto:silainiai@kaunas.lt
mailto:sanciai@kaunas.lt
mailto:petrasiunai@kaunas.lt
mailto:panemune@kaunas.lt
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Kulautuvos  seniūnija,  Poilsio  g.  5,
Kulautuva, Kauno r. sav.
(8 37) 543 223
seniunija@kulautuva.krs.lt

Taurakiemio  seniūnija
Adresas:  T.  Masiulio  g.  6,  Piliuona
Kauno r.,
(8 37) 568 823
seniunija@taurakiemis.krs.lt

Rokų  seniūnija
Adresas: Nemuno g. 14, Rokų k., Kauno
r.
(8 37) 436 013
seniunija@rokai.krs.lt

Vilkijos  apylinkių  seniūnija
Adresas:  Kauno  g.  37,  Vilkijos  m.,
Kauno r.
(8 37) 556 254
seniunija@vilkijosap.krs.l  t  

Samylų  seniūnija
Adresas:  J.  Biliūno  g.  20,  Šlienava,
Kauno r.
(8 37) 430 216
seniunija@samylai.krs.lt

Čekiškės seniūnija
Adresas:  Amatininkų  g.  3,  Čekiškės,
Kauno  r.
(8 37) 560 217
seniunija@cekiske.krs.lt

Vilkijos  Seniūnija
Adresas:  Kauno  g.  37,  Vilkijos  m.,
Vilkijos sen., Kauno r. sav., 
(8 37) 556 332
seniunija@vilkija.krs.lt

Raudondvario  seniūnija
Adresas:  Instituto  g.  1A-1,
Raudondvaris, Kauno r.
(8 37) 549 549
seniunija@raudondvaris.krs.lt

Akademijos seniūnija
Universiteto g. 8, Akademijos mstl., LT-
53345 Kauno r.
Tel. +370 37 397307
El. p. seniunija@akademija.krs.lt

Ringaudų seniūnija
Studentų  g.3,  Akademijos  mstl.,   LT-
53358 Kauno r. sav.
Tel.  (8  37)  397 358,  Tel./faks.  (8  37)
397 278
El. p. seniunija@ringaudai.krs.lt 

Kačerginės seniūnija
J.  Janonio  g.86,  LT  53446  Kačerginė,
Kauno r.

mailto:seniunija@ringaudai.krs.lt
mailto:seniunija@akademija.krs.lt
mailto:seniunija@raudondvaris.krs.lt
https://rekvizitai.vz.lt/imone/kauno_rajono_savivaldybes_administracijos_raudondvario_seniunija/
mailto:seniunija@vilkija.krs.lt
https://rekvizitai.vz.lt/imone/vilkijos_seniunija/
mailto:seniunija@cekiske.krs.lt
mailto:seniunija@samylai.krs.lt
https://rekvizitai.vz.lt/imone/kauno_rajono_savivaldybes_administracijos_samylu_seniunija/
mailto:seniunija@vilkijosap.krs.lt
https://rekvizitai.vz.lt/imone/kauno_rajono_savivaldybes_vilkijos_apylinkiu_seniunija/
mailto:seniunija@rokai.krs.lt
https://rekvizitai.vz.lt/imone/kauno_rajono_savivaldybes_administracijos_roku_seniunija/
mailto:seniunija@taurakiemis.krs.lt
https://rekvizitai.vz.lt/imone/kauno_rajono_savivaldybes_administracijos_taurakiemio_seniunija/
mailto:seniunija@kulautuva.krs.lt
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Tel. +370 37 56 92 23
El. p. seniunija@kacergine.krs.lt

Zapyškio seniūnija
Šviesos  g.  18,  Kluoniškių  k.  Zapyškio
sen., Kauno r. LT – 53416
Tel./faks. +370 37 54 22 17,
El. p. seniunija@zapyskis.krs.lt

Ežerėlio seniūnija
S. Nėries g. 3, Ežerėlio mstl., Kauno r.
Tel +370 37 534 423
El. p. seniūnija@ezerelis.krs.lt

Alšėnų seniūnija
Žiedo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-
53314 Kauno r.
Tel.  +370 37 56 14 75
El. p. seniunija@alsenai.krs.lt

Babtų seniūnija (nesutinka, kad pas juos
būtų siunčiami asmenys dirbti viešuosius
darbus)
Nevėžio g. 3, Babtai, Kauno r.
Tel. +370 37 555 216
El. p. seniunija@babtai.krs.lt.

II
Eil
Nr.

Socialines paslaugas
teikiančios institucijos

pavadinimas

Teikiama socialinė paslauga Kontaktai

KAUNO REGIONO SKYRIUS
ALYTAUS MIESTO IR  RAJONO SAVIVALDYBĖSE

1 Alytaus  apskrities  vyrų  krizių
centras 

Elgesio korekcinės programos S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-4, Alytus
tel. 8-602-33922
El. p: info@vyrukriziucentras.lt

2 Užimtumo tarnyba Įdarbinimo paslaugos prižiūrimiesiems Vilniaus g. 21, Alytus, tel.8 315 55557
3 Lietuvos  Samariečių  draugija

Alytaus skyrius
Socialinė pagalba Savanorių g. 8A, Alytus

tel. 8-675-18053

4 VšĮ  Alytaus  m.  bendruomenės
centras 

nemokami  darbai,  nemokami
auklėjamojo pobūdžio darbai

Jaunimo  g.  3,  Alytus.  El.  p.:
info  @ambc.lt  , tel. 8-699-13223.

5 Alytaus  m.  savivaldybės
visuomenės  sveikatos biuras

Paskaitos, seminarai Vingio g.  15,  Alytus,  tel.  8-315-51653.
El. p.: biuras @alytausvsb.lt

6 Alytaus  m.  socialinių  paslaugų
centras 

Paskaitos, seminarai Naujoji  g.  64,  Alytus,  8-315-21570,  8-
657-78757

7 Priklausomybių punktas Elgesio korekcinės programos S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-4, Alytus
tel. 8-602-33922
El. p.: plsasociacija  @gmail.com  

8 Alytaus nakvynės namai Nakvynės paslaugos Ulonų  g.  14B-29,  Alytus,  tel.  8-647-
09493,  El.
p.:administracija@alnaknam.lt

9 Alytaus  rajono  savivaldybė
(Alytaus,  Krokialaukio,  Simno,
Miroslavo,  Daugų,  Butrimonių,
Raitininkų,  Alovės,  Pivašiūnų,
Nemunaičio, Punios seniūnijos)

Socialinės paslaugos, socialinė parama Alytaus  seniūnija:  tel.  8-315-70804;  8-
676-90887, alytaus.seniunija  @arsa.lt  

Alovės  seniūnija:   tel.  8-315-43272;  8-
671-75318, aloves.seniunija  @arsa.lt  

Butrimonių  seniūnija:  tel.  8-315-61486;
butrimoniu.seniunija  @arsa.lt  

mailto:butrimoniu.seniunija@arsa.lt
mailto:aloves.seniunija@arsa.lt
mailto:alytaus.seniunija@arsa.lt
mailto:plsasociacija@gmail.com
mailto:info@ambc.lt
mailto:info@vyrukriziucentras.lt
mailto:seniunija@babtai.krs.lt
mailto:seniunija@alsenai.krs.lt
mailto:seni%C5%ABnija@ezerelis.krs.lt
mailto:seniunija@zapyskis.krs.lt
mailto:seniunija@kacergine.krs.lt
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Daugų seniūnija:  tel. 
8-315-69100;  8-678-81437,
daugu.seniunija  @arsa.lt  

Krokialaukio  seniūnija:  8-315-68381;
krokialaukio.seniunija  @arsa.lt  

Miroslavo  seniūnija:   8-315-66468;  8-
656-22904, miroslavo.seniunija  @arsa.lt  

Nemunaičio  seniūnija:  8-686-87195,
nemunaicio.seniunija  @arsa.lt  

Pivašiūnų  seniūnija:  8-315-29368;  8-
686-87205, pivasiunu.seniunija@arsa.lt

Punios  seniūnija:  8-315-68640;  8-687-
99594, punios.seniunija  @arsa.lt  

Raitininkų  seniūnija:   8-315-46989;  8-
687-37407, raitininku.seniunija  @arsa.lt  

Simno  seniūnija:  8-315-60757;8-671-
78261, simno.seniunija  @arsa.lt  

10 Alytaus  neįgaliųjų  dienos
užimtumo centras

Neatlyginti, nemokami ir viešieji darbai,
nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai.

Vilties g. 34, Alytus, tel. 8-663-66408

11 Alytaus  miesto  moterų  krizių
centras

Paskaitos, seminarai, socialinė pagalba Topolių  g.  10-18,  Alytus,  tel.8-645-
45287,  tel.  8-315-71170,  El.p.:
amkc  @aktv.lt  

12 Anoniminių alkoholikų draugija
„Viltis“

Paskaitos,  socialinė  pagalba,  12-os
žingsnių programa

Jaunimo g. 3, Alytus.
Savanorių g. 8, Alytus.
Rimas , 8-622-09402;
Antanas, tel. 8-676-14432;
Romas, tel. 8-677-42631;
Lina, 8-616-74408;
Stasė, tel. 8-646-93565;
Raimonda, tel. 8-604-30075.

13 Narkomanai anonimai  „Vienas
tikslas“

Paskaitos,  socialinė  pagalba,  12-os
žingsnių programa

Arnoldas  Balevičius,  tel.  8-645-28024,
Savanorių g. 8, Alytus.

14 VšĮ  Alytaus  poliklinika,
Psichikos sveikatos centras

Gydymas Naujoji g. 48, Alytus
tel. 8-656-77145.

DRUSKININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
15 Užimtumo tarnyba Įdarbinimo paslaugos prižiūrimiesiems Vilniaus  a.  30,  Druskininkai,  tel.8313

52202, 8313 55998
16 Druskininkų  savivaldybės

paslaugų  ūkis  (Druskininkų
savivaldybės  Leipalingio  ir
Viečiūnų seniūnijos)

Viešieji darbai/ nemokami darbai Veisiejų g. 17, Druskininkai, tel. 8-313-
51406,  el.  p.
personalas1.dpu@gmail.com

17 Druskininkų  Švč.  Mergelės
Marijos  Škaplierinės  bažnyčios
Parapijos namai

Nemokami (neatlygintini) darbai Esant poreikiui
Vilniaus al. 1,  Druskininkai, tel.  8-313-
55228,  el.  p.
druskininkuparapija@gmail.com

18 Druskininkų  savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Teikia  priklausomybės  specialisto
konsultacijų paslaugą bei organizuoja bei
veda  elgesio  korekcinę  programą
nepilnamečiams  asmenims  „Ankstyvoji
intervencija“ 
Prisideda  organizuojant  renginius
priežiūroje esantiems asmenims

M. K, Čiurlionio g. 80, Druskininkai, tel.
8-313-55391,  el.  p.
vsb.stiprinimas@gmail.com

19 Druskininkų  savivaldybės
socialinių paslaugų centras

Teikia  tarpininkavimo,  konsultavimo
paslaugas, sprendžiant įvairias socialines
priežiūroje  esančių  asmenų  problemas

Veisiejų g. 17, Druskininkai, tel. 8-687-
35863, el. p. druskininkuspc@gmail.com

mailto:druskininkuspc@gmail.com
mailto:vsb.stiprinimas@gmail.com
mailto:druskininkuparapija@gmail.com
mailto:personalas1.dpu@gmail.com
mailto:amkc@aktv.lt
mailto:simno.seniunija@arsa.lt
mailto:raitininku.seniunija@arsa.lt
mailto:punios.seniunija@arsa.lt
mailto:pivasiunu.seniunija@arsa.lt
mailto:nemunaicio.seniunija@arsa.lt
mailto:miroslavo.seniunija@arsa.lt
mailto:krokialaukio.seniunija@arsa.lt
mailto:daugu.seniunija@arsa.lt
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(tame  tarpe  ir  priklausomybių
problemas).
Vyksta  į  bendrus  reidus pas  priežiūroje
esančius  asmenis  auginančius
nepilnamečius  vaikus,  smurtaujančius
šeimoje.

20 VšĮ  Druskininkų  pirminės
sveikatos  priežiūros  centro
psichikos sveikatos skyrius

Teikia psichologo ir psichiatro paslaugas.
Konsultuoja ir  tarpininkauja sprendžiant
priežiūroje  esančių  asmenų
priklausomybės problemas.
Tikrina priežiūroje esančius asmenis dėl
galimo  apsvaigimo  nuo  psichika
veikiančių medžiagų.

M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai, tel.
8-685-28698, el. p. info@dpspc.lt

21 Anoniminių  alkoholikų  grupė
„Arčiau namų“

Konsultavimas  ir  tarpininkavimas
sprendžiant  priežiūroje  esančių  asmenų
priklausomybės  problemas.  Renginių
apie  priklausomybes  organizavimas
priežiūroje esantiems asmenims

V. Kudirkos g. 41, Druskininkai, tel. 8-
656-79447,  el.  p.
dzukijosregionas@gmail.com

22 Maltos  ordino  pagalbos
tarnybos Druskininkų grupė

Socialinės paslaugos, socialinė parama Asta Akromaitė, tel. 8-695-35812, el. p.
aakromaite84@gmail.com

23 Druskininkų jaunimo užimtumo
centras

Jaunimui skirtų renginių organizavimas,
psichologo  konsultacijos
nepilnamečiams

Veisiejų g. 17, Druskininkai, tel. 8-313-
53056, juc@druskininkai.lt

24 Druskininkų  švietimo  centro
pedagoginė  psichologinė
tarnyba

Psichologo konsultacijos M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai, tel.
8-313-51455, el. p. ppt@dscentras.lt

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
25 Jonavos dekanato „Caritas“ Socialinės paslaugos, socialinė parama 834954842

Vilniaus g. 13, Jonava
26 Jonavos sav. seniūnijos Ruklos,

Šilų, Žeimių, Bukonių, Kulvos,
Užusalių,  Upninkų, Šveicarijos,
Jonavos m.

Socialinės paslaugos, socialinė parama Ruklos sen. 834973101
Laumės g. 2, Ruklos mstl., 

Kulvos sen. 83494964
Tarybų g. 2, Kulvos k.

Užusalių sen. 834949217
Saulės g. 9A, Užusalių k.

Šilų sen. 834948417
Beržų g. 2, Šilų k.

Žeimių sen. 834978048
Kauno g. 47, Žeimių mstl.

Bukonių sen. 834949647
Ukmergės g. 22, Bukonių k.

Šveicarijos sen. 834947117
Pergalės g. 13, Šveicarijos k.

Upninkų sen. 834935937
Jaunystės g. 7, Upninkų k.

Miesto sen. 834960488
 Žeimių g. 13, Jonava

27 Jonavos  visuomenės   sveikatos
biuras

Priklausomų asmenų konsultavimas 834931064
Chemikų g. 136, Jonava

28 Užimtumo tarnyba Įdarbinimo paslaugos prižiūrimiesiems Chemikų g. 138A, Jonava, tel. +370 349
31126

29 Jonavos  rajono   socialinių
paslaugų centras

Veda  smurtinį  elgesį  keičiančią
programą.

Direktorė  Valentina  Domidenko
834954722
Chemikų g. 138, Jonava

mailto:ppt@dscentras.lt
mailto:juc@druskininkai.lt
mailto:aakromaite84@gmail.com
mailto:dzukijosregionas@gmail.com
mailto:info@dpspc.lt
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BIRŠTONO IR PRIENŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE
30 Prienų rajono savivaldybė Viešieji  darbai,  neatlygintini, nemokami

darbai
Laisvės aikštė 12, Prienai
Tel. (8 319) 61102
El. p. savivaldybe  @prienai.lt  

31 Užimtumo tarnyba Įdarbinimo paslaugos prižiūrimiesiems Vytauto  g.  53,  Prienai,  tel.  +370  319
60166

32 Birštono savivaldybė Socialinės paslaugos, socialinė parama Jaunimo g. 2, Birštonas
Tel. (8 319) 65 555
El. p. sekretore  @birstonas.lt  

33 Visuomenės  sveikatos  biuras
(Prienuose)

Prienų  rajono  priklausomybę  turinčių
asmenų konsultacijos

Revuonos g. 4, Prienai
Tel. (8 319) 54 427
Mob. Tel. 8 678 79 995
El. p. prienai.vs.biuras@gmail.com

34 Prienų  rajono  savivaldybės
socialinių paslaugų centras

Socialinės paslaugos, socialinė parama Pasirašyta sutartis
Bendraujame
Vytenio g. 2, Prienai
Tel. nr. (8 319) 44470
El.p. aurelija.urboniene@prienuspc.lt

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
35 Jurbarko  r.  savivaldybės

administracija (seniūnijos)
Socialinės paslaugos, socialinė parama Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas

36 Užimtumo tarnyba Įdarbinimo paslaugos prižiūrimiesiems Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas, tel.
8447 71501, 8447 54680.

37 VŠĮ  „Jurbarko  socialinės
paslaugos“, 

Socialinės paslaugos, socialinė parama Vydūno g. 56C, Jurbarkas,
tel.: 8 616 93014

38 Jurbarko visuomenės  sveikatos
biuras, 

Paskaitos, seminarai Lauko g. 17, Jurbarkas,
tel.: 8 447 41882

39 Valstybės vaiko teisių  apsaugos
ir įvaikinimo tarnyba 

Teikia  informaciją  susijusią  su  vaiko
teisių apsauga Dariaus  ir  Girėno  g.  98,  Jurbarkas,

patarėja Eglutė Tamulienė,
Tel.: 8 613 07463

40 Jurbarko švietimo centras Paskaitos, seminarai Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas,
tel.: 8 447 72253

41 JŠC Atviras jaunimo centras Paskaitos, seminarai Kauno g. 36, Jurbarkas,
Vaida Liaudenskienė, 
tel.: 8 674 81358

42 Jurbarko Caritas Socialinės paslaugos, socialinė parama P. Cvirkos g. 10, Jurbarkas,
tel.: 8 447 54870

43 Eržvilko Motinos ir vaiko krizių
centras 

Socialinės paslaugos, socialinė parama Vydūno g. 56C, Jurbarkas,
tel. 8 616 93014

44 AA „Imsrė“ Priklausomų asmenų konsultavimas S. Daukanto g. 27, Jurbarkas,
Arvydas, tel. 8 687 70725

45 Jurbarko  rajono  psichikos
sveikatos centras

Priklausomų asmenų konsultavimas Vydūno g. 56 D, Jurbarkas,
Tel.: 8 447 54049

MARIJAMPOLĖS, KALVARIJOS IR KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖSE
46 VšĮ „Alfa centras“ Užimtumo  skatinimui,  teikia

reabilitacijos  paslaugas  priklausomiems
asmenims

Sodžiaus g. 22, Geležinių k., LT-69152
Marijampolės sav., tel. 8 605 96809;

47 Užimtumo tarnyba Įdarbinimo paslaugos prižiūrimiesiems Valaičio g. 2, Marijampolė, 8343 21676,
8343 97857

48 Marijampolės  apskrities  vyrų
krizių centras

Smurtinį elgesį keičianti programa R.  Juknevičiaus  g.  19-62,  LT-
Marijampolė,  buveinė  –  Varpo  g.  13,
Marijampolė.  El.p.
marvkc3@gmail.com, 8 678 72262, 

49 Marijampolės  socialinės
pagalbos centras

Socialinės paslaugos, socialinė parama Sutarties galiojimas baigėsi 2019-11-21,
planuojama pratęsti bendradarbiavimą

mailto:marvkc3@gmail.com
mailto:prienai.vs.biuras@gmail.com
mailto:sekretore@birstonas.lt
mailto:savivaldybe@prienai.lt
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50 Asociacija „Samarija“ Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas
(programų vedimas).

Vytauto g. 87, Marijampolė, 868829853 

51 Lietuvos  sutrikusio  intelekto
žmonių  globos  bendrijos
„Viltis“ Marijampolės skyrius

Socialinės paslaugos, socialinė parama Bažnyčios  g.  219-23,  Marijampolė,
869003253, 

52 Marijampolės  savivaldybės
administracija

Socialinės paslaugos, socialinė parama J.Basanavičiaus  a.1,  Marijampolė,
administracija@marijampole.lt,  8 343
90011, 8 343 90062, 

53 Kalvarijos  savivaldybės
administracija

Socialinės paslaugos, socialinė parama Laisvės  g.  2,  LT-69214 Kalvarija,  el.p.
priimamasis@kalvarija.lt, 8 343 23894,  

54 Kazlų  Rūdos  savivaldybės
administracija

Socialinės paslaugos, socialinė parama Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda,
el.p.  priimamasis@kazluruda.lt,  8 343
95176

55 Marijampolės  savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės  sveikatos  priežiūros
paslaugos

Lietuvininkų g. 18, Marijampolė
Direktorė Lina Laukaitienė
Tel.  8643  59213,
info@marijampolesvsb.lt

56  Savanoris Remigijus Balčiūnas Veda  programą  smurtautojams  artimoje
aplinkoje.

Tel. 8657 41695

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
57 Užimtumo tarnyba Įdarbinimo paslaugos prižiūrimiesiems +37031851348, Renata Jančiauskienė
58 Lazdijų  rajono  savivaldybės

administracija
Socialinės paslaugos, socialinė parama Vilniaus g. 1, Lazdijai

8 695 27 799
59 UAB  “Lazdijų  sveikatos

centras”
Priklausomybių  ar  kitų  emocinių
problemų  turinčių  asmenų
konsultavimas, gydymas

Kauno g. 8A, Lazdijai
8 318 43 464

60 VšĮ  “Lazdijų  socialinių
paslaugų centras”

Socialinės paslaugos, socialinė parama Kauno g. 8, Lazdijai
8 318 51 562

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
61 Šakių  rajono  savivaldybės

administracija
Socialinės paslaugos, socialinė parama Bažnyčios  g.  4,  Šakiai  (savivaldybės

administracija)

62 Užimtumo tarnyba Įdarbinimo paslaugos prižiūrimiesiems Gimnazijos g.7a, Šakiai, tel.8345 60775,,
8607 61033

63 Šakių  rajono  savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Programa  „Ankstyvoji  intervencija“,
priklausomybių konsultanto paslaugos 

Bažnyčios g. 39A, Šakiai
bendraujame
8 345-52345
Priklausomybių konsultantas 8 69085850

64 Gelgaudiškio kultūros centras Atviras  darbas  su  jaunimu,  siekiant
suteikti  saugaus  laisvalaikio  leidimo  ir
prasmingo  ugdymo  veiklos  galimybes
jauniems žmonėms, sunkiai randantiems
ar nerandantiems savirealizacijos erdvės

Taikos g. 76C, Gelgaudiškis, Šakių r. 
Tatjana Vrubliauskienė 
+37062809210

65 Šakių  socialinių  paslaugų
centras

Atviras  darbas  su  jaunimu,  siekiant
suteikti  saugaus  laisvalaikio  leidimo  ir
prasmingo  ugdymo  veiklos  galimybes
jauniems žmonėms, sunkiai randantiems
ar nerandantiems savirealizacijos erdvės

Muziejaus g. 2, Girėnų k. Šakių r. 
834552294

66 Šakių  psichikos  sveikatos
centras

Priklausomybių  ar  kitų  emocinių
problemų  turinčių  asmenų
konsultavimas, gydymas

V.Kudirkos g. 70 - 1, Šakiai
(8-345) 51021

67 AA „Feniksas“ (Šakiuose) Paskaitos,  socialinė  pagalba,  12-os
žingsnių  programa,  grįžtamasis  ryšys
apie lankomumą

V. Kudirkos g. 17, Šakiai
370 601 33834

68 AA „Arka“ (Lukšiuose) Paskaitos,  socialinė  pagalba,  12-os
žingsnių  programa,  grįžtamasis  ryšys
apie lankomumą

A. Tatarės g. 39, Lukšiai, Šakių r.
(8 622) 07232

69 AA „Žvaigždė“ (Gelgaudiškyje) Paskaitos,  socialinė  pagalba,  12-os
žingsnių  programa,  grįžtamasis  ryšys
apie lankomumą

Taikos g. 59, Gelgaudiškis, Šakių raj.
+370 603 18186

mailto:priimamasis@kazluruda.lt
mailto:priimamasis@kalvarija.lt
mailto:administracija@marijampole.lt
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70 Šakių  r.  savivaldybės  jaunimo
kūrybos ir sporto centras

Patalpos ir baseino paslaugos renginiams
(esant poreikiui) 

 V. Kudirkos g. 64, Šakiai
bendraujame
834551771

71 Šakių  rajono  savivaldybės
bendruomeniniai šeimos namai

Individualios  socialinio  darbuotojo  ir
psichologo konsultacijos

Birutės g. 10, Šakiai
+37066996665

72 Šakių socialinių paslaugų centro
Atviras jaunimo centras

Jaunimo iki 29 m. amžiaus  laisvalaikio
organizavimas

Siesarties g. 29D, Girėnų k., Šakių r. 
+370623 90467

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
73 Vilkaviškio r. savivaldybė

Gudkaimio globos namai

VŠĮ Vilkaviškio ligoninė

VŠĮ Kybartų pirminės sveikatos
priežiūros centras

Vilkaviškio rajono seniūnijos

Socialinės paslaugos, socialinė parama Rimas  Murinas,  +37034247292
gudkaimioglobosnamai  @  gmail.com  ;

Romualdas Liubinas
+37061594664
info@vilkaviskioligonine.lt;

Mindaugas Keršys
+37034249268
mindaugas.kersys@kybartupspc.lt  ;  

vilkaviskiosen@vilkaviskis.lt;
seimenossen@vilkaviskis.lt;
virbaliosen@vilkaviskis.lt;
kybartusen@vilkaviskis.lt;
graziskiusen@vilkaviskis.lt;
pajevoniosen@vilkaviskis.lt;
pilviskiusen@vilkaviskis.lt;
gizusen@vilkaviskis.lt;
vistyciosen@vilkaviskis.lt;
klausuciusen@vilkaviskis.lt

74 Užimtumo tarnyba Įdarbinimo paslaugos prižiūrimiesiems S. Daukanto g. 17A, Vilkaviškis
75 Savanoris Eimantas Botyrius Konsultacijos,  paskaitos  dėl

priklausomybių  psichoaktyvioms
medžiagoms,  programos  Smurtautojams
artimoje  aplinkoje  (lenkų  programa)
vedimas

+37068241407
emoteksa@gmail.com

76 Vilkaviškio  r.  savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Programa  „Ankstyvoji  intervencija“,
paskaitos  apie  sveiką  gyvenseną  ir
sveikatos  stiprinimą,  individualios
konsultacijos priklausomiems asmenims,
psichologo pagalba. 

Laura Sadauskienė
info      @      vilkaviskiovsb.lt  
tel.  (8 342) 31058, (8 342) 48647

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
77 VšĮ  Paparčių  šv.  Juozapo

šeimos namai
Socialinės paslaugos, socialinė parama Dominikonų g. 20, Paparčių k., Paparčių

sen.,  tel.  (8  346)  42  636,  mob.  tel.  (8
683)  62  110,  el.  p.
pvgnamai  @gmail.com  
Rūta Kanclerytė

78 VšĮ Rumšiškių dienos centras Socialinės paslaugos, socialinė parama J.  Aisčio  g.  4,  Rumšiškių  mstl.,
Rumšiškių sen., tel. (8 346) 47 124, mob.
tel.  (8  641)  21977,  el.  p.
daiva.siaurusaitiene  @gmail.com  
Daiva Siaurusaitienė

79 Kaišiadorių  rajono  neįgaliųjų
draugija

Socialinės paslaugos, socialinė parama Algirdo g. 14B, Kaišiadorys, tel. (8 656)
48 240, el. p. kaisiadoriund  @gmail.com  
Stanislava Globienė

80 VšĮ  Kauno  kurčiųjų
reabilitacijos  centras
Kaišiadorių rajono kurčiųjų p/o

Socialinės paslaugos, socialinė parama Vytauto  Didžiojo  g.  44B,  Kaišiadorys,
tel.  (8  658)  39  757,  el.  p.
ggustiene@gmail.com
Jūratė Pugačiauskienė

81 Neįgaliųjų  žmonių  teisių
gynimo asociacija

Socialinės paslaugos, socialinė parama Gedimino g. 127-41, Kaišiadorys, tel. (8
688) 51538
Irena Šimkūnienė

mailto:ggustiene@gmail.com
mailto:kaisiadoriund@gmail.com
mailto:daiva.siaurusaitiene@gmail.com
mailto:pvgnamai@gmail.com
mailto:info@vilkaviskiovsb.lt
mailto:mindaugas.kersys@kybartupspc.lt
mailto:info@vilkaviskioligonine.lt
mailto:gudkaimioglobosnamai@gmail.com
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82 Dovainonių  darbo  terapijos
centro  paramos  ir  labdaros
fondas

Socialinės paslaugos, socialinė parama Alytaus pl. 24, Vilūnų k., Kruonio sen.,
tel.  (8  614)  63  480,  el.  p.
dovainonys.dtc  @gmail.com  
Rūta Sadauskaitė

83 Strėvininkų  socialinės  globos
namai

Socialinės paslaugos, socialinė parama Mokyklos  g.  46,  Mūro  Strėvininkų  k.,
Žiežmarių apyl. sen., tel. (8 346) 53 538,
el. p. direktorius  @  strevininkusgn.lt  
Kęstutis Jakelis

84 VšĮ  Kaišiadorių  psichikos
sveikatos centras Socialinės paslaugos

Gedimino  g.  118,  Kaišiadorys,  tel.  (8
346)  60  162,  el.  p.
info  @kaisiadoriupsc.lt  

Vytautas Vyčinas
85 Kaišiadorių  sutrikusios

psichikos  žmonių  globos
bendrija

Socialinės paslaugos Faktinė vieta: Vytauto Didžiojo g. 44B,
Kaišiadorys 
Registruota:  Gedimino  g.  118,
Kaišiadorys
tel. (8 656) 77 148
janina1gudiene@gmail.com
Janina Gudienė

86 Kaišiadorių  krašto  neįgaliųjų
sąjunga

Socialinės paslaugos Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys 
tel.  (8  698)  05107,  el.  p.
kaisiadoriukns  @gmail.com  ,
Ramūnas Adomaitis

87 Kaišiadorių apylinkės seniūnija Socialinės paslaugos, socialinė parama Gedimino g. 48, Kaišiadorys
Tel. (8 346) 51 504, mob. 8 687 10170
Gražina Škimelienė

88 Kaišiadorių miesto seniūnija Socialinės paslaugos, socialinė parama Katedros  g.  4,  LT-56121  Kaišiadorys,
mob. 8 616 38074
Giedrė Pavasarytė

89 Kruonio seniūnija Socialinės paslaugos, socialinė parama Vilniaus  g.13,  Kruonio  mstl.  LT-56318
Kaišiadorių r., Tel. (8 346) 57 184, mob.
8 605 72813
Audrius Slavinskas

90 Nemaitonių seniūnija Socialinės paslaugos, socialinė parama Gėlyno  g.  1,  Varkalių  k.,  LT-56276
Kaišiadorių r., tel. (8 346) 50 256, mob.
8 687 84748
Vaida Balčienė

91 Palomenės seniūnija Socialinės paslaugos, socialinė parama Medinų  g.  6,  Palomenės  k.,  LT-56383
Kaišiadorių r., tel. (8 346) 50 437, mob.8
686 30732
Alvydas Kazlauskas

92 Paparčių seniūnija Socialinės paslaugos, socialinė parama Paparčių k., LT-56438 Kaišiadorių r., tel.
(8~346) 20 219, mob.8 (686) 52549
Lina Balandienė

93 Pravieniškių seniūnija Socialinės paslaugos, socialinė parama Pravieniškių g. 33, Pravieniškių  k., LT-
56371 Kaišiadorių r., tel. (8 346) 56 404,
mob. 8 612 63648
Kęstutis Marcinkevičius

94 Rumšiškių seniūnija Socialinės paslaugos, socialinė parama J.Aisčio g. 1, Rumšiškių mstl. LT-56335
Kaišiadorių r., tel. (8 346) 47 395; mob.
8 687 72414
Eugenija Genevičienė

95 Žaslių seniūnija Socialinės paslaugos, socialinė parama Vilniaus  g.  6,  Žaslių  mstl.  LT-56411,
Kaišiadorių r., tel. 8 687 74702
Gintarė Stankevičienė

96 Žiežmarių apylinkės seniūnija Socialinės paslaugos, socialinė parama Žaslių  g.  62,  Žiežmariai,  LT-56235
Kaišiadorių r., tel. 
8 615 87387, 8 687 74940
Albinas Kmeliauskas

97 Žiežmarių seniūnija Socialinės paslaugos, socialinė parama Žaslių  g.  62,  Žiežmariai,  LT-56235
Kaišiadorių r., tel. (8 346) 58 348, mob.
8 687 74939
Edita Kerdokienė

mailto:kaisiadoriukns@gmail.com
mailto:janina1gudiene@gmail.com
mailto:info@kaisiadoriupsc.lt
mailto:direktorius@strevininkusgn.lt
mailto:dovainonys.dtc@gmail.com
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98  Kaišiadorių  rajono
savivaldybės  Visuomenės
sveikatos biuras

Prižiūrimųjų konsultacijos dėl nesaikingo
alkoholio  vartojimo,  dalyvavaimas
bendruose projektuose.

Vidita  Jonaitė,  Gedimino  g.  85,
Kaišiadorys, tel 834651502

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
99 Varėnos   r.  sav.  visuomenės

sveikatos biuras
Švietiejiška veikla,  paskaitos apie sveiką
gyvenseną  ir  sveikatos  stiprinimą,
programa  „Ankstyvoji  intenvencija“,
priklausomybių  konsultantų
konsultacijos.  (Priklausomybių
konsultantas veda EPP programas)

Parko g.8, Varėna
Tel. 8 310 528 39
El.paštas.: sveikatos.biuras@varena.lt

100 Varėnos rajono savivaldybė Socialinės paslaugos, socialinė parama Varėnos seniūnija J. Basanavičiaus g. 40,
Varėna 
Tel. 8 612 70 503 
El.paštas.: varena  @varena.lt  

Jakėnų seniūnija Mokyklos g. 27, Žilinų
kaimas 
Tel. 8 616 49 137 
El.paštas.: jakenai@varena.lt

Kaniavos seniūnija Panočių kaimas 
Tel. 8 310 49 331 
El.paštas.: kaniava@varena.lt

Marcinkonių seniūnija Miškininkų g. 53,
Marcinkonių kaimas 
Tel. 8 616 49 140 
El.paštas.: marcinkonys  @varena.lt  

Matuizų  seniūnija  Kalno  g.  8,  Matuizų
kaimas 
Tel. 8 612 78 599 
El.paštas.: matuizos  @varena.lt  

Merkinės  seniūnija  Gardino  g.  1,
Merkinės miestelis 
Tel. 8 686 05 826 
El.paštas.: merkine  @varena.lt  

Valkininkų  seniūnija  Vilniaus  g.  15,
Valkininkų miestelis 
Tel. 8 616 56 585 
El.paštas.: valkinikai@varena.lt

Vydenių  seniūnija  Vydenių  g.  12,
Vydenių kaimas 
Tel. 8 612 92 133 
El.paštas.: vydeniai@varena.lt

101 Varėnos  socialinių  paslaugų
centras

Informavimas,  konsultavimas,
tarpininkavimas  ir  atstovavimas,
skalbimas,  transporto  organizavimas,
aprūpinimas  techninės  pagalbos
neįgaliesiems  priemonėmis,  socialinių
įgūdžių  ugdymas  ir  palaikymas,
integralios pagalbos paslaugų teikimas ir
pan., 

Direktorė Dovilė Barčiukienė
M.K.Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. 8 3 10 51080 
El.p.: dovile.barciukiene@varena.lt

102 Katalikų  bendrija  „Pilnų  namų
bendruomenė“

Narkomanų  socialinė-psichologinė
reabilitacija

Parko  g.  23,  Panaros  kaimas,  Merkinės
seniūnija, Varėnos rajonas
Tel. Nr. 8 698 31 356
Ep.p.:info@pnb.lt  

103 VšĮ Varėnos pirminės sveikatos
priežiūros  centro  Psichikos
sveikatos skyrius

Teikia psichologo ir psichiatro paslaugas.
Konsultuoja ir  tarpininkauja sprendžiant
priežiūroje  esančių  asmenų
priklausomybės problemas.

M.K.Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. 8 3 10 32066 
El.p.: sekretore@varenos-poliklinika.lt

mailto:merkine@varena.lt
mailto:matuizos@varena.lt
mailto:marcinkonys@varena.lt
mailto:varena@varena.lt
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Tikrina priežiūroje esančius asmenis dėl
galimo  apsvaigimo  nuo  psichika
veikiančių medžiagų.

104 Varėnos  anoniminių  alkoholikų
grupė “Bitė”

Pagalba  priklausomybių  turintiems
asmenims

M.K.Čiurlionio g. 61A, Varėna

105 Savanorė Viktorija Gegužytė Pagalba  priklausomybių  turintiems
asmenims,  tarpininkavimas  dėl
apgyvendinimo  nakvynės  namuose,  dėl
paramos maisto produktų suteikimo . 

Tel. 8 629 75 188
El.p.: vgeguzyte@gmail.com

106 Varėnos parapijos Caritas Padeda  pasidaryti  asmens  dokumentus,
bendradarbiavimas  su  valstybinėmis
institucijomis,  pagalba  sprendžiant
konkrečias  problemines situacijas,  pagal
galimybes  parama  rūbais,  buities
reikmenimis bei maisto produktais.

M.K.Čiurlionio g. 61A, Varėna 
Tel. 8 699 68 401

107 Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo
parapijos  vaikų  ir  paauglių
dienos centras  „Svajonė“

Teikiamos  paslaugos  :  pagalba  pamokų
ruošoje,  socialinių,  buitinių  įgūdžių
lavinimas,  asmenybės  ugdymo
užsiėmimai  pagal  programas:  sportiniai
užsiėmimai,  religinis  ugdymas,  meninis
ugdymas,  visuomenei  naudingo  darbo
organizavimas  maitinimas,  ekskursijos
vaiko ir jo poreikių atstovavimas.
Tėvams, šeimoms: 
informavimas ir konsultavimas,
tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimai,
materialinė parama šeimoms.

M.K.Čiurlionio g. 61A, Varėna 
Tel. 8 699 68 401

108 Savanorė Simona Šimokonienė Veda  programą  „Elgesys  –  Pokalbis-
Pasikeitimas“

Tel. 8658 84060

109 Virginijus Tamulionis Veda  programą  „Elgesys  –  Pokalbis-
Pasikeitimas“,  teikia  konsultacijas
priklausomiems asmenims.

Tel. 8602 33922

110 Savanoris Rolandas Čepulionis Teikia  konsultacijas  priklauosomiems
asmenims.

Tel. 8 676 71100

111 Kauno  klientų  aptarnavimo
departamento  Varėnos  skyriaus
užimtumo tarnyba

Teikiamos  paslaugos  darbo
ieškantiesiems:
konsultacijos  darbo  paieškos,  profesijos
įgijimo, persikvalifikavimo klausimais;
įsidarbinimo galimybių vertinimas;
individualaus  užimtumo  veiklos  plano
sudarymas;
tarpininkavimas įdarbinant;
finansinė parama įgyti profesiją ar naujų
kompetencijų,  tobulinti  darbo  įgūdžius,
steigti darbo vietą sau.

Dzūkų g. 16, Varėna
Info.Varena@uzt.lt

Tel. 8310 31624,
       8658 24119

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
112 Kėdainių  rajono  vaikų  ir

jaunimo  sveikatos
klubas ,,Sveiki“

Dalyvavimas  projektuose,
resocializacijos  priemonėse,  užimtumo
renginiai.

Pirmininkė Jūratė Vaitonienė
S. Dariaus ir S. Girėno g. 52.Kėdainiai
Telefonas  Nr. 8 687 52473
El. paštas. sveikiked@yahoo.com

113 Anoniminiai
narkomanai  ,,Harmonija“
Kėdainiuose

Susitikimai, diskusijos Radvilų g. 4, Kėdainiai
Telefonas  Nr.+370 610 05650
El. paštas.  taskasaa@gmail.com

114 VšĮ ,,Blaivybės akademija“ Susitikimai, konsultacijos Dalia Skučienė
Budrio g. 7, Kėdainiai
Telefonas  Nr.8 641 61244
El.
paštas.blaivybesakademija@gmail.com

115 LPF  ,,Teen  Challenge“
krikščioniški  savarankiškumo
namai

Narkomanų ir alkoholikų reabilitacija Andrej Beresniov
Pikelių g. 7, Pikelių k., Kėdainių r. 
Telefonas  Nr. 8 60326250
El. paštas. tc.lietuva@gmail.com

mailto:taskasaa@gmail.com
mailto:Info.Varena@uzt.lt
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116 VšĮ ,,Vilties švyturys“ Narkomanų ir alkoholikų reabilitacija Albertas Lučunas
Kėdainių  r.,  Surviliškio  sen.,
Kalnaberžės k., Ąžuolų g. 2
Telefonas  Nr. 8-347-46-117
El. paštas. info@viltiessvyturys.lt

117 Kėdainių  pirminės  sveikatos
priežiūros centras

Gydymas Danguolė Rakauskienė
Budrio g. 5, Kėdainiai
Psichikos sveikatos skyriaus
Telefonas  Nr. 8 347 50645 
El. paštas. info@kedainiupspc.lt

III
Eil
Nr.

Socialines paslaugas 
teikiančios institucijos 
pavadinimas

       Teikiama socialinė paslauga                         Kontaktai

KLAIPĖDOS REGIONO SKYRIUS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

1 Gargždų atviras jaunimo centras Mokymų, seminarų, renginių, stovyklų, 
edukacijų organizavimo paslaugos.

Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r.
tel. 8 684 97131

2 Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Elgesio pataisos programų vedimas, 
priklausomybių konsultanto paslaugos,  
psichologinės konsultacijos suaugusiems
ir jaunuoliams iki  29 m., priklausomybių
konsultanto konsultacijos.

Klaipėdos g. 11, Gargždai, Klaipėdos r.
Tel. 8 655 40817

3 Klaipėdos rajono paramos 
šeimai centras,

Psichologinės paslaugos Klaipėdos g. 11, Gargždai, Klaipėdos r.
Tel. 8 464 71950

4 Anoniminių alkoholikų grupė 
„Minijos švyturys“

Įstaigos atstovų kvietimas dalyvauti 
organizuojamuose renginiuose  apie 
psichiką veikiančias medžiagas, 
užsiėmimai su priklausomybę turinčiais 
asmenimis

Žemaitės g. 20, Gargždai, Klaipėdos r., 
Tel. 8 691 62288

5 Gargždų socialinių paslaugų 
centras

Psichologinės paslaugos, apgyvendinimo
nakvynės namuose ir krizių centruose 
paslaugos.

Sodo g. 1, Gargždai, 
Klaipėdos r. 
Tel. 8 686 33702

6 Gargždų pirminės sveikatos 
priežiūros centras

Priklausomybės psichiką veikiančioms 
medžiagoms nustatymas, gydymas, 
psichologinės paslaugos.

Tilto g. 2, Gargždai,
Klaipėdos r., 
Tel. (8 46) 470328

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE
7 Klaipėdos evangelikų-liuteronų 

parapijos labdaros ir kultūros 
draugija „Sandora“ 
Šv. Juozapo Darbininko 
parapijos Caritas
Labdaros ir paramos fondas 
„Maisto bankas

Nemokamas maitinimas, maisto paketai, 
dalija drabužius, avalynę

Turgaus g. 35, Klaipėda,
 Tel.  46 390956

Smiltelės g. 27, Klaipėda,
Tel. 8 682 67358

Baltijos pr. 103, Klaipėda, 
Tel. 8 673 96563

8 VšĮ Klaipėdos socialinės ir 
psichologinės pagalbos centras

Pagalba nuo smurto aplinkoje 
nukentėjusiems asmenims artimoje 

Smilčių g. 6, Klaipėda
 tel. 8 46 35 0099

9 Baptistų labdaros ir paramos 
fondas „Nikopolis

Socialinės paslaugos suaugusiems 
socialinės rizikos asmenims, turintiems 
priklausomybę alkoholiui, narkotikams

Smiltelės g. 6A, Klaipėda, 
tel. 8 603 94072 

10 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos Klaipėdos miesto 
skyrius

Pagalba asmenims nukentėjusiems nuo 
prekybos žmonėmis 

Taikos pr. 107, Klaipėda, 
tel. (8 46) 410107

11 BĮ Klaipėdos miesto nakvynės 
namai

Laikinas apnakvyndinimas Dubysos g. 30, Šilutės pl. 8, Klaipėda, 
tel. 8 46 311204

12 Paramos fondas „Jaunimo 
linija“

Nemokama emocinė parama telefonu ir 
internetu 

Pylimo g. 4, Klaipėda, 
tel. 8 800 28888

13 Labdaros ir paramos fondas 
„Dienvidis

Socialinės paslaugos vaikams iš 
socialinės rizikos šeimų ir šeimoms, 
turinčioms socialinių problemų 

Žilvyčių g. 22, Klaipėda,
Tel.  8 46 385906
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14 Klaipėdos karalienės Luizės 
jaunimo centras

Jaunuolių iki 21 m. užimtumo paslaugos Puodžių g. 1, Klaipėda
Tel. +370 46410600
info@kkljc.lt

15 Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras

Priklausomybių konsultantų paslaugos, 
sveikos gyvensenos ugdymas

Taikos pr. 76, Klaipėda
Tel.  (8 46) 31 19 71
El. p. info@sveikatosbiuras.lt

16 Respublikinio priklausomybių 
ligų centro Klaipėdos filialas

Priklauomybių gydymas Taikos pr. 46, Klaipėda
Tel. +370 46 41 50 25
registratura.klaipeda@rplc.lt

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
17 Koordinacinis centras „Gilė“ Pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje 

nukentėjusiems asmenims, kompleksinės
paslaugos šeimai

Lokystos g. 36, Šilalės m.
koordinaciniscentras@gmail.com
Tel.  +370 648 36959
+370 610 10715

18 Šilalės psichikos sveikatos ir 
psichologinio  konsultavimo 
centras

Konsultavimas asmenų, turinčių 
priklausomybę alkoholiui ar narkotikams

Maironio g. 20A, Šilalė
uab@silalepsc.lt, tel. Nr.(8 449) 74620

19 Medicinos klinika „Andoka“ Socialinės paslaugos suaugusiems,  
individualios ir grupinės psichoterapijos 
paslaugos

Kudirkos g. 19, Šilalės m.,
El. p. andokaklinika@gmail.com,
Tel. Nr. +370 601 19313

20 Priklausomybių konsultantas Priklausomybę turinčių asmenų 
konsultavimas

Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė
Tel. Nr. 8 (449) 46765

21 Šilalės rajono socialinių 
paslaugų namai, Paramos šeimai
tarnyba, 

Laikinas apnakvindinimas, arba laikinas 
apgyvendinimas, 
 Intensyvios krizių įveikimo pagalbos 
paslaugos. 

Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m.
Tel. 8(449) 51250, 8(449) 76124

22 Anoniminių alkoholikų klubas 
„Vilties galia“

Pagalba priklausomybę alkoholiui 
turintiems asmenims 

Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m. Tel. 
Nr. +70 687 12 833

23 Anoniminių alkoholikų klubas 
„Šilas“

Pagalba priklausomybę alkoholiui 
turintiems asmenims 

M.Valančiaus g. 3, Šilalė
Tel. Nr. +370 653 81 117
+370 681 32 470

24 Individuali Andrejaus 
Lizunenko įmonė

Pagalba priklausomybę alkoholiui 
turintiems asmenims

Vytauto Didžiojo 13-35, Šilalė el.p. 
andriejuslizunenko@gmail.com
tel. Nr.  +370 653 81 117

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
25 Tauragės rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės 
paramos skyrius

Informavimas ir   konsultavimas
socialinės paramos klausimais

Respublikos g. 2, Tauragė, tel. (8 446) 
62836, el. p. 
ligita.rimkuviene@taurage.lt

26 Tauragės šeimos gerovės 
centras

Vertina asmens (šeimos) socialinių 
paslaugų poreikį; teikia gyventojams 
informavimo, konsultavimo, 
tarpininkavimo ir atstovavimo, 
transporto, maitinimo organizavimo bei 
kitas bendrąsias socialines paslaugas; 
teikia transporto paslaugas; organizuoja 
asmens higienos paslaugas; teikia 
pagalbos į namus paslaugas; teikia 
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
paslaugas šeimoms, patiriančioms 
socialinę riziką; teikia laikino 
apnakvindinimo paslaugas socialinę 
riziką patiriantiems asmenims; teikia 
intensyvios krizių įveikimo bei 
intensyvios psichosocialinės pagalbos 
paslaugas; teikia apgyvendinimo 
nakvynės namuose ar krizių centruose 
paslaugas; aprūpina neįgaliuosius 
techninės pagalbos priemonėmis; moka 
pagalbos pinigus; išmoka socialines 
išmokas socialinės paramos gavėjams; 
koordinuoja atvejo vadybos procesus ir 
vykdo atvejo vadybą šeimoms, 
patiriančioms socialinę riziką; teikia 

D. Poškos g. 26, K., Donelaičio g. 21, 
Tauragė, tel. (8 446 ) 7 22 80, el. 
p.direktorius@tauragessgc.lt

mailto:direktorius@tauragessgc.lt
mailto:ligita.rimkuviene@taurage.lt
mailto:andriejuslizunenko@gmail.com
mailto:andokaklinika@gmail.com
mailto:uab@silalepsc.lt
mailto:koordinaciniscentras@gmail.com
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dienos užimtumo, asmeninio asistento 
paslaugas neįgaliesiems; teikia pagalbą 
globėjams (rūpintojams), budintiems 
globotojams, įvaikintojams, šeimynų 
dalyviams ar besirengiantiems jais tapti; 
vykdo globos centro funkcijas; teikia 
trumpalaikės socialinės globos paslaugas
vaikams, laikinai likusiems be tėvų 
globos (taip pat neįgaliems vaikams), tol,
kol bus išspręstas vaikų grąžinimo 
tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo 
klausimas; teikia ilgalaikės socialinės 
globos paslaugas be tėvų globos 
likusiems vaikams, kuriems teisės aktų 
nustatyta tvarka yra nustatyta nuolatinė 
globa (taip pat ir neįgaliems vaikams).

27 Tauragės rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Individualios ir grupinės psichologo 
konsultacijos; priklausomybių 
konsultanto konsultacijos; ankstyvosios 
intervencijos programa; fizinio 
aktyvumo renginiai. 

Prezidento g. 7, Tauragė, tel. 8 686 54 
112, el. p. info@tauragesvsb.lt 

28 Tauragės rajono savivaldybės 
bendruomeniniai šeimos namai

Psichosocialinė pagalba (suaugusiųjų ir 
vaikų) individualios psichologo 
konsultacijos, šeimų ar porų psichologo 
konsultacijos, individualios psichologo 
konsultacijos. 

D. Poškos g. 26, Tauragė, tel. +370 607 
99051, el.p. tbs.namai@gmail.com

29 Tauragės moters užimtumo ir 
informacijos centras 

Priklausomybių konsultanto konsultacijų
teikimas asmenims turintiems 
priklausomybių nuo psichotropinių 
medžiagų (alkoholio, narkotinių 
medžiagų) ir jų šeimos nariams. 
Socialinę atskirtį ir smurtą artimoje 
aplinkoje patiriančių asmenų ir jų 
artimųjų konsultavimas, palaikymas, 
įgalinimas; konsultavimas teisiniais 
klausimais.

V. Kudirkos g. 9, Tauragė, tel. 8 690 
85850, tel. (8 446) 61565, el. p. 
taurage@moterscentras.w3.lt

30 Koordinacinis centras „Gilė“ Kompleksinės paslaugos šeimai, 
individualios ir grupinės psichologo 
konsultacijos.

Lokystos g. 36, Šilalės m.
tel.  +370 648 36959, +370 610 10715,
 el. p. koordinaciniscentras@gmail.com

31 Tauragės rajono savivaldybės 
administracijos Tauragės 
seniūnija 

Informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas 
socialinės paramos klausimais; socialinių
įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) 
atkūrimas; parama iš Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo
lėšų.

Prezidento g. 7, Tauragė, tel. (8 446) 
61652, el. p. tauragesks@taurage.lt

32 Tauragės rajono savivaldybės 
administracijos Mažonų 
seniūnija

Informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas 
socialinės paramos klausimais; socialinių
įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) 
atkūrimas; parama iš Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo
lėšų.

Tujų g. 13, Mažonų k., Tauragės r., tel. 8
446 41 976, el.p. mazonai@taurage.lt

33 Tauragės rajono savivaldybės 
administracijos  Gaurės 
seniūnija

Informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas 
socialinės paramos klausimais; socialinių
įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) 
atkūrimas; parama iš Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo
lėšų.

Gaurės g. 17, Gaurės mstl., Tauragės r., 
tel. (8 446) 46 492, el. p. 
gaure@taurage.lt

34 Tauragės rajono savivaldybės 
administracijos  Skaudvilės 

Informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas 

Upynos g. 3, Skaudvilė, Tauragės r., tel. 
(8 446) 58 237, el. p. 

mailto:koordinaciniscentras@gmail.com
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seniūnija socialinės paramos klausimais; socialinių
įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) 
atkūrimas; parama iš Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo
lėšų.

skaudvile@taurage.lt

35 Tauragės rajono savivaldybės 
administracijos  Žygaičių 
seniūnija

Informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas 
socialinės paramos klausimais; socialinių
įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) 
atkūrimas; parama iš Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo
lėšų.

Žygaičių g. 27, Žygaičių mstl., Tauragės 
r., tel. (8 446) 44 836, el. p. 
zygaiciai@taurage.lt

36 Tauragės rajono savivaldybės 
administracijos Lauksargių 
seniūnija

Informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas 
socialinės paramos klausimais; socialinių
įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) 
atkūrimas; parama iš Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo
lėšų.

Beržų g. 1, Lauksargių k., Tauragės r., 
tel. (8 446) 41124, el.p. 
lauksargiai@taurage.lt

37 Anoniminių alkoholikų grupė 
„Jūra“

Grupė vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo 
patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami 
padėti sau ir kitiems sveikti nuo 
alkoholizmo.

Prezidento g. 21, Tauragė, tel. +370  685 
03 257

38 Tauragės pagalbos mokytojui ir 
mokiniui centras

Equip programa (nepilnamečiams), 
individualios psichologo konsultacijos 
mokiniams.

Aerodromo g. 6, Tauragė, tel. 
(8446)62018 el.p. pedagogas  @taurage.lt  

39 Tauragės pirminės sveikatos 
priežiūros centro Psichikos 
sveikatos centras

Teikiantis gydytojų psichiatrų, vaikų ir 
paauglių psichiatrų, psichologų, 
slaugytojų, socialinių darbuotojų 
paslaugas; veikia užimtumo kambarys.

Jūros g. 5, Tauragė, tel. (8 446) 62269

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
40 Pagėgių savivaldybės 

administracijos Socialinės 
paramos skyrius

 Informavimas, konsultavimas
 tarpininkavimas ir atstovavimas 
socialinės paramos klausimais, pagalbos 
pinigai.

Vilniaus g. 46, 
Pagėgių m., Pagėgių sen., Pagėgių sav., 
tel. ( 8 441)76632, (8 441) 56 021, el. p. 
i. kentriene@pagegiai.lt

41 Šilutės rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Psichikos sveikatos stiprinimo paskaitos,
fizinio aktyvumo renginiai, asmens 
higienos įgūdžių ugdymas ir stiprinimas. 
Ankstyvosios intervencijos programa. 
Priklausomybių konsultanto 
konsultacijos, psichologo konsultacijos.

Kalinausko g. 10, Šilutė.
Paslaugos teikimo laikas derinamas 
registracijos metu.
tel. Nr. (8 441) 52217, 8 659 30064

42 Pagėgių savivaldybės šeimos 
gerovės centras  

Teikia pagalbos namuose, dienos 
socialinės globos, bendrąsias ir kitas 
socialines paslaugas socialiai pažeistiems
asmenims bei jų šeimoms, aprūpina 
neįgalius ir senyvo amžiaus asmenis 
gyventojus techninėmis pagalbos 
priemonėmis.
 Teikia vaikų dienos centro užimtumo 
paslaugas socialiai pažeistų šeimų  
vaikams.
Teikia trumpalaikės socialinės globos, 
laikino – savarankiško apgyvendinimo 
paslaugas krizių namuose, socialinių 
įgūdžių ugdymo ir palaikymo, 
sociokultūrines ir kitas paslaugas.
Koordinuoja atvejo vadybos procesus ir 
vykdo atvejo vadybą šeimoms, 
patiriančioms socialinę riziką.

Klaipėdos g. 4, Pagėgiai, Pagėgių sen., 
Pagėgių sav., tel. (8 441)57319, +370
682 37377, el. p. pvgn@pagegiai.ot.lt

43 VŠĮ „Sudoku“ Individualios ir grupinės psichologo 
konsultacijos, pozityvios tėvystės 
mokymai, mediacijos paslaugos.

Vilniaus g. 4a, Pagėgiai, tel. +370656 
25025

44 Pagėgių savivaldybės Informavimas, Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Lumpėnų 

mailto:pedagogas@taurage.lt
mailto:lauksargiai@taurage.lt


18

administracijos Lumpėnų 
seniūnija 

konsultavimas, tarpininkavimas ir 
atstovavimas socialinės paramos 
klausimais; socialinių įgūdžių ugdymas, 
palaikymas ir (ar) atkūrimas; parama iš 
Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondo lėšų. 

sen., Pagėgių sav., tel. (8 441) 70 027, 
lumpenai@pagegiai.lt

45 Pagėgių savivaldybės 
administracijos Natkiškių 
seniūnija

Informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir 
atstovavimas socialinės paramos 
klausimais; socialinių įgūdžių ugdymas, 
palaikymas ir (ar) atkūrimas; parama iš 
Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondo lėšų.

Sodų g. 18, Natkiškių k., Natkiškių sen., 
Pagėgių sav., tel. (8 441) 42 140, el. p. 
natkiskiai@pagegiai.lt

46 Pagėgių savivaldybės 
administracijos Pagėgių 
seniūnija 

Informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir 
atstovavimas socialinės paramos 
klausimais; socialinių įgūdžių ugdymas, 
palaikymas ir (ar) atkūrimas; parama iš 
Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondo lėšų.

Vilniaus g. 46, Pagėgių m., Pagėgių sen.,
Pagėgių sav., tel. (8 441) 57 294, el. p. 
pagegiai.seniunija@pageigiai.lt

47 Pagėgių savivaldybės 
administracijos Vilkyškių 
seniūnija 

Informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir 
atstovavimas socialinės paramos 
klausimais; socialinių įgūdžių ugdymas, 
palaikymas ir (ar) atkūrimas; parama iš 
Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondo lėšų.

Dvaro g. 1, Vilkyškių mslt., Vilkyškių 
sen., Pagėgių sav., tel. (8 441) 55 341, el.
p. vilkyskiai@pagegiai.lt

48 Pagėgių savivaldybės 
administracijos Stoniškių 
seniūnija 

Informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir 
atstovavimas socialinės paramos 
klausimais; socialinių įgūdžių ugdymas, 
palaikymas ir (ar) atkūrimas; parama iš 
Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondo lėšų.

Klaipėdos g. 1, Rukų k., Stoniškių sen., 
Pagėgių sav., tel. ( 8 441)41739, el.p. 
stoniskiai@pagegiai.lt

49 Koordinacinis centras „Gilė“ Socialinę atskirtį ir smurtą artimoje 
aplinkoje patiriančių asmenų ir jų 
artimųjų konsultavimas, palaikymas, 
įgalinimas; konsultavimas teisiniais 
klausimai: kompleksinės paslaugos 
šeimai, individualios ir grupinės 
psichologo konsultacijos, nuo smurto 
nukentėjusiems vaikams psichologinė 
pagalba.

Lokystos g. 36, Šilalės m.
tel.  +370 648 36959, +370 610 10715,
 el. p. koordinaciniscentras@gmail.com

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
50 Kretingos socialinių paslaugų 

centras
Socialinės paslaugos šeimai, 
psichologinė pagalba, intensyvios krizių 
įveikimo pagalbos, laikino 
apgyvendinimo paslauga, skalbimo 
paslaugos, asmens higienos priežiūros 
paslaugos.  

  Klaipėdos g. 133C, Kretinga, tel. (8 
445) 78988

51 VĮ Šv. Antano dienos centras Kompleksinės pagalbos Kretingos r. 
šeimoms teikimas, dailės terapija, 
psichologo pagalba.

J.Pabrėžos g. 4, Kretinga, 
tel.  8 645 43478)

52 Visuomeninė labdaros 
organizacija „Rūpestėliai“

Labdaros valgykla. Vilniaus g. 2, Kretinga 
Tel. 8   611 42372  

53 Socialinės paramos skyrius  Socialinės paslaugos.  J.K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga 
tel. 8 6445 76172, 8 68636078

54 VšĮ Psichikos sveikatos centras Psichikos dienos centras, priklausomybės
ligų gydymosi ir reabilitacijos paslaugos,
psichologo paslaugos. 

Žemaitės al. 1, Kretinga 
tel. 8 445 79505.

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

55 VŠĮ „Cyrulis“ Vaikų užimtumo centras, dvasinės Vytauto g. 23, Plungė 

tel:+370%20611%2042372
mailto:koordinaciniscentras@gmail.com
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pagalbos vaikams ir jaunimui centras. 8-448 71594

56 Plungės rajono savivladybės 
Visuomenės sveikatos biuras

EPP programų vedimas, pagalba 
priklausomybių turintiems asmenims. 

J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė
8-448 71590

57 Plungės socialinių paslaugų 
centras

Gali atlikti nemokamus darbus, galimybė
gauti mokyklinio amžiaus asmenims 
psichologo konsultaciją. 

Mendeno g. 4, Plungė
8-448 50241

58 VŠĮ „Edukacija kitaip“ Padeda šeimoms spręsti krizines 
situacijas, psichologo konsultacijos. 

Parko g. 3b, Plungė
8-60481871

59 UAB „Higimeda“ EPP programas vedimas. Senamiesčio a. 7, Plungė
8-61589224

60 Plungės r. sav. administracijos 
Socialinės paramos skyrius

Socialinės paslaugos. Vytauto g. 12, Plungė
8-448 73110

61 Užimtumo tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos  
socialinėsapsaugosir darbo 
ministerijosPlungės skyrius

Darbo paieškos ir įsidarbinimo paslaugos A. Jucio g. 9, Plungė
8 700 78361

62 Anoniminių alkoholikų grupė 
„Galimybė“

Pagalbos turintiems priklausomybę nuo 
alkoholio teikimas.

Vytauto g. 23, Plungė
8 615 60473

63 Anoniminių alkoholikų grupė 
„Vilties šviesa“

Pagalbos turintiems priklausomybę nuo 
alkoholio teikimas.

Telšių g. 39A, Plungė
8 614 71277

64 VšĮ Plungės vyrų krizių centras Alkoholio vartojimo problemų 
sprendimas, tarpininkavimas sprendžiant 
sveikatos, socialines ir teisines 
problemas.

Vytauto g. 7-14, Plungė
8 616 01 360

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
65 Rietavo sav. aministracijos 

Socialinių reikalų ir civilinės 
metrikacijos skyrius

Socialinės paslaugos. Laisvės a. 3, Rietavas
8-448 53606

66 Anoniminių alkoholikų grupė 
„Saulėtekis“

Pagalbos turintiems priklausomybę nuo 
alkoholio teikimas.

L. Ivinskio g. 8, Rietavas
8-684 82705

67 Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Grupinės ir individualios psichologo 
konsultacijos, priklausomybių 
konsultanto paslaugos

Klaipėdos g. 11, Gargždai,
8 655 73 718

68 Rietavo socialinių paslaugų 
centras

Socialinės paslaugos. L. Ivinskio g. 8, Rietavas
8 448 68210

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
69 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos

Respublikos  
socialinėsapsaugosir darbo 
ministerijosPalangos skyrius

Darbo paieška. Vytauto g. 87, Palanga, tel. 8460 49057

70 Palangos m. Savivaldybės 
administracija,

Socialinės paramos teikimas. Vytauto g. 112, Palanga, 
tel. 8460 48705

71 Palangos m. Socialinių paslaugų
centras

Socialinės paramos teikimas. Klaipėdos pl. 76,
 tel. 8460  49450

72 Palangos m. sav. 
bendruomeniniai šeimos namai

Teikiama psichologinė pagalba. Jūratės g. 42, Palanga, 
tel. 8 645 989 55

73 Palangos m. sav. visuomenės 
sveikatos biuras

Psichologo konsultacijos, 
priklausomybių konsultanto paslaugos

Gintaro g. 33A, Palanga,
tel.  8 663 61420

74 Psichikos sveikatos centras. Priklausomybės ligų gydymas, 
konsultavimas. 

Vytauto g. 92, Palanga, 
tel. 8460 53837

75 AA grupė „Gintaras“ Priklausomybė alkoholiui. Plytų g. 10, Palanga, 
tel. Nr. 8673 17624

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
76 Skuodo rajono savivaldybės 

administracija
Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos  ir kt. klausimais).

Vilniaus g. 13, Skuodas,
Tel. 8 440 73932

https://www.google.com/search?q=palangos+miesto+visuomen%C4%97s+sveikatos+biuras&rlz=1C1AVFC_enLT859LT859&oq=palangos+m.+visuomen%C4%97s&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30.12278j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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77 Skuodo rajono savivaldybės 
administracijos  Aleksandrijos 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Liepų g. 1, Aleksandrija, Skuodo r.,
tel. 8 440 43 615

78 Skuodo rajono savivaldybės 
administracijos Barstyčių 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais). 

Skuodo g. 2, Barstyčiai, 
Skuodo r.,
tel. 8 440 53 313

79 Skuodo rajono savivaldybės 
administracijos  Ylakių 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Sedos g. 3, Ylakiai, Skuodo r.,
tel. 8 440 57 177

80 Skuodo rajono savivaldybės 
administracijos  Lenkimų 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

S. Daukanto 59, Lenkimai, Skuodo r.,
Tel. 8 440 73 761

81 Skuodo rajono savivaldybės 
administracijos  Mosėdžio 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Kęstučio g., Mosėdis, Skuodo r.,
tel. 8 440 45 619 

82 Skuodo rajono savivaldybės 
administracijos Notėnų 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais)

Notės g. 30, Notėnų k., 
Skuodo r., 
tel. 8 440 59 002

83 Skuodo rajono savivaldybės 
administracijos Skuodo 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Birutės g. 8, Skuodas,
tel. 8 440 44 948

84 Skuodo rajono savivaldybės 
administracijos Skuodo miesto 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Birutės g. 8, Skuodas,
Tel. 8 440 45 685

85 Skuodo rajono savivaldybės 
administracijos Šačių seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Beržo g. 1, Šačių k., Skuodo r.,
Tel. 8 440 45 385

86 Skuodo socialinių paslaugų 
šeimai centras

Teikiama psichologinė pagalba, vedamos
elgesio pataisos programas (EPP, 
Intervencinė programa smurtautojams  
šeimoje), prižiūrimųjų socialinių 
problemų sprendimas, parama maistu.

Šatrijos g. 3-2, Skuodas,
Tel. 8 440 51 016

87 Skuodo rajono savivaldybės 
pedagoginė psichologinė 
tarnyba

Konsultacijos prižiūrimiesiems, 
turintiems nepilnamečių vaikų, vaikų 
ugdymo klausimais, konsultacijos 
nepilnamečiams prižiūrimiesiems dėl 
mokymosi, psichologinių, asmenybės 
problemų.

Šatrijos g. 5, Skuodas,
Tel. 8 440 79280

88 Skuodo atviras jaunimo centras Jaunimo iki 29 metų teigiamo užimtumo,
laisvalaikio, neformalaus, socialinių ir 
gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos, 
socialinės bei psichologinės ar krizių 
įveikimo pagalbos paslaugos.

P. Cvirkos g. 9, Skuodas,
Tel. 8 440 52 700

89 UAB Skuodo psichikos 
sveikatos ir psichoterapijos 
centras

Priklausomybių ligų gydymas ir 
konsultavimas.

Vytauto g. 8-35, Skuodas,
Tel. 8 440 73971

90 AA draugija Skuode „Vyturys“ Pagalba kovojantiems su priklausomybe Vytauto g. 10, Skuodas,
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nuo alkoholio. Tel. 8 617 93982

91 Užimtumo tarnyba prie LR 
SADM, Klaipėdos klientų 
aptarnavimo departamento 
Skuodo skyrius,

Darbo paieškos ir užimtumo paslaugos. Gedimino g. 2, Skuodas,
Tel. 8 440 73414

92 Skuodo rajono bendruomeniniai
šeimos namai

Teikiama psichologinė pagalba. Dariaus ir Girėno g. 48, Skuodas, 
Tel. 8 615 32 212

93 Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Grupinės ir individualios psichologo 
konsultacijos, priklausomybių 
konsultanto paslaugo.s

Klaipėdos g. 11, Gargždai,
Tel. 8 655 73 718

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
94 Bendruomeniniai šeimos namai 

Žemaičių Naumiestyje
Individuali psichologo konsultacija. 
Grupiniai užsiėmimai asmenims, 
vartojantiems alkoholį ar kitas 
psichoaktyviąsias medžiagas ar 
turintiems priklausomybę. Grupiniai 
užsiėmimai asmenims, praradusiems 
pasitikėjimą savimi ir socialinės 
integracijos motyvaciją dėl socialinės 
atskirties, išgyvenantys netektis, 
skyrybas, ligas, gyvenimo aplinkybių 
pasikeitimus, nedarbą, smurtą.
Grupiniai užsiėmimai paaugliams - 
pagalba paaugliams savęs ieškojimo 
procese. 
Pozityvios tėvystės mokymai. 
Mediacijos paslaugos, šeimos ginčų 
išsprendimas taikiai - šeimos ginčų 
mediacijai būdingas susikoncentravimas 
ne į savo ar kitos šalies poreikius bei 
interesus, o išimtinai – į vaikų. 

Klaipėdos g. 15, 
Žemaičių Naumiestis, 
Šilutės rajono savivaldybė
Tel. 8 677 56197.
info@paslaugosseimai.lt
Tinklapis: 
https://www.paslaugosseimai.lt

95 UAB Šilutės psichikos ir 
psichoterapijos centras

Gydytojo psichiatro konsultacija. 
Užsiėmimai priklausomybę alkoholiui 
turintiems asmenims. Taikomas 
medikamentinis gydymas, psichologinis 
konsultavimas, individuali ir grupinė 
psichoterapija.
Psichoterapinė konsultacija. 
Elgesio pataisos programa.
Psichologo konsultacija. 
Socialinio darbuotojo informavimo, 
konsultavimo, tarpininkavimo ir 
atstovavimo paslaugos. Tikslas yra 
suteikti pagalbą asmeniui (šeimai), dėl 
amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų
iš dalies ar visiškai neturinčiam, 
neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus 
ar galimybes savarankiškai rūpintis 
asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir 
dalyvauti visuomenės gyvenime.

M. Jankaus g. 10, Šilutėje
tel.  (8 441) 62363 arba  8 655 02251
Tinklapis: http://www.silutepsc.lt

96 Šilutės socialinių paslaugų 
centras

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
paslaugos institucijoje -  vaikų dienos 
centre.
Socialinių įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas šeimos namuose – socialinės 
paslaugos, kurios socialinės rizikos 
asmenims (šeimoms) teikiamos dienos 
metu jų namuose (pagal jų gyvenamąją 
vietą) siekiant palaikyti arba atstatyti, 
kompensuoti šeimos socialinį 
savarankiškumą asmeniniame ir 

Tilžės g. 32, LT-99168 Šilutė
Tel. 8 657 88706 
silutesspc.renata@gmail.com
Tinklapis: 
http://www.silutesspc.istaiga.lt/
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socialiniame gyvenime, sudaryti 
palankias sąlygas vaikų fizinio ir jų 
asmenybės psichinio vystymosi raidai.
Intensyvi krizių įveikimo pagalba - 
pagalbos suteikimas asmeniui, 
atsidūrusiam krizinėje situacijoje.
Apgyvendinimas nakvynės namuose ir 
krizių centre. 
Dienos socialinė globa ir slauga asmens 
namuose. Tai visuma paslaugų, kuriomis
asmeniui teikiama kompleksinė, 
nuolatinės specialistų priežiūros 
reikalaujanti pagalba dienos metu 
asmens namuose (integrali pagalba).  

97 Šilutės rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Psichikos sveikatos stiprinimo paskaitos,
fizinio aktyvumo renginiai, asmens 
higienos įgūdžių ugdymas ir stiprinimas. 
Ankstyvosios intervencijos programa. 

Kalinausko g. 10, Šilutė.
Paslaugos teikimo laikas derinamas 
registracijos metu.
tel. Nr. (8 441) 52217
Tinklalapis: http://silutessveikata.lt/.

98 Šilutės rajono švietimo pagalbos
tarnyba

Individuali psichologo, specialiojo 
pedagogo konsultacijos vaikui, mokiniui.
Psichologo konsultacijos grupei. 
Tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai. 
Ankstyvosios intervencijos programa.

Kalinausko g. 10, Šilutė
Tinklalapis: http://www.sptsilute.lt/
Tel. (8 441) 68997,
El. p. janina.toleikiene@sptsilute.lt

99 Psichoterapeutė, grupių 
analitikė Danguolė 
Andriušaitienė.
Privatus psichologinės paramos 
ir konsultavimo kabinetas.

Palaikomoji psichoterapija asmenims, 
sergantiems priklausomybių ligomis. 
Individuali ir grupinė psichodinaminė 
psichoterapija, grupinė analizė.
(Paslauga mokama)

Lietuvininkų g. 60, Šilutėje.
Tel. (8 640) 44733
El. paštas: d.andriusaitiene@gmail.com

100 ,,Diemedžio“ ugdymo centras „Diemedžio“ ugdymo centre ugdomi 
mokiniai, kuriems  nustatyti dideli arba 
labai dideli specialieji ugdymosi 
poreikiai, bei
gydytojo vaikų  psichiatro įvertinimas - 
diagnozės F-91, F-92, F-07, F-07.8
Trumpalaikis mokinių konsultavimas. 
nuo 1 iki 10 dienų arba 30 dienų. 
Priimami vaikai, turintys elgesio ir 
emocijų sunkumų. 

Šylių g. 7, Vilkėnų I-as kaimas, 
Švėkšnos seniūnija, Šilutės rajonas

Reg. Tel. (8 441) 48328
arba el. p.: info@s-mokykla.lt
Tinklalapis:
http://s-mokykla.weebly.com

101 Šilutės rajono savivaldybės 
Personalo ir teisės skyrius.

Pirminė teisinė pagalba. 
Ši paslauga apima teisinės informacijos, 
teisinių konsultacijų ir teisinio pobūdžio 
dokumentų, skirtų valstybės ir 
savivaldybių institucijoms, išskyrus 
procesinius dokumentus, rengimą, 
patarimus dėl ginčo išsprendimo ne 
teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus 
ginčo išsprendimo bei taikos sutarties 
parengimo.

Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, 
223, 224 kab.
Tel. 8 441 79282

102 Anoniminių alkoholikų 
klubas  ,,Ateitis“

Draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi 
savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, 
norėdami padėti sau ir kitiems sveikti 
nuo alkoholizmo.

Katalikų bažnyčios g. 2-3, Šilutė, 
Bažnyčios g. 9A, Švėkšna, Šilutės r. 
(Švėkšnos pradinė mokykla)
Kontaktinis asmuo: 
 Tel. 8 633 52673

103 Alkoholizmu sergančių žmonių 
artimųjų ir draugų bendrija ,,Al-
Anon“
Parapijos namai

Pagalba artimiesiems ir šeimoms, 
susidūrusioms su alkoholizmo problema.
Tikslas – padėti alkoholikų šeimoms, 
suteikiama paguoda, supratimas, 
padrąsinimas. 

Bažnyčios g. 1, Šilutė
Kontaktinis asmuo: 
Tel. 8 630 91107

104 VšĮ Klaipėdos Jūrininkų 
ligoninė Psichiatrijos 

Priklausomybių ligų gydymas.
Taikomas medikamentinis ir 

Aušros g. 27, Švėkšna, Šilutės r.
Tel. 8 441 48335, tel. 8 441 44545.

mailto:info@s-mokykla.lt
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departamentas Švėkšnoje. psichoterapinis gydymas 
(Su gydytojų siuntimu paslauga 
nemokama).

Tinklalapis: 
https://www.jurlig.lt/departamentas/psich
iatrijos-departamentas-sveksnoje/

105 VšĮ reabilitacijos 
namai ,,Gabrielius“
Pagėgių g. 5, Vyžių kaimas, 
Juknaičių seniūnija,  Šilutės 
rajono  savivaldybė 

Reabilitacijos centras priklausomybės 
ligomis sergantiems asmenims.
Tikslas sugrąžinti į pilnavertį 
visuomenės gyvenimą priklausomybe 
sergantį asmenį. 
(Paslaugos teikiamos tik vyrams)

Tel. 8 67474220, 860808489
El. paštas: valdas@gabrielius.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.gabrielius.lt

106 Viešoji įstaiga ,,Taikos kelias"
Gurgždžių kaimas 3, 
Juknaičių seniūnija,
Šilutės rajono savivaldybė

Pagalba žmonėms patyrusiems socialinę 
atskirtį, alkoholikams, narkomanams, 
probleminėms šeimoms ir jų vaikams.
 Suteikia laikiną apgyvendinimą 
terapinės bendruomenės namuose, 
motyvuoja keisti gyvenimą, padeda 
susitvarkyti dokumentus, sprendžia 
klausimus susijusius su santykių 
atstatymu su artimaisiais.
(Paslaugos teikiamos vyrams ir 
moterims).

Tel. 865561717, 869330303
el. p. info@taikoskelias.org
tinklalapis: www.taikoskelias.org

IV
Eil
Nr.

Socialines paslaugas 
teikiančios institucijos 
pavadinimas

Teikiama socialinė paslauga                         Kontaktai

PANEVĖŽIO REGIONO SKYRIUS
PANEVĖŽIO MIESTO IR RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOJE

1 VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir 
psichoanalizės centras 
Panevėžio skyrius

Bendradarbiavimas įgyvendinat bendras 
resocializacijos, integracijos ir švietimo 
priemones, teikiant paslaugas PT 
priežiūroje esantiems asmenims, jų 
šeimos nariams susidūrusiems su smurtu 
artimoje aplinkoje, sergantiems 
priklausomybės ligomis, informavimas, 
švietimas, konsultavimas ir dalijimasis 
profesine patirtimi socialinėje bei 
prevencinėje smurto mažinimo srityse.

Nemuno g. 75, Panevėžys,
Tel. +370 45 500605

2 Panevėžio m. visuomenės ir 
sveikatos biuras

Švietimas sveikos gyvensenos ir 
sveikatos stiprinimo klausimais, 
priklausomų asmenų konsultavimas, 
priklausomybių ligų  konsultacinis 
kabinetas

Respublikos g. 68, Panevėžys,
Tel.+370 45 463281

3 VŠĮ „Elijos“ Intervencinė programa smurto 
pažeidėjams artimoje aplinkoje - 
individualūs psichologo užsiėmimai 

Ukmergės g. 4, Panevėžys,
Tel.  +370   686 87466  

4 Panevėžio atviras jaunimo 
centras

Jaunimo užimtumo plėtojimas, 
nusikalstamumo mažinimas, žalingų 
įpročių prevencija, bendrų 
resocializacijos, integracijos ir švietimo 
priemonių įgyvendinimas 

Ramygalos g. 18, Panevėžys,
Tel. +370  616 52340

5 Respublikinis priklausomybės 
ligų centras Panevėžio filialas

Priklausomybės ligų gydymo paslaugas 
teikianti specializuota gydymo įstaiga. 
Teikiama visa kvalifikuota pagalba ir 
kokybiškas gydymas nuo išblaivinimo, 
abstinencijos gydymo, iki reabilitacijos 
paslaugų ir tolimesnių konsultacijų, 
padedančių išvengti atkryčio ir gyventi 
visavertį gyvenimą. Motyvacinė terapija 
priklausomiems asmenims.

Elektronikos g. 6, Panevėžys,
Tel. +370 45 582673

6 Panevėžio bendruomeniniai 
šeimos namai

Grupinis ir individualus psichologinis 
konsultavimas, pozityvios tėvystės 

Marijonų g. 24, Panevėžys,
Tel. +370 674 24210

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03pI8UPBUPnFa1-6yokGXtmbVPXlw%3A1586939036227&ei=nMSWXqOjDaGXjgbL0p-4Dg&q=respublikinis+priklausomyb%C4%97s+lig%C5%B3+centras+panev%C4%97%C5%BEio+filialas&oq=Respublikinis+priklausomyb%C4%97s+lig%C5%B3+centras+Panev%C4%97%C5%BEio+filialas&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADoECAAQRzoHCCMQ6gIQJ0oJCBcSBTEyLTcxSggIGBIEMTItMlCCmAVY2akFYMa1BWgBcAF4AIABdogBdpIBAzAuMZgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQo&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01VMy2LoEnWzET8fg8CSGEjyUbV7A%3A1586938937786&ei=OcSWXqKxL8borgSx6KLAAQ&q=Panev%C4%97%C5%BEio+atviras+jaunimo+centras%2C+Ramygalos+gatv%C4%97%2C+Panev%C4%97%C5%BEys&oq=Panev%C4%97%C5%BEio+atviras+jaunimo+centras&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADICCCYyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQI6BAgjECc6BwgjEOoCECdKEAgXEgwxMC0xODlnMGcxMzVKDAgYEggxMC0xZzBnMVC8vwVY7M0FYPj4BWgBcAB4AIABsAGIAa4CkgEDMC4ymAEAoAEBoAECqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00OaF4DNpthpAFlPvTK6-9pAba4pQ%3A1586938806853&ei=tsOWXrTJM5HprgSnmpW4BQ&q=v%C5%A1%C4%AF+elijos&oq=V%C5%A0%C4%AE+%E2%80%9EElijos%E2%80%9C&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBQgAEM0COgQIIxAnOgcIIxDqAhAnShAIFxIMMTAtMTIzZzBnMTMwSgwIGBIIMTAtMWcwZzFQ8RRYryZgokFoAXAAeACAAXCIAd4BkgEDMC4ymAEAoAEBoAECqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00ulXkynUyRzveH-SmAZwwqLeXysQ%3A1586938527018&ei=n8KWXvJGw6TcA82HqvgL&q=panev%C4%97%C5%BEio+m.+visuomen%C4%97s+sveikatos+biuras&oq=Panev%C4%97%C5%BEio+m.+visuomen%C4%97s+ir+sveikatos+biuras&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQRzoHCCMQ6gIQJ0oJCBcSBTEyLTk4SggIGBIEMTItMlCpuApYmM0KYJ7qCmgCcAF4AIABmQGIAZkBkgEDMC4xmAEAoAEBoAECqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
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užsiėmimai, meno terapijos užsiėmimai, 
socialinė informavimas.

7 Panevėžio Vyskupijos Caritas Projektinei veiklai įgyvendinti,
Socialinis-dvasinis darbas su nuteistais 
asmenimis, tikinčiųjų ugdymas,
dvasinė, materialinė, socialinė bei 
psichologinė pagalba,
labdaringa valgykla vargstantiems 

Upytės g. 3, Panevėžys,
Tel. +370     683 05498  

8 Agentūra „SOS vaikai“ šeimos 
centras

Paramos šeimai tarnyba, moterų krizių 
centras, šeimos namai, vaikų dienos 
centras, labdaros valgykla. 

Rožių g. 19, Panevėžys,
Tel.  +370 699 86866
Labdaros valgykla
Tel.  +370 699 86866

9 VšĮ “Pagalbos centras“ Socialinė pagalba rizikos grupės 
asmenims 

Liepų al. 7-1, Panevėžys,
Tel. +370 652 67611

10 SIC „Atviras ratas“ Socialinių iniciatyvų centras 
bendradarbiauja sprendžiant 
priklausomybių problemas, teikia 
nemokamas priklausomybių konsultantų 
konsultacijas, mediacijos paslaugas.

Strazdo g. 17, Panevėžys, 
Tel. +370 60180223

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
11 Anykščių socialinės gerovės 

centras
Teikia  konsultacijas, teisinę, 
psichologinę, socialinę pagalbą, vykdo 
socialinio ugdymo ar reabilitacijos 
priemones

Tel. +370 600 99641
el. p. asocger@gmail.com

12 Anykščių vaikų ir jaunimo 
užimtumo centras

vykdo elgesio pataisos priemones – 
„Pozityvios tėvystės kursai“

Tel. +370 654 73 700
el. p. anykcentras@gmail.com

13 Anykščių moterų užimtumo ir 
informacijos centras

Vykdo projektus ir programas, renginius,
padedančius  Probacijos skyriaus 
prižiūrimiesiems keisti savo problemišką
elgesį, integruotis bendruomenėje ir 
darbo rinkoje.

Tel. +370 615 45464 
el.p. anyksciumoterys@gmail.com

14 VšĮ „Anykščių jausmų ratas“- 
moterų reintegracijos centras

Suteikia moterims galimybę sveikti nuo 
priklausomybių, padeda įgyti socialinių 
įgūdžių

Tel.  +370 641 27782
el.p. jausmuratas@gmail.com

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
15 Labdaros ir paramos fondas 

„Vilties šviesa“
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo,
sociokultūrinės paslaugos, asmens 
higienos ugdymas ir palaikymas, 
maitinimo organizavimo paslaugos, 
parama rūbais, teikiamos psichologinio 
konsultavimo paslaugos priimti teistus 
asmenis atlikti auklėjamojo , 
baudžiamojo pobūdžio nemokamus 
darbus

Kęstučio g. 12, Biržai
Tel. +370 699 30194

16 Biržų bendruomeninia šeimos 
namai

Psichologo paslaugos, mediacija, 
pozityvios tėvystės mokymai

Vytauto g. 32, Biržai
Tel. +370 674 83859

17 VšĮ Biržų rajono poliklinika Psichikos sveikatos centras teikia 
socialines paslaugas priklausomybės 
ligomis sergantiems klientams, 
nukreipiami asmenys, kuriems teismas 
paskyrė draudimą vartoti psichiką 
veikiančias medžiagas

Vilniaus g. 117, Biržai
Tel. +370 450 31358, 
      +370 615 88453

18 Biržų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Teistų asmenų įtraukimas į sveikatos 
stiprinimo ir ligų profilaktikos 
programas, 
Teistiems asmenims, turintiems 
priklausomybę alkoholio vartojimui, 
organizuojamas nemokamas gydymas 

Vytauto g. 32, Biržai
Tel. +370 450 31007

https://www.118.lt/imones/moteru-kriziu-centras-labdaros-valgykla/8052377?actionId=30
https://www.118.lt/imones/moteru-kriziu-centras-labdaros-valgykla/8052377?actionId=30
tel:845437371
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Panevėžio priklausomybės ligų centre
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

20 Pasvalio rajono 
bendruomeniniai šeimos namai 

Psichologo grupinės ir individualios 
konsultacijos nuteistiesiems

Nepriklausomybės g. 2, Pasvalys
el. p. pasvaliosgc  @  gmail.com  
Tel. +370 604 43992;
      +370 675 81981

21 Respublikinis priklausomybės 
ligų centras Panevėžio filialas

Priklausomybės ligų gydymo paslaugas 
teikianti specializuota gydymo įstaiga. 
Teikiama visa kvalifikuota pagalba ir 
kokybiškas gydymas nuo išblaivinimo, 
abstinencijos gydymo, iki reabilitacijos 
paslaugų ir tolimesnių konsultacijų, 
padedančių išvengti atkryčio ir gyventi 
visavertį gyvenimą. Motyvacinė terapija 
priklausomiems asmenims.

Elektronikos g. 6, Panevėžys,
Tel. +370 45 582673

22 Socialinių Iniciatyvų Centras 
"Atvirasis Ratas"

Priklausomybės ligų konsultavimas. A. Strazdo g. 17-2, Panevėžys
Tel. +370 600 23332

23 Viešoji įstaiga „ETERNA 
VITA“

Ilgalaikė socialinė psichologinė 
reabilitacija sergantiems priklausomybės 
nuo psichiką veikiančių medžiagų 
ligomis

Kušleikių k., 8, Kuršėnai, Šiaulių r. 
Tel. +370 640 77754

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
24 VŠĮ „Neformalaus ugdymo 

namai“
Projektinių veiklų organizavimas,
resocializacijos priemonių 
įgyvendinimas darbe su jaunais teisės 
pažeidėjais

Mokyklos g. 10, Antalieptės mstl., 
Zarasų r.
Tel. +370 699 15484

25 Zarasų bendruomeniniai namai 
„Saugi šeima“

Teikia psichologo konsultacijas Tel. +370 615 10085
el. p. violeta.chazauskiene
@savethechildren.org 

26 Zarasų rajono savivaldybės VšĮ 
„Pirminės sveikatos priežiūros 
centro Psichikos sveikatos 
centras“

Teikia gydymą, konsultuoja 
priklausomybių ligų klausimais ir teikia 
psichologines konsultacijas, socialinę 
pagalbą 

Tel. +370 385 53930
el. p. zarasupsc@gmail.com

27 Zarasų rajono savivaldybės VšĮ 
„Pirminės sveikatos priežiūros 
centro Psichikos sveikatos 
centras“

Teikia gydymą, konsultuoja 
priklausomybių ligų klausimais, bei esant
psichikos sutrikimams ir teikia 
psichologines konsultacijas, socialinę 
pagalbą. 

Malūno g. 4, Zarasų m. Tel. +370 385 
53930
el. p. zarasupsc@gmail.com

28 Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės 
paramos skyrius

 Informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas 
socialinės paramos klausimais. 

Savanorių g. 2 (1 aukštas), 32109 Zarasų 
m.  Vedėja - Alina Sklinsmontienė
Tel.: (8 385)54332, Mob.: +370 686 
61510 Kabineto Nr.: 3
El. paštas: 
alina.sklinsmontiene@zarasai.lt

29 Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Antalieptės 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos  ir kt. klausimais).

Tel.:838557340; el. p.  
antaliepte@zarasai.lt
A. Žilėno g. 1, Antalieptės mstl. 
Antaliepotės sen., 32243 Zarasų r.

30 Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Antazavės 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Tel.:838536345; el.: antazave@zarasai.lt
Zalvės g. 13, Antazavės k., Antazavės 
sen., 32260Zarasų r.

31 Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Degučių 
seniūnija 

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Tel.: 838536785; el.p.: 
deguciai@zarasai.lt
Zarasų g. 8, Degučių k., Degučių sen., 
32232 Zarasų r. 

32 Zarasų rajono savivaldybės Prižiūrimųjų socialinių problemų Tel.: (8 385) 56135; el. p.: 

mailto:deguciai@zarasai.lt
mailto:antazave@zarasai.lt
mailto:antaliepte@zarasai.lt
mailto:alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03pI8UPBUPnFa1-6yokGXtmbVPXlw%3A1586939036227&ei=nMSWXqOjDaGXjgbL0p-4Dg&q=respublikinis+priklausomyb%C4%97s+lig%C5%B3+centras+panev%C4%97%C5%BEio+filialas&oq=Respublikinis+priklausomyb%C4%97s+lig%C5%B3+centras+Panev%C4%97%C5%BEio+filialas&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADoECAAQRzoHCCMQ6gIQJ0oJCBcSBTEyLTcxSggIGBIEMTItMlCCmAVY2akFYMa1BWgBcAF4AIABdogBdpIBAzAuMZgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQo&sclient=psy-ab
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administracijos Dusetų seniūnija sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

dusetos@zarasai.lt
K. Būgos g. 31A,  Dusetų m., Dusetų 
sen., 32304 Zarasų r.,

33 Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Imbrado 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Tel.: 8 385 36011; el. p.: 
imbradas@zarasai.lt
Ežero g. 5, Imbrado k., Imbrado sen., 
32281 Zarasų r. 

34 Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Salako seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Laisvoji aikštė Nr. 1, Salako miestelis, 
Zarasų raj., LT-32216
tel. (8-385) 59222, (8 385)  59297 ,
el. p.: salakas@zarasai.lt;

35 Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Suvieko 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Tel.: 8 385 36219; el. p.: 
suviekas@zarasai.lt
Parko g. 22, Suvieko k., Suvieko sen., 
32271 Zarasų r.

36 Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Turmanto 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Tel.: 8 385 58241; el. p.: 
turmantas@zarasai.lt
Zarasų g. 38, Turmanto mstl., Turmanto 
sen., 32205 Zarasų r.

37 Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Zarasų seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Tel.: 8 385 37182; el. p.: 
zarasusen@zarasai.lt
Savanorių g. 2, 32109 Zarasai

38 Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Zarasų miesto 
seniūnija

Prižiūrimųjų socialinių problemų 
sprendimas (gyvenamojo būsto, išmokų, 
paramos ir kt. klausimais).

Tel.: (8 385) 30507; el. pašto adresas: 
zarasu.m.sen@zarasai.lt
Savanorių g. 2, 32109 Zarasai

39 Užimtumo tarnyba prie 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos

Teikia informaciją apie situaciją darbo 
rinkoje, jos pokyčius ir prognozes; 
laisvas darbo vietas ir kandidatams 
keliamus reikalavimus; mokymosi ir 
studijų galimybes; darbo rinkos 
paslaugas ir jų teikimo sąlygas bei 
tvarką; užimtumo rėmimo priemones ir 
dalyvavimo jose sąlygas bei tvarką. 
Teikiamos paslaugos darbo 
ieškantiesiems: konsultacijos darbo 
paieškos, profesijos įgijimo, 
persikvalifikavimo klausimais; 
įsidarbinimo galimybių vertinimas; 
individualaus užimtumo veiklos plano 
sudarymas; tarpininkavimas įdarbinant; 
finansinė parama įgyti profesiją ar naujų 
kompetencijų, tobulinti darbo įgūdžius, 
steigti darbo vietą sau.

Vedėja - Virginija Abramavičienė, el. p. 
virginija.abramaviciene@uzt.lt
Tel.: (8 385)38009
El. paštas: info.zarasai@uzt.lt
Sėlių a. 14, Zarasai.

40 Zarasų rajono visuomenės 
sveikatos biuras

Psichikos sveikatos stiprinimo paskaitos, 
fizinio aktyvumo renginiai, asmens 
higienos įgūdžių ugdymas ir stiprinimas. 
Priklausomybių konsultanto 
konsultacijos.

Direktorė Valentina Paliūnienė, 
Savanorių g. 1, LT-32110 Zarasai
Tel. 8 647 90148, el. p.: 
www.zarasubiuras.lt

41 Zarasų rajono socialinių 
paslaugų centras  

Centre vykdoma Užimtumo 
didinimo programa

Teikia pagalbos namuose, dienos 
socialinės globos, bendrąsias ir kitas 
socialines paslaugas socialiai pažeistiems
asmenims bei jų šeimoms, aprūpina 
neįgalius ir senyvo amžiaus asmenis 
gyventojus techninėmis pagalbos 
priemonėmis.
 Teikia vaikų dienos centro užimtumo 
paslaugas socialiai pažeistų šeimų  
vaikams.
Teikia trumpalaikės socialinės globos, 
laikino – savarankiško apgyvendinimo 

Malūno g. 2, LT-32129 Zarasai, tel. (8 
385) 51537, el. p.: 
soc.paslaugos@gmail.com, 

Užimtumo didinimo projekto atstovė 
Renata Veličkienė, tel. 8 671 30827, el. 
p. renata.velickiene  @gmail.com  

mailto:renata.velickiene@gmail.com
mailto:soc.paslaugos@gmail.com
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mailto:zarasu.m.sen@zarasai.lt
mailto:zarasusen@zarasai.lt
mailto:turmantas@zarasai.lt
mailto:suviekas@zarasai.lt
mailto:salakas@zarasai.lt
mailto:imbradas@zarasai.lt
mailto:dusetos@zarasai.lt
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paslaugas krizių namuose, socialinių 
įgūdžių ugdymo ir palaikymo, 
sociokultūrines ir kitas paslaugas.
Koordinuoja atvejo vadybos procesus ir 
vykdo atvejo vadybą šeimoms, 
patiriančioms socialinę riziką.
Teikia pagalbą pavieniams asmenims bei
šeimoms. Organizuoja ir įgyvendina iš 
pataisos įstaigų paleistų asmenų 
socialinės integracijos antrojo etapo 
priemones (padeda gauti asmens 
dokumentus, apgyvendina ir kt.) 
,,Užimtumo didinimo programa, skirta 
užimtumo skatinimo ir motyvavimo 
paslaugų nedirbantiems ir socialinę 
paramą gaunantiems asmenims modelis".
Modelyje taip pat dalyvauja asmenys, 
atlikę bausmę. Atvejo vadybininkė teikia
bendrąsias nemokamas paslaugas: 
informavimo, konsultavimo, 
tarpininkavimo, atstovavimo.  Mokamas 
paslaugas teikia psichologas, 
priklausomybių konsultantas, teisininkas,
taip pat teikiamos pavežėjimo paslaugos 
į (iš) darbo.

42 Anoniminių alkoholikų grupės: 
„Nikaja“,Baltriškių kaimo AA
grupė, Dusetų mstl. grupė

Įstaigos atstovų kvietimas dalyvauti 
organizuojamuose renginiuose  apie 
psichiką veikiančias medžiagas, 
užsiėmimai su priklausomybę turinčiais 
asmenimis

Vilniaus g. 58, Zarasai, tel. 8 670 21028, 
861879227, 838552801. 
Baltriškės, Degučių sen., Zarasų raj.; tel. 
+370 685 56405, +370 686 97479.
Vytauto g. 29, Dusetos, Zarasų raj., tel. 
+370 699 97479.

43 Zarasų krašto žmonių su negalia
sąjunga

Socialinės reabilitacijos paslaugos 
neįgaliesiems, nuteistųjų nemokamų 
darbų atlikimas.

Zarasai, Palaukės g. 36, pirmininkė – 
Olga Ludziš, tel. (8 385) 53084, el. 
p. zarasu.negalia@gmail.com

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
44 Labdaros ir paramos fondas 

„Jokūbo kopėčios“ Utenoje
Pagalba nuo alkoholio, narkotikų bei kitų
priklausomybių kenčiantiems žmonėms

Tel. +370 618 17 231
el. p. arutkus41@gmail.com

45 Utenos šeimos ir vaiko gerovės 
centras

Soc. Ir kita pagalba, gyvenantiems 
nepilnamečiams

Tel. +370 389 61623
el. p.  info@gerovescentras.utena.lm.lt

46 Utenos apskrities vyrų krizių 
centras

Padeda krizinėse situacijose 
atsidūrusiems vyrams ir jų šeimos 
nariams

Tel. +370 622 62 891 
el.p. utenosvyruvkc@gmail.com

47 Utenos vaikų paramos ir 
ugdymo centras „Šeimos krizių 
centras“

Įvairiapusė pagalba socialinės rizikos 
šeimoms 

Tel. +370 618 61 636
el. p.  ucentras@ugdymas.utenas.lm.lt

48 VšĮ Utenos pirminės sveikatos 
priežiūros centro Psichikos 
sveikatos centras

Psichoterapinė ir psichologinė pagalba Tel. +370 389 63768
el. p. utenospspc@utenospspc.lt

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
49 VšĮ Kupiškio Dekanato Caritas Nemokamo maitinimo, drabužių 

išdavimo paslaugos, viešųjų, nemokamų,
neatlygintinų darbų atlikimo vieta

Gedimino g. 1A, Kupiškis 
Tel. +370 606 14 837 

50 Kupiškio socialinių paslaugų 
centro Krizių centro padalinys

Informavimo, konsultavimo, atstovavimo
ir tarpininkavimo paslaugos.
Laikinas apgyvendinimas iki 3 mėn.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
paslaugos.
Socialinės priežiūros paslaugos krizių 
centruose (iki 6 mėn.).
Intensyvi krizių įveikimo pagalba (pagal 
poreikį).

Lėvens g. 9, Virbališkių k., Kupiškio 
sen., Kupiškio r.
Tel. +370616 28920

mailto:ucentras@ugdymas.utenas.lm.lt
mailto:utenosvyruvkc@gmail.com
mailto:info@gerovescentras.utena.lm.lt
mailto:arutkus41@gmail.com
mailto:zarasu.negalia@gmail.com
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Psichosocialinė pagalba.
Sociokultūrinės paslaugos.

51 Rokiškio rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras 
teikia paslaugas Kupiškio rajono
savivaldybėje

Psichikos sveikatos stiprinimo paskaitos, 
fizinio aktyvumo renginiai, asmens 
higienos įgūdžių ugdymas ir stiprinimas.
Priklausomybių konsultanto, psichologo 
konsultacijos.

Šimtmečio g. 2, Kupiškis
Paslaugos teikimo laikas derinamas 
registracijos metu.
Tel. +370 628 99 393

52 VšĮ Kupiškio rajono 
savivaldybės  asmens pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
Psichikos sveikatos centras

Teikia gydymą, konsultuoja 
priklausomybių ligų klausimais ir teikia 
psichologines konsultacijas, socialinę 
pagalbą.

Krantinės g. 30, Kupiškis        
Tel. 8 459 51 902
El.p. kup.paspc@takas.lt

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
53 Visagino savivaldybės 

administracija
Įvairaus pobūdžio pagalba: dokumentų 
piniginei socialines paramai tvarkymas, 
socialinė parama maistu

Parko g. 14, Visaginas
Tel. +370 386 34561, 
El. p. socparama@visaginas.lt

54 Visagino socialinių paslaugų 
centras

Teikia pagalbą pavieniams asmenims bei
šeimoms. Organizuoja ir įgyvendina iš 
pataisos įstaigų paleistų asmenų 
socialinės integracijos antrojo etapo 
priemones (padeda gauti asmens 
dokumentus, apgyvendina ir t.t.)

Taikos pr. 13, Visaginas
Tel. +370 62015943
El. p. gitana.liaudanskiene@vspc.lt

55 Asociacija Visagino šeimos 
krizių centras

Įgyvendina projektą „Noriu ir galiu 
keistis“, kurio tikslas – gyvenimo būdo 
keitimas, įdarbinimas

Tel. +370 686 60657;

el. p. viltisvskc@gmail.com
56 Lietuvos Raudonojo kryžiaus 

draugijos Visagino skyrius
Įgyvendina projektą smurtaujantiems 
artimoje aplinkoje; yra priklausomų 
asmenų kabinetas (daromi įv. tyrimai, 
dalinami švirkštai, teikiama informacija).
Terapija priklausomų asmenų 
artimiesiems. Rūbų ir maisto davinių 
dalinimas

Tel. +370 652 98773
el. p. visaginas@redcross.lt

57 Asociacija „Visagino 
atmosfera“

Nepilnamečių laisvalaikio organizavimas Tel. +370 694 50799

58 Krikščionių bažnyčia „Pergalė“ Konsultavimas priklausomybių 
klausimais, stacionarios socialinės 
reabilitacijos paslaugos

Tel. +370 640 65333
el. p. himenko.evgenii@gmail.com

59 Visagino anonimų narkomanų 
grupė „Žiema“

Susirinkimai: 12 žingsnių programa - 
konsultavimas priklausomybių 
klausimais, motyvavimas atsisakyti 
vartojimo, tarpininkaujama tariantis su 
reabilitacijos centrais dėl nemokamo 
gydymosi

Tel. +370 638 13244

60 Rokiškio sav. Visuomenės 
sveikatos biuro Visagino skyrius

Su priklausomybėmis dirbančio 
konsultanto palaugos, t. p. psichologinės 
gerovės konsultacijos išgyvenantiems 
sunkų gyvenimo etapą

Sedulinos al. 49, Visaginas
Tel. +370 61952289

61 Visagino psichikos sveikatos 
centras

Gydymas esant psichikos sutrikimams, 
pagalba priklausomybių atveju

Taikos per. 15, Visaginas
Tel. +370 38672058

ROKIŠKIO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
62 Rokiškio jaunimo centras Padeda registre esantiems jaunuoliams 

integruotis bendruomenėje, rengia 
užimtumo priemones. Atviras ir mobilus 
darbas su jaunimu nuo 14-29 metų.

Vytauto g. 20, Rokiškis 42115
Tel. +370 45 832732;
      +370 612 30 595.
el. p. rokiskio.jc@gmail.com

63 Rokiškio rajono 
bendruomeniniai šeimos namai

Teikia projekto veiklose numatytas 
paslaugas (psichologų konsultacijos, 
pozityvios tėvystės mokymai ir t.t.)

Vytauto g.25, Rokiškis
Tel. . +370 621 25852;
el.p. 
paslaugos.seimai.rokiskis@gmail.com

64 Rokiškio rajono savivaldybės 
socialinės paramos ir sveikatos 
skyrius

Vienkartinės, socialinės pašalpos, 
kompensacijos už kurą, bendrosios 
paslaugos.

Respublikos 94, Rokiškis
Tel. +370 458 714 05
el. paštas: globa@post.rokiskis.lt

mailto:globa@post.rokiskis.lt
mailto:paslaugos.seimai.rokiskis@gmail.com
mailto:rokiskio.jc@gmail.com
mailto:kup.paspc@takas.lt
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65 Rokiškio socialinės paramos 
centras

Informacimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas, aprūpinimas techninės 
pagalbos priemonėmis neįgaliems.

J.Basanavičiaus g. 8, Rokiškis
Tel. 8 618 05878, 8 674 07048
el.p. socparama@rokiskiospc.lt

66 Rokiškio rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuras

Šviečiamieji prevenciniai sveikatos 
stiprinimo teoriniai ir praktiniai 
užsiėmimai, pokalbiai, paskaitos 
priklausomybės ligų temomis (rūkymas, 
alkoholizmas, narkomanija, sergantiems 
AIDS, ŽIV).

Respublikos 94, Rokiškis 
Tel. 8 458 520 55
el.p. info@rsveikata.lt

67 AA grupė Vilties kibirkštėlė Uždari AA susirinkimai Rokiškio parapijos namai, 
Nepriklausomybės a. 4,  Rokiškis
Tel. 8-607 53197

68 VŠĮ Rokiškio psichikos 
sveikatos centras

Psichologo ir psichiatro konsultacija Vytauto g. 35 B, Rokiškis
Tel. 8 458 71 696
el. p.  rokiskiopsc@gmail.com

69 Obelių socialinių paslaugų 
namai

Intensyvi krizių įveikimo pagalba, t.y. 
informavimas, konsultavimas, 
psichologo pagalba bei kitos paslaugos.

Mokyklos g. 9, Obeliai, Rokiškio r.
Tel. 8 458 78 676
el.p. post@obeliuspn.lt

70 Obelių savarankiško gyvenimo 
namai

Teikiamos socialinės priežiūros 
paslaugos, asmenis apgyvendinant namų 
aplinkoje.

Stoties g. 68, Obeliai, Rokiškio r.
Tel. 8 673 39162
el.p. paukstienejolanta38@gmail.com

71 Carito išklausymo tarnystės 
centras

Išklausymas, bendravimas Nepriklausomybės a. 1, Rokiškis

72 Rokiškio krašto muziejus Suteikti galimybę nepilnamečiams 
nemokamai lankytis muziejuje, 
edukacinėse programose

Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis, 
Tel. +370 45 831512, 
el. p. muziejus@rokiskyje.lt

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
73 VšĮ „Meikštų dvaras“ Gydo mūsų prižiūrimuosius nuo 

priklausomybių, vykdo ilgalaikę 
reabillitaciją

Meikštų k., Rimšės sen., 
Ignalinos r.,
Tel. +370 386 456 31
el. p. dvaras@erdves.lt

74 Ignalinos rajono socialinių 
paslaugų centras

Organizuoja ir teikia socialines  
informavimo, konsultavimo, 
tarpininkavimo paslaugas. Teikia 
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir 
neįgaliesiems bei jų šeimų nariams, 
šeimoms, auginančioms vaikus. 

Ligoninės g. 13, Ignalina,
Tel. +370 38620808; 
      +370 620 38747 
el. p. roma.ksenzoviene@ignalina.lt

75 Didžiasalio vaikų globos ir 
socialinės paramos šeimai 
centras:

1.Vaikų globos grupė

2.Vaikų dienos grupė

3.Globos centras

4.Šeimos krizių grupė

Vaikų globos grupė ir Naujojo 
Daugėliškio padalinys teikia trumpalaikę
(ilgalaikę) socialinę globą (rūpybą) be 
tėvų globos likusiems vaikams.

 Į vaikų dienos grupę  priimami vaikai iš 
nepasiturinčių šeimų ir  šeimų, 
patiriančių įvairias rizikas. Vaikai ruošia 
pamokas, praleidžia laisvalaikį, užsiima 
įvairiomis veiklomis.

Globos centras organizuoja budinčių 
globotojų, globėjų giminaičių, įtėvių 
paiešką. Konsultuoja asmenis, 
pageidaujančius globoti, įvaikinti ar tapti
budinčiais globėjais. Vykdo globėjų 
mokymus.

Į šeimos krizių grupę priimami Ignalinos 
rajono gyventojai, asmenys, auginantys 
vaikus, ar nėščios moterys, patyrę 
smurtą, išgyvenantys krizinę situaciją, 
nukentėję nuo stichinių nelaimių ar kitų 
priežasčių, siekiant atkurti jų 
savarankiškumą, prarastus socialinius 

Pupienos g. 4, Didžiasalio k.
Ignalinos r.
Tel. +370386 59 200
El. paštas sala@ignalina.lt

Naujojo Daugėliškio padalinys
Mokyklos g. 9
Naujojo Daugėliškio k.
Ignalinos r.
Tel. +370 386 48 882
El. p. ndgnvaikai@gmail.com

mailto:ndgnvaikai@gmail.com
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ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. 
Šie asmenys apgyvendinami sudarant 
apgyvendinimo sutartį, iki  socialinių 
paslaugų įstaiga priims sprendimą dėl 
tolimesnių paslaugų.

76 Rimšės krašto vaikų dienos 
centras su atvira jaunimo erdve

Teikiamos socialinės, gyvenimo įgūdžių 
ugdymo, informavimo ir tarpininkavimo 
sociokultūrinės paslaugos Rimšės krašte 
gyvenantiems vaikams ir šeimoms. 
Organizuojamas  Rimšės krašto vaikų ir 
jaunimo laisvalaikio užimtumas ir 
renginiai šeimoms.

Bažnyčios aklg. 1
Rimšės k.
Ignalinos r.

77 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos
gimimo parapijos „Carito“ 
vaikų dienos centras 
„Eldoradas“

Vaikai ruošia pamokas, praleidžia 
laisvalaikį, užsiima įvairiomis veiklomis

Bažnyčios a. 4
Ignalina
Tel. +370 676 02581
.

78 Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos
Dienos socialinės globos skyrius

Teikiamos socialinės ir ugdymo 
paslaugos specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus 
vaikams ir jaunuoliams iki 21 metų 
amžiaus

Vasario 16-osios g. 39,
Ignalina
Tel. +370 386 52 678
El. paštas: saltinelis@ignalina.lt

.

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

79

Užimtumo tarnyba prie LR 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Molėtų skyrius

Teikia informaciją apie situaciją darbo 
rinkoje, jos pokyčius ir prognozes; 
laisvas darbo vietas ir kandidatams 
keliamus reikalavimus; mokymosi ir 
studijų galimybes; darbo rinkos 
paslaugas ir jų teikimo sąlygas bei 
tvarką; užimtumo rėmimo priemones ir 
dalyvavimo jose sąlygas bei tvarką; 
galimybes dirbti Europoje;

Teikiamos paslaugos darbo 
ieškantiesiems:
konsultacijos darbo paieškos, profesijos 
įgijimo, persikvalifikavimo klausimais;
įsidarbinimo galimybių vertinimas;
individualaus užimtumo veiklos plano 
sudarymas;
tarpininkavimas įdarbinant;
finansinė parama įgyti profesiją ar naujų 
kompetencijų, tobulinti darbo įgūdžius, 
steigti darbo vietą sau.

Inturkės g. 6, Molėtai
Tel. +370 700 78466
el. p. Info.Moletai@uzt.lt

80 Labdaros ir paramos 
fondas ,,Nugalėtojų akademija“

Motyvuoja, gydo nuo priklausomybių, 
vykdo ilgalaikę reabilitaciją. Vykdo 
ilgalaikę (14 mėnesių adaptuotą 
DAYTOP programą, lygtinai nuteistų 
priklausomų nuo narkotikų jaunų žmonių
gydymas)

Bučeliškės g. 16, Bučeliškės k. Inturkės 
s. Molėtų r.
Tel. +370 383 52092 
el. p. info@nugaletojuakademija.lt

81 Bendruomeniniai šeimos namai
(Molėtų vaikų savarankiško 
gyvenimo namai, vykdantys 
Bendruomeninių šeimos namų 
funkcijas)

Abipusis bendradarbiavimas  rengiant ir 
vykdant bendrus projektus, programas ir 
renginius. Teikia projekto 
„Kompleksinių paslaugų šeimai 
prieinamumo didinimas Molėtų rajono 
savivaldybėje“ veiklose numatytas 
paslaugas. Individualūs ir grupiniai 
užsiėmimai. Prižiūrimųjų ir jų šeimos 
narių integracija bendruomenėje. 
Konsultuoja, skaito paskaitas, teikia 
pozityvios tėvystės mokymų paslaugas, 

Smilgų g. 4 (3 aukštas), Molėtai
Tel. +370 682 26611
el. p. 
paslaugosseimaimoletuose@gmail.com

mailto:info@nugaletojuakademija.lt?subject=nugaletojuakademija.lt%20-%20UZKLAUSA%20-
mailto:paslaugosseimaimoletuose@gmail.com
mailto:saltinelis@ignalina.lt
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psichosocialinę pagalbą, šeimos įgūdžių 
ugdymo ir sociokultūrines, vaikų 
priežiūros bei mediacijos paslaugas.

82 Viešosios įstaigos Molėtų r. 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro Psichikos sveikatos 
centras 

Gydo, konsultuoja priklausomybių ligų 
klausimais, teikia psichologines 
konsultacijas, socialinę pagalbą.

Graužinių g. 2, Molėtai
Tel. +370 383 52205,
+370 647 56634
el. p. info@moletupspc.lt

83 Molėtų r. švietimo pagalbos 
tarnyba

Psichologinis konsultavimas, tėvystės 
įgūdžių mokymai. Vykdo projektą 
„Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas 
Molėtuose“ (Pozityvios tėvystės kursai)
Vykdoma prevencinė programa - 
„Ankstyvosios intervencijos programa 
(Fre Dgoes net). Programos tikslas – 
motyvuoti jauną žmogų keisti
savo elgesį, paskatinti suabejoti jau 
turimomis žiniomis, susijusiomis su 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, 
žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra
suteikiama galimybė būti išklausytiems, 
suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate 
(ar individualiai), suaugusiajam 
moderuojant šią veiklą. Tikslinė grupė-
14-21 metų amžiaus jaunimas, 
nereguliariai vartojantis alkoholį ir/ar 
narkotikus, kai dar nėra išreikštų 
priklausomybės požymių.

P. Cvirkos g. 1, Molėtai
Tel. +370 679 86986
el. p. info@spt.moletai.lt

84 Molėtų atviras jaunimo centras Skirta 14-29 metų jaunimui. MAJC 
tikslas - telkti ir ugdyti jaunimą, siekiant 
užtikrinti jo užimtumą bei savirealizaciją,
skatinant prasmingas ir visuomenei 
naudingas veiklas. Įgyvendina projektą 
Nr. LTO3-1-SAM-K01-004 „Jaunimui 
palankių sveikatos priežiūros paslaugų 
(JPSPP) teikimo modelio diegimas 
Ukmergės, Širvintų ir Molėtų 
savivaldybėse“.

Vilniaus g. 45, Molėtai
el. p. moletuajc@gmail.com
Projekto koordinatorės
Tel. +370 678 19750
el. p. jpspp.moletai@gmail.com

V
Eil
Nr.

Socialines paslaugas 
teikiančios institucijos 
pavadinimas

       Teikiama socialinė paslauga Kontaktai

ŠIAULIŲ REGIONO SKYRIUS
ŠIAULIŲ MIESTO IR RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOJE

1 Šiaulių miesto savivaldybės 
socialinių paslaugų centras

Teikiamos laikinos nakvynės, 
psichologinės, socialinės paslaugos. 
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
paslauga –teikiama asmenims (šeimoms)
dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti
savarankiškumą atliekant įvairias 
visuomeniniame ar asmeniniame 
(šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.
Į paslaugos sudėtį įeina: informavimas, 
konsultavimas, tarpininkavimas ir 
atstovavimas, bendravimas, maitinimo 
organizavimas, kasdieninio gyvenimo 
įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių 
įgūdžių ugdymas.

Tilžės g. 63 B, Šiauliai,
Tel. 8 41415848
El. p. info@siauliuspc.lt

2 Šiaulių miesto savivaldybės 
socialinių paslaugų skyrius

Tvarkomos socialinių išmokų 
kompensacijos

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Tel. 8 41 500510
El. p. info@siauliai.lt

3 Šiaulių rajono savivaldybės 
socialinių paslaugų centras

Teikiamos psichologinės, socialinės 
paslaugos. Socialinių įgūdžių ugdymo ir 
palaikymo paslauga –teikiama asmenims

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.
Tel. 8 617 53 247

mailto:jpspp.moletai@gmail.com
mailto:moletuajc@gmail.com
mailto:info@spt.moletai.lt
http://spt.moletai.lt/projektai/pozityvitevyste2020_2022/Mol%C4%97t%C5%B3%20%C5%A0PT%201%20Straipsnis%20Pozityvi%20tevyste.pdf
http://spt.moletai.lt/projektai/pozityvitevyste2020_2022/Mol%C4%97t%C5%B3%20%C5%A0PT%201%20Straipsnis%20Pozityvi%20tevyste.pdf
mailto:info@moletupspc.lt
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(šeimoms) dienos metu, siekiant 
palaikyti ir atstatyti savarankiškumą 
atliekant įvairias visuomeniniame ar 
asmeniniame (šeimos) gyvenime 
reikalingas funkcijas. Į paslaugos sudėtį 
įeina: informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas, 
bendravimas, maitinimo organizavimas, 
kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas 
ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas.

4 Šiaulių rajono savivaldybės 
socialinių paslaugų skyrius

Tvarkomos socialinių išmokų 
kompensacijos

V. Montvilos g. 4, Šiauliai
Tel. 8 41 596690,  +370 63093696
El. p. socialinis@siauliuraj.lt

5 VšĮ „Eterna Vita“ Darbas su nuteistaisiais, turinčiais 
priklausomybes 

Kušleikių k. 8, Kuršėnai, Šiaulių r.
El.p. info  @eternavita.lt  
tinklapis: www.eternavita.lt
Tel. 8 640 77754;
8  616 05905

6 Šiaulių užimtumo tarnyba prie 
Lietuvos Respublikos  
socialinėsapsaugosir darbo 
ministerijos

Teikia įstatymais ir kitais teisės aktais 
nustatytas paslaugas ir paramą 
bedarbiams ir kitiems ieškantiems darbo 
asmenims, taip pat darbdaviams, 
ieškantiems reikiamos kvalifikacijos 
darbuotojų.

Tilžės g. 152, Šiauliai 
Tel. 8 41 525053

7 Šiaulių jaunimo užimtumo 
skyrius

Užtikrina jauno žmogaus poreikių 
tenkinimą bei įgyvendina jaunimo 
politikos suformuluotus tikslus. Skatinta 
aktyvesnį jaunų žmonių įsitraukimą, 
saviraišką bei aktyvų problemų 
sprendimą sudarant sąlygas turiningai, 
saugiai ir prasmingai leisti laisvalaikį, 
puoselėjant įvairiapusius asmeninius 
gebėjimus. Veiklą remiant neformalaus 
ugdymo principais, novatoriškais, 
jaunimui patraukliais darbo metodais, 
padedant kvalifikuotiems specialistams 
bei visuomeniniais pagrindais 
dirbantiems savanoriams.

Tilžės g. 152, Šiauliai
Tel. 8 41390092 

8 Socialinių inovacijų centras Teikia paslaugas negalią turintiems 
asmenims, socialinę riziką patiriančioms 
šeimoms, prieglobstį gavusiems 
užsieniečiams. Vaikams iš socialinę 
riziką patiriančių šeimų. Centras daro 
projektus apie nuoseklaus socialinio 
elgesio ir  darbinių įgūdžių formavimą. 
Individualus psichologinis 
konsultavimas, psichologinio atsparumo 
ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, 
bendrųjų gebėjimų ugdymas. 
Informavimas apie profesijos 
pasirinkimą, laisvas darbo vietas, 
profesinį mokymą, neformalus profesinis
mokymas. Pagalba surandant darbo 
vietą, įsidarbinant ir išlaikant darbą. 
Socialinių inovacijų centro projektuose 
dalyvavimas nemokamas. Projekto 
dalyviams kompensuojamos transporto 
išlaidos. Grupinėse veiklose numatytas 
maitinimas. 

Ežero g.  8-1, Šiauliai
Tel. 8 60271640
El. p. ppi@socin.lt

9 Bendruomeniniai šeimos 
namai

Kompleksinių paslaugų šeimai 
teikimas, kartu vykdant prevencinę 
veiklą ir siekiant įgalinti asmenį įveikti
iškilusias problemas. Kompleksine 
pagalba gali pasinaudoti asmenys ir 
šeimos išgyvenantys krizę ar 

Tilžės g. 22, Šiauliai,213 kab.
Tel. 8 673 32 642

http://www.eternavita.lt/
mailto:info@eternavita.lt
mailto:socialinis@siauliuraj.lt
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patiriantys traumuojančius 
išgyvenimus, apimančius socialinę, 
psichologinę, psichoterapinę pagalbą, 
susijusias su vaikų auklėjimu, šeimos ir
darbo įsipareigojimų derinimu, smurtu 
artimoje aplinkoje, skyrybomis, ar 
pačių galiomis neišsprendžiamomis 
problemomis. Teikiamos individualios 
ar grupinės psichologo konsultacijos 
suaugusiems ir vaikams nuo 7 m.

10 Specializuotas pagalbos centras Viešąsias funkcijas atliekanti institucija,
teikianti specializuotą kompleksinę 
pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Į
juos gali kreiptis visų Lietuvos 
savivaldybių gyventojai.

Aušros al. 64, Šiauliai
Tel. 8 41 520 239, 8 652 24 232
El. p. mvic@splius.lt

11 VšĮ Žmogiškųjų išteklių 
stebėsenos ir plėtros biuras

Skatina, kurti ir įgyvendinti novatoriškas 
socialines ir edukacines iniciatyvas 
vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu 
lygiu, skatina ir įgyvendina darbo bei 
profesinio užimtumo politikos 
programas, projektus, priemones ir 
skleisti gerosios žmogiškųjų išteklių 
valdymo praktikos modelius. 
Organizuoja ir vykdo neformaliojo 
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo 
veiklą. 

Višinskio g. 34, Šiauliai 
Tel. 8 672 46 746
El. p. r.montsivilaite@gmail.com

12 Maisto bankas Renka paramą maistu ir dalina ją 
nepasiturinčiais žmonėmis 
besirūpinančioms organizacijoms. 
Propaguoja atsakingą maisto vartojimą, 
racionalią mitybą, skatina efektyvų 
išteklių naudojimą bei visuomenės 
solidarumą mažinant skurdą ir tausojant 
aplinką.  

Pramonės g. 26, Šiauliai
Tel. 8 684 66 536
El. p. sandra@maistobankas.lt

13 Šiaulių Vyskupijos Pastoracinis 
centras

Evangelizacijos, Katechetikos centrai  
skirti šeimų stiprinimui ir jaunimo 
skatinimui. Tad pastoracijos baruose 
aktyviai darbuojasi Šeimos ir Jaunimo 
centrai. Pastoraciniame centre taip pat 
yra Jaunimo organizacijų kabinetas, 
metodinis kabinetas. Auditorijose bei 
salėse vykdomi bet kokio dydžio 
renginiai, susitikimai, užsiėmimai miesto
ir vyskupijos žmonėms. Užeiti taip pat 
kviečia biblioteka ir knygynas – svetainė 
„Prie katedros“. 

Tilžės g. 186, Šiauliai
Tel. 8 41 52 1110

14 Motinos Teresės šeimų namai Globoja, kuriems pagalbos šiuo metu 
reikia labiausiai – pavienius asmenis bei 
šeimas, kuriose nors vienas iš tėvų arba 
abu tėvai yra augę globos namuose, turi 
negalią, gauna mažas pajamas, kartais 
priklauso socialinės rizikos grupei. 
Šeimų namai tęsia pradėtus Fondo 
darbus. Fondas jau nuo 2005 m. 
savanoriškais pagrindais dirbo pagal 
projektą „Globokime vaikus, padėdami 
šeimai“. 2008 m. įkūrė „Atsakingos 
tėvystės ugdymo mokyklėlę“. Teikiamos
stacionarios globos paslaugos mamoms 
su kūdikiais. 

Žemaitės g. 71, Šiauliai
Tel. 8 650 26 956
El p. seimunamai@gmail.com

15 Šiaulių miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Vykdo privalomuosius sveikatos 
mokymus. Vykdo ankstyvosios 
intervencijos programą 14-21 metų 
jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar 
reguliariai vartojantiems alkoholį ir 

Varpo g. 9, Šiauliai
Tel. 8 41 437474
El. p. biuras@sveikatos-biuras.lt

mailto:biuras@sveikatos-biuras.lt
mailto:seimunamai@gmail.com
mailto:sandra@maistobankas.lt
mailto:r.montsivilaite@gmail.com
mailto:mvic@splius.lt
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narkotikus. Biure paslaugas teikia 
priklausomybių ligų konsultantas.

16 Viešosios įstaigos 
Respublikinės Šiaulių ligoninės 
Psichiatrijos klinika

Gydytojo psichiatro konsultacija. 
Psichoaktyvių medžiagų nustatymas 
šlapime naudojant multitestą.

M. K. Čiurlionio g. 12, Šiauliai 
Tel. 8 41 524180 

17 Pedagoginė psichologinė 
tarnyba

Teikiama pagalba įvairių psichologinių 
asmenybės problemų sprendimų 
klausimais. Vykdo ankstyvosios 
intervencijos programą 14-21 metų 
jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar 
reguliariai vartojantiems alkoholį ir 
narkotikus.

Pakalnės g. 6A, Šiauliai
Tel. 8 41 526048

18 VšĮ Šiaulių centro poliklinikos 
Psichikos sveikatos centras

Gydytojo psichiatro konsultacija ir 
gydymas. Medicinos psichologo 
konsultacija vaikui ir psichologinė 
pagalba šeimai. Socialinio darbuotojo ir 
psichikos sveikatos slaugytojo paslaugos.
Teikiamos „žemo slenksčio“ paslaugos. 

Vytauto g. 101, Šiauliai 
Tel. 8 41 525419 

19 VšĮ Dainų pirminės sveikatos 
priežiūros centro Psichikos 
sveikatos centras 

Gydytojo psichiatro konsultacija, 
testavimas dėl psichoaktyvių medžiagų 
vartojimo. Medicinos psichologo,  
socialinio darbuotojo ir psichikos 
sveikatos slaugytojo konsultacijos.

Aido g. 18, Šiauliai 
Tel. 8 41 416653
El. p. info@dainupspc.lt

20 Viešoji įstaiga „ETERNA 
VITA“

Ilgalaikė vyrų ir moterų reabilitacija. 
Vykdomos veiklos – motyvavimas, 
psichologinė ir socialinė pagalba, 
socialinių įgūdžių ugdymas, darbo 
terapija, asmenybės ugdymo užsiėmimai.

Kušleikių k. 8, Šiaulių r.
Tel. 8 640 77 754, 8 616 05 905
El. p. info@eternavita.lt

21 AGAPAO REABILITACIJOS 
CENTRAS

Konsultuoja klientus, priklausomus nuo 
psichiką veikiančių medžiagų 
(narkotikai, alkoholis, receptiniai vaistai,
etc.).
Psichologas ir socialinis darbuotojas 
sudaro individualią kiekvienam klientui 
sveikimo ir reabilitacijos programą. 
Motyvuoja klientus programos 
realizavimui. Propaguoja AA ir AN 
judėjimus. Motyvuoja priklausomus 
asmenis psichologinės savitarpio 
pagalbos grupėms. Konsultuoja klientų 
artimuosius, teikia jiems būtiną 
psichoterapinę pagalbą. Motyvuoja juos 
ALANON ir ALATEN (narkomanų 
artimųjų savitarpio pagalbos grupės) 
judėjimas. Po reabilitacijos vykdo 
tolimesnę blaivybės palaikymo priežiūrą,
motyvuoja tolesniam sveikimui, teikia 
palaikomąją psichoterapiją.

Ventos g. 22, Romučių km, Šiaulių r. 
Tel./faksas(8~41)211026
Mob.tel.:+37064252597,
El. paštas: info@agapao.lt

22 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugija Kuršėnų skyrius

Pagrindinės veiklos sritys: senyvų, 
vienišų žmonių priežiūra ir slauga, 
mokymas teikti pirmąją pagalbą, pagalba
pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams 
bei migrantams ir humanitarinė pagalba 
pažeidžiamiausiems žmonėms Lietuvoje 
ir už jos ribų. Pagalba maistu, rūbais. 

Gedimino g. 18, Kuršėnai
Tel. 8 611 45 990
El. p. kursenai@redcross.lt

23 Atviras Šiaulių rajono jaunimo 
centras

Teikia atvirojo darbo su jaunimu 
paslaugas jauniems žmonėms nuo 14 iki 
29 metų. Veiklos organizuojamos 
atsižvelgiant į besilankančių jaunų 
žmonių poreikius, kartu planuojamos. 

Sodo g. 4, Kuršėnai
Tel. 8 673 53 555
El. p. srjaunimocentras@gmail.com

24 Respublikinis priklausomybės 
ligų centras Šiaulių filialas 

Medicininės, psichologinės ir socialinės 
paslaugos asmenims, žalingai 
vartojantiems alkoholį, narkotines 
medžiagas ir tabaką.

Daubos g. 3, Šiauliai 
Tel. 8 41 455 644 

25 AA „ATGAIVA“ Anoniminių alkoholikų grupė. Gegužių g. 57, Šiauliai 

mailto:srjaunimocentras@gmail.com
mailto:kursenai@redcross.lt
mailto:info@eternavita.lt
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Tel. 8 608 92 980
26 AA „RAMYBĖS 

SKLIAUTAS“
Anoniminių alkoholikų grupė. Varpo g. 9, Šiauliai

Vilniaus g. 247A, Šiauliai
Tel. 8 622 53 539

27 AA „PRIZMĖ“ Anoniminių alkoholikų grupė. Tilžės g. 186, Šiauliai
Tel. 8 607 27 270 

28 AA „24“ Anoniminių alkoholikų grupė. Daubos g. 3, Šiauliai
Tel. 8 646 82 101

29 „AL ŠIAULIAI“ Anoniminių alkoholikų grupė. Vilniaus g. 247B, Šiauliai 
Tel. 8 646 36 280, 8 609 92 911
El. p. anoniminiailosejai@gmail.com

30 NA „MANO KELIAS“ Anoniminių narkomanų grupė. Vilniaus g. 247A, Šiauliai 
Tel. 8 647 56 606 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
31 Užimtumo tarnyba. Šiaulių 

klientų aptarnavimo 
departamento Akmenės skyriaus

Teikia įstatymais ir kitais teisės aktais 
nustatytas paslaugas ir paramą 
bedarbiams ir kitiems ieškantiems darbo 
asmenims, taip pat darbdaviams, 
ieškantiems reikiamos kvalifikacijos 
darbuotojų Akmenės rajone.

Taikos g. 1, Naujoji Akmenė 
Tel. 8 425 56906

32 Akmenės rajono savivaldybės 
socialinės paramos skyrius

Konsultuoja gyventojus socialinės 
paramos klausimais. Organizuoja ir 
administruoja socialinę paramą Akmenės
rajone. Organizuoja socialinių paslaugų 
teikimą, bendradarbiaujant su sveikatos 
priežiūros, švietimo įstaigomis, policija, 
asociacijomis, labdaros ir paramos 
fondais, religinėmis bendruomenėmis, 
seniūnijomis, visuomeninėmis 
organizacijomis, socialinio darbo 
savanoriais, bendruomenėmis bei 
privačiais asmenimis.

L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė   
Tel. 8 425 59 741
El. p. socparama@akmene.lt

33 Akmenės rajono savivaldybės
Akmenės seniūnija

Naujosios Akmenės kaimiškoji 
seniūnija

Naujosios Akmenės miesto 
seniūnija

Kruopių seniūnija 

Papilės seniūnija

Ventos seniūnija  

Pagal kompetenciją, jų aptarnaujamoje 
teritorijoje, organizuoja socialinę paramą
įvairioms seniūnijos gyventojų 
socialinėms grupėms.

Sodų g. 5, Akmenė
Tel. 8 425 59 257 ,
L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė 
Tel. 8 425 56 171,
L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė 
Tel. 8 425 40 630 
Kruopių k., Akmenės r. 
Tel. 8 425 43 733,
J. Basanavičiaus g. 23, Papilė
Tel. 8 425 32 633,
Bausko g. 11, Venta
Tel. 8 425 39 233 

34 Valstybės vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnyba prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Šiaulių apskrities 
skyrius Akmenės rajone

Vadovaudamiesi LR įstatymais 
reglamentuojančiais vaiko teises 
užtikrina vaiko teisių ir jo teisėtų interesų
apsaugą. Organizuoja ir prižiūri likusių 
be tėvų globos vaikų globą (rūpybą)

Respublikos g. 2A, Naujoji Akmenė
El.p. Siauliu.apskritis@vaikoteises.lt
Tel. 8 614 57 509

35 Labdaros ir paramos fondas 
„Prieglobstis“

Asmenų, sergančių priklausomybe nuo 
psichoaktyvių medžiagų ligomis, 
socialinės rizikos ir socialinės atskirties 
mažinimas,  įgalinant juos reintegruotis į 
visuomenę bei darbo rinką Akmenės 
rajone.
Asmenų, nukentėjusių nuo smurto 
artimoje aplinkoje, smurtavusių asmenų 
laikinas apgyvendinimas, konsultavimas.

Dabikinėlės k. Tilto g. 7, Akmenės r., 
Tel. 8 425 59005, 8 686 72236
El. p. fondas.prieglobstis  @gmail.com  

36 VšĮ Akmenės rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centras 

Vaikų, paauglių, suaugusių psichikos 
ligų, sveikatos problemų, įvairių 
depresijos formų, priklausomybės ligų 
gydymas. Psichologo, psichiatro, 

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, LT-
85138 Akmenės r. sav.
Tel: 8 425 56651
El. paštas:                           

mailto:fondas.prieglobsti@gmail.com
mailto:fondas.prieglobstis
tel:8%20614%2057%20509
mailto:Siauliu.apskritis@vaikoteises.lt
mailto:socparama@akmene.lt
mailto:anoniminiailosejai@gmail.com
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psichoterapeuto paslaugos. registratura@akmenespoliklinika.lt
37 UAB „Akmenės sveikatos 

centras“
Vaikų, paauglių, suaugusių psichikos 
ligų, sveikatos problemų, įvairių 
depresijos formų, priklausomybės ligų 
gydymas. Psichologo, psichiatro, 
psichoterapeuto paslaugos. Smurtinį 
elgesį keičiančios programos vykdymas.

Respublikos g. 1A, Naujoji Akmenė, 
Akmenės r.,
Tel. 8 425 59619

38 UAB „Akmenės sveikatos 
centras“

Vaikų, paauglių, suaugusių psichikos 
ligų, sveikatos problemų, įvairių 
depresijos formų, priklausomybės ligų 
gydymas. Psichologo, psichiatro, 
psichoterapeuto paslaugos. Smurtinį 
elgesį keičiančios programos vykdymas.

Respublikos g. 1A, Naujoji Akmenė, 
Akmenės r.,
Tel. 8 425 59619

39 Akmenės rajono jaunimo ir 
suaugusiųjų švietimo centras

Priima mokytis jaunimą ir 
suaugusiuosius, neturinčius pagrindinio 
ir vidurinio išsilavinimo pagal 
akredituotą vidurinio ugdymo programą 
(Nuotolinis mokymas). Centras yra 
lankstus moksleivių poreikiams, siūlo 
patogias ir prieinamas mokymo formas 
kiekvienam.  Centras yra įgijęs licenciją 
profesinio mokymo programoms 
vykdyti.

Tel. 8 425 56 833, 8 425 56 860, 
8 612 48 843
El. p. psc@akmene.lt.

40 VšĮ Psichikos sveikatos 
iniciatyva

Priklausomybių konsultanto tikslas 
konsultuoti asmenis, motyvuojant 
pripažinti esamą priklausomybę, 
nukreipti savarankiškiems darbams, 
kurie suteiktų galimybę pokyčiams, 
naujiems įpročiams ir įgūdžiams.

Priklausomybių konsultantė Loreta 
Bratčenka
Tel. 8671 57922 

41 Akmenės rajono paramos šeimai
centras

Teikiamos socialinės paslaugos riziką 
patiriančioms šeimoms. Taip pat 
vykdoma atvejo vadybos veikla. 
Asmenims (-iui) su vaikais (-u), 
nepilnametėms motinoms, 
besilaukiančioms nepilnametėms 
teikiama laikino apnakvindinimo ir 
laikino apgyvendinimo paslauga, 
socialinės paslaugos ir kita socialinė 
pagalba krizių atvejais ar dėl šeimoje 
iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda 
grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Dvaro g. 15, Agluonų k., Akmenės r., 
Tel.  8 682 59900
 El. p.  vaiku.globa@akmene

42 Akmenės Visuomenės sveikatos
biuras

Rūpintis gyventojų sveikata ir vykdyti 
teisės aktais reglamentuojamą 
visuomenės sveikatos stiprinimo 
priežiūrą, taikant koordinacines, 
informacines ir kitas profilaktikos 
priemones, informuoti, ir mokyti 
gyventojus apie rizikos veiksnius, ir 
pagal galimybes mažinti rizikos veiksnių
paplitimą, sergamumą, propaguoti 
sveikos gyvensenos įgūdžius 
bendruomenės narių tarpe, teikiant 
kokybiškas visuomenės sveikatos 
priežiūros paslaugas.

V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė
Tel. 8 425 37539
El. p. sveikatos.biuras@akmene.lt

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
43 Valstybės vaiko teisių apsaugos 

ir įvaikinimo Tarnybos prie 
SADM Šiaulių apskrities
Vaiko teisių apsaugos skyrius 
(Joniškis)

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos 
Joniškio skyriaus specialistai su 
Probacijos skyriumi keičiasi aktualia 
informacija apie nepilnamečius vaikus ir 
jų tėvus, kurių šeimose auga, ar yra 
nustatyti galimi Vaiko teisių pažeidimai, 
ar teikiamos socialinės priežiūros 
paslaugos šeimai kaip užtikrinami 
geriausi vaikų interesai ir pan.  

Livonijos g. 4, Joniškis
Tel. 8 426 69151

44 Joniškio rajono vaiko ir šeimos Teikia efektyvią socialinę-psichologinę Parko g. 9, Žagarė,

mailto:vaiku.globa@akmene
mailto:psc@akmene.lt
mailto:registratura@akmenespoliklinika.lt
mailto:sveikatos.biuras@akmene.lt
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gerovės centras pagalbą nepilnamečiams, informuoja PS 
apie grėsmės lygių nustatymą, apie 
pagalbą šeimoms, apie įvaikinimą, apie 
geriausių vaiko interesų užtikrinimą.

Joniškio r.
Tel. 8 426 60890

45 Užimtumo tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos  
socialinėsapsaugosir darbo 
ministerijosŠiaulių klientų 
aptarnavimo departamento 
Joniškio skyrius

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos SADM Šiaulių Klientų 
aptarnavimo departamento Joniškio 
skyrius.
Dalyvauja organizuojamose prevencinio 
pobūdžio priemonėse. Supažindina 
dalyvius  su integravimo į darbo rinką 
galimybėmis, suteikia informacijos apie 
situaciją rajono ir šalies darbo rinkoje, 
motyvuoja nedirbančius asmenis aktyviai
darbo paieškai. Aptariamos užimtumo 
problemos, suteikiama informacija apie 
vykdomus projektus bei galimybes juose 
dalyvauti, analizuojamos asmenų 
neįsidarbinimo problemos - kas yra 
sudėtingiausia ieškant darbo, ką daryti, 
kad galimybės susirasti darbą padidėtų. 
Supažindina su galimybe mokytis ir 
įsigyti profesiją arba persikvalifikuoti. 

Livonijos g. 19A, Joniškis
Tel. 8 426 61103

46 VĮ Joniškio psichikos sveikatos 
centras 

Probacijos skyrius kartu su VšĮ Joniškio 
psichikos sveikatos centro specialistais 
vykdo projektą ,,Smurtinių nusikaltimų 
prevencijos rizikos šeimose vykdymas 
per smurtinį elgesį keičiančių programų 
taikymą“. Programos tikslas – padėti 
smurtaujantiems asmenims suvokti savo 
destruktyvų elgesį, išmokti 
konstruktyviai spręsti šeimos konfliktus, 
pažinti savikontrolės ir psichologinės 
pusiausvyros praradimo priežastis, 
skatinant teigiamus jų elgesio pokyčius, 
taip užkertant kelią smurtinio elgesio 
pasikartojimui, kadangi tai įtakoja ne tik 
smurtaujančių asmenų, bet ir jų šeimos 
narių bei visos visuomenės gyvenimo ir 
bendravimo kokybę. Taip pat suteikia 
gydymosi konsultacijas nuo 
priklausomybės alkoholiui ir t.t.

Vilniaus g. 6, Joniškis
Tel. 8 426 51252

47 Šiaulių apskrities VPK Joniškio 
rajono policijos komisariatas

Glaudžiai bendradarbiaujama su Šiaulių 
apskrities VPK Joniškio r. PK. 
Vykdomos švietėjiško prevencinio 
pobūdžio priemonės prieš smurtą, 
alkoholio vartojimą ir pan. Pasitarimų 
metu aptariamos problemos, kylančios 
vykdant bendras prevencinio pobūdžio 
priemones bei kiti organizaciniai 
klausimai.  

Medžiotojų g. 1, Joniškis

48 Joniškio rajono socialinių 
paslaugų ir užimtumo centras

Joniškio rajono socialinių paslaugų ir 
užimtumo centras (Krizių centras – 
nakvynės namai). Nuteistiesiems 
suteikiamos apgyvendinimo paslaugos 
savivaldybės specialiosiose patalpose. 

Pašvitinio g. 21,
Joniškis
Tel. 8 426 55357

49 Joniškio rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos biuro specialistai 
padeda suorganizuoti šviečiamojo 
informacinio prevencinio pobūdžio 
susitikimus. Yra vykdomi 
priklausomybių konsultanto užsiėmimai 
nuteistiesiems. Taip pat praveda 
Ankstyvosios intervencijos programos 
užsiėmimus.

Vilniaus g. 6, Joniškis
Tel. 8 426 60537

50 Joniškio rajono savivaldybės Aptariami bendradarbiavimo rezultatai Medžiotojų g. 4, Joniškis, 
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administracijos seniūnijos 
Joniškio rajone

bei tinkamos ir efektyvios bausmės 
vykdymo ir kontrolės bendrų  priemonių 
įgyvendinimas. Taip pat seniūnai skiriant
nemokamus, viešuosius darbus 
atsižvelgia į  nuteistųjų gyvenančių šioje 
ar kitoje seniūnijoje materialines, 
buitines ir gyvenimo sąlygas, jų 
laisvalaikį, užimtumą, interesus. Pvz.: jei
nuteistasis gyvena atokiau nuo seniūnijos
tai darbai paskiriami jo gyvenamojoje 
vietoje, nes iškyla problemos dėl 
atvykimo į darbo vietą ir pan.

El. p. seniunija@joniskis.lt.
Tel. 8 426 69 157

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
51

Socialinės paramos skyrius 
Kelmėje

Grįžusiems iš pataiso namų asmenims 
kurie neturi reikalingų dokumentų, 
( paso, asmens tapatybės kortelės ) skiria 
vienkartinę pašalpą dokumentų 
susitvarkymui.  Skatina užsiregistruoti 
Užimtumo tarnyboje, tai padarius 
skiriama socialinė pašalpa. Dalina maisto
talonus, už kuriuos turi galimybę 
nemokamai pavalgyti. Taip pat dalina 
maisto produktus ( kruopas, makaronus),
aprūpina reikalingais daiktais. 
Neturintiems kur gyventi suteikiamas 
laikinas apgyvendinimas. Teikia 
psichologo paslaugas.  

Žemaitės g. 23, Kelmė
Tel. 8 427 69605

52

BĮ Socialinių paslaugų tarnyba

Teikia socialinę pagalbą  savivaldybės 
gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl 
amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų
yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų 
arba galimybių savarankiškai rūpintis 
asmeniniu (šeimos) gyvenimu, padeda 
sudaryti šiems asmenims sąlygas ugdyti 
ir stiprinti gebėjimus bei galimybes 
savarankiškai spręsti savo socialines 
problemas, palaikyti socialinius ryšius su
visuomene, taip pat padeda įveikti 
socialinę atskirtį. 

Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
Tel. 8 427 69067

53 Vaikų ir jaunimo užimtumo 
dienos klubas „Parama“

Užima delinkventinio elgesio, 
nepasiturinčių, socialinės rizikos šeimų 
vaikus, sprendžia jų dvasines, 
psichologines ir socialines problemas, 
ugdo jų kūrybingumą, fantaziją, skatina 
dalyvauti kultūriniame, visuomeniniame,
religiniame krašto gyvenime. Sudaro 
vaikams ir jaunuoliams galimybę ruošti 
pamokas.
 Moko vaikus ir jaunuolius prasmingai 
leisti laisvalaikį, įtraukiant juos į 
organizuojamas veiklas, sportinius ir 
kitus užsiėmimus, ugdo jų orientaciją, 
ateities karjeros perspektyvas.
Vaikams  iš  nepasiturinčių,   socialinės 
rizikos šeimų bei rizikos jaunuoliams 
organizuoja vasaros stovyklas.
Suteikia    vaikams  ir   jaunuoliams 
psichologinę,   socialinę,   materialinę ir 
kitokią reikalingą pagalbą.  Įdiegia
kultūros   ir   religijos   amžinąsias
dvasines   vertybes   (meilę, rūpestį 
artimui, sąžiningumą ir kt.), 
organizuojant bendras vaikų ir tėvų 
šventes, išvykas.  Skatina  vaikų
bendravimą  su tėvais:   organizuoja 

Parapijos namai
S. Nėries g 14, Kelmė
Tel. 8 427 54 396

mailto:seniunija@joniskis.lt
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susitikimus  su klubą lankančių vaikų 
tėvais, išsiaiškina jų problemas ir padeda
pasirinkti problemos sprendimo būdą.
 Vykdyti žalingų įpročių prevenciją, 
propaguojant sveiką gyvenseną.
 

54

Kelmės jaunimo centras

Kiekvienas 14 - 29 metų jaunuolis gali 
ne tik save realizuoti, bet ir kartu burtis 
bei turiningai praleisti laisvalaikį, 
užsiimti menine veikla be įsipareigojimų.
Jaunimas gali saugiai leisti laisvalaikį 
dalyvaujant erdvėje vykstančiuose 
užsiėmimuose, tokiuose kaip stalo teniso 
turnyrai, biliardo turnyrai, xbox – 
kompiuterinių žaidimų turnyrai. Taip pat,
jaunimas skatinamas aktyviai įsitraukti į 
erdvėje bei rajone vykstančius renginius. 
Kartu su jaunimo centro darbuotojais 
organizuojami prevenciniai renginiai. 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė
Tel. 8 427 54 070

55

Lietuvos samariečių bendrijos 
Kelmės skyrius

Teikia nemokamas konsultacijas 
asmenims, turintiems problemų dėl 
žalingų įpročių. Sudaro galimybę 
nuteistiesiems dalyvauti smurtinį elgesį 
keičiančiose programose. Priima 
nuteistuosius atlikti viešuosius ir 
nemokamus darbus. 

Dariaus ir Girėno g. 2, Kelmė
Tel. 8 427 54111

56

Kelmės rajono užimtumo 
tarnyba prie Lietuvos 
Respublikos  
socialinėsapsaugosir darbo 
ministerijos

Dalyvauja organizuojamose prevencinio 
pobūdžio priemonėse. Supažindina 
dalyvius  su integravimo į darbo rinką 
galimybėmis, suteikia informacijos apie 
situaciją rajono ir šalies darbo rinkoje, 
motyvuoja nedirbančius asmenis aktyviai
darbo paieškai. Aptariamos užimtumo 
problemos, suteikiama informacija apie 
vykdomus projektus bei galimybes juose 
dalyvauti, analizuojamos asmenų 
neįsidarbinimo problemos - kas yra 
sudėtingiausia ieškant darbo, ką daryti, 
kad galimybės susirasti darbą padidėtų. 
Supažindina su galimybe mokytis ir 
įsigyti profesiją arba persikvalifikuoti.

Žemaitės g. 24, Kelmė
Tel. 8 427 61099 

57

Kelmės rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Teikia grupinius ir individualius 
užsiėmimus asmenims turinčių problemų
dėl psichiką veikiančių medžiagų, 
sprendžiant alkoholio vartojimo 
problemą. Priklausomybių ligų 
konsultantas veda priklausomų asmenų 
savitarpio paramos grupę. Visuomenės 
sveikatos biuro specialistai padeda 
suorganizuoti šviečiamojo informacinio 
prevencinio pobūdžio susitikimus. 

Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
Tel./faks. 8 427 52239.

58 Kelmės rajono psichikos ir 
sveikatos centras

Specialistai veda smurtinį elgesį 
keičiančias programas – padeda 
smurtaujantiems asmenims suvokti savo 
destruktyvų elgesį, išmoko 
konstruktyviai spręsti šeimos konfliktus, 
pažinti savikontrolės ir psichologinės 
pusiausvyros praradimo priežastis, 
skatinant teigiamus jų elgesio pokyčius, 
taip užkertant kelią smurtinio elgesio 
pasikartojimui. Taip pat asmenims kurie 
yra įpareigoti nevartoti psichiką 
veikiančių medžiagų arba gydytis 
priklausomybės ligas, nemokamai 
suteikia gydymosi konsultacijas nuo 

Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
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priklausomybės alkoholiui ir pan.
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

59 Socialinės paramos  skyrius 
Mažeikiuose

Skiria ir išmoka socialines pašalpas, 
organizuoja socialinių paslaugų teikimą.

Stoties  g. 18, Mažeikiai
Tel. 8 443 90 670 

60 Biudžetinė įstaiga Mažeikių 
rajono socialinių paslaugų 
tarnyba

Teikia socialinių įgūdžių ugdymo, 
palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitas 
paslaugas.

Naftininkų g. 9, Mažeikiai
Tel. 8 443 20 139 
El. p. direktore@socpaslaugos.lt

61 Krizių centras Mažeikių rajono moterims ir vaikams 
teikiamos socialinės priežiūros paslaugos
–  laikinas apnakvyndinimas iki 7 parų ir 
apgyvendinimas iki 12 mėnesių ir ilgiau. 

Ventos g. 16, Mažeikiai

62 Mažeikių Nakvynės namai Suteikia laikiną gyvenamąją vietą. Sodų g. 7, Mažeikiai
Tel. 8-443 66531, 8 671 38122, 8 700 
22412
El. p. maznakvyne@gmail.com

63 UAB ”Mažeikių psichinės 
sveikatos centras“

Gydytojo, psichologo konsultacijos, 
priklausomybės ligų diagnostika, 
gydymas.

Vilties g. 12, Mažeikiai 
Tel. 8 443 25337, 8 695 34998, 
 8 443 25337
El. p. mazeikiupsc@gmail.com

64 Lietuvos Užimtumo tarnybos 
Telšių apskrities  Mažeikių 
skyrius  

Teikia informaciją apie darbo rinkos 
paslaugas, laisvas darbo vietas, situaciją 
darbo rinkoje.

Ventos g. 27, Mažeikiai
Tel. 8 443  65050, 8 443 66 568 

65 Mažeikių Švc. Jėzaus Širdies 
parapijos Caritas

Kasdien nuo 08.00 val. iki 17.00 val. 
galima gauti rūbų, avalynės, maisto ir 
kitokią labdarą.

J. Basanavičiaus g. 15, Mažeikiai
Tel. 8 687 98595 

66 Šv. Pranciškaus Asižiečio  
parapijos Caritas

Kasdien nuo 11.30 val. galima gauti 
lėkštę karštos sriubos. Rūpinasi socialiai 
pažeidžiamais žmonėmis, šelpia juos 
rūbais, apavu bei pamaitina benamius.
Nuo 16.00 val. klebonijoje galima 
išspręsti savo dvasines problemas

Naftininkų g. 13, Mažeikiai

67 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos Mažeikių rajono 
komitetas

Priklausomi asmenys renkasi – 
pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais –  19.00 val., 
sekmadieniais – 17.00 val. 

Sedos g. 37 – 18, Mažeikiai
Tel. +370 683 35476
El. p. mazeikiai@redcross.lt

68 Anoniminių alkoholikų grupė 
„Aura“

Priklausomi asmenys renkasi – 
antradieniais, ketvirtadieniais –  19.00 
val., šeštadieniais – 17.00 val. 

Ventos  g. 8A, Mažeikiai, 7 aukšte. 
Tel. 8 603 92552 

69 Anoniminių alkoholikų grupė 
„24h“

Teikiama  konsultavimo paslauga 
rizikingai ir žalingai alkoholį 
vartojantiems asmenis.

Pavenčių g. 4, Mažeikiai
Tel. 8 614 45 064

70 Mažeikių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras 

Visuomenės sveikatos biuro specialistai 
padeda suorganizuoti šviečiamojo 
informacinio prevencinio pobūdžio 
susitikimus. Paslaugas teikia 
priklausomybių ligų konsultantas.

Naftininkų g. 9, IV a., Mažeikiai
Tel. 8 443 41 499  

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
71 AA grupės nariais ,,Kruoja“ Tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi

savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, 
norėdami padėti sau ir kitiems sveikti 
nuo alkoholizmo.

Statybininkų g. 9, Pakruojis 
Tel. 8 624 75 648, 8 606 14 467

72 Pakruojo rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
Psichikos sveikatos centras

Teikia asmens psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugas ambulatorinėje 
grandyje, konsultuoja besigydančius 
kitose profilinėse klinikose. Dirba 
psichologas, psichiatras, socialinis 
darbuotojas, slaugytojos.

J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojis 
Tel. 8 421 69 049, 8 421 69 040 

73 Pakruojo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistai L. Giros g. 3, 83150 Pakruojis, 

mailto:mazeikiai@redcross.lt
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Visuomenės sveikatos biuras padeda suorganizuoti šviečiamojo 
informacinio prevencinio pobūdžio 
susitikimus. Paslaugas teikia 
priklausomybių ligų konsultantas.

Tel. (8 421) 55 077
El. paštas: vsb.pakruojis@gmail.com

74 Pakruojo nestacionarių 
socialinių paslaugų centro 
Laikino gyvenimo namai

Teikia laikino apgyvendinimo paslaugas 
bei apgyvendinus teikia socialines 
paslaugas Laikino gyvenimo namuose, 
siekiant atkurti savarankiškumą, 
prarastus socialinius ryšius ir padėti 
integruotis į visuomenę.

Liudo Giros g. 3, Pakruojis 
Tel. 8 421 51 110, 8 421 46 401

75 ,,Pozityvios tėvystės 
mokymuose“

Pozityvios tėvystės mokymai – tai 
užsiėmimai šeimoms, siekiant išugdyti 
geriausias tėvų ir vaikų savybes bei 
padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir 
galimybes.

Liudo Giros g. 3, Pakruojis
Tel. Nr. 8 610 67 055.

76 Individualios ir grupines 
psichologo paslaugos

Pagalbą asmenims ir jų šeimos nariams 
vartojantiems alkoholį ar turintiems kitų 
priklausomybių; pagalbą praradusiems 
pasitikėjimą savimi dėl socialinės 
atskirties, atstatant jų socialinę 
motyvaciją; pagalbą globėjams ir jų 
globotiniams; pagalbą paaugliams savęs 
ieškojimo procese. 

Liudo Giros g. 3, Pakruojis 
Tel. 8 610 67 055

77 Projektinė veikla ,,Aš galiu“ Teikia kompleksines socialines 
integracijos paslaugas, kurios sudaro 
sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems 
asmenims lengviau (re)integruotis į 
darbo rinką.

Liudo Giros g. 3, Pakruojis 
Tel. 8 670 21 089

78 Užimtumo tarnyba
prie Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 
Šiaulių klientų aptarnavimo 
departamento 
Pakruojo skyrius

Užimtumo tarnyba įgyvendina užimtumo
rėmimo politiką. Tikslas – darbo 
ieškantiems žmonėms padėti greičiau 
įsidarbinti, prireikus įgyti reikiamų 
gebėjimų ir sėkmingai konkuruoti darbo 
rinkoje, o darbdaviams – rasti tinkamų 
darbuotojų.

Vytauto Didžiojo g. 94, Pakruojis 
Tel. 8 421 51 730 ir 8 421 51 804

79 Samariečių paramos punktas Vykdo socialines, globos, paramos, 
integracijos, psichologinės reabilitacijos, 
vaikų vasaros užimtumo ir kitas 
programas. Kovoja su skurdu, žmonių su
negalia atskirtimi, skurstantiems 
žmonėms teikta pagalba rūbais, 
inventoriumi, maistu. Padeda vienišiems,
socialiai remtiniems, atskirtiems 
visuomenės žmonėmis. Skyrius turi 
paramos punktą - ,,Iš spintos į spintą“, 
kuris dirba savanoriniu pagrindu ir teikia 
paramą rūbais, baldais, buities daiktais. 
Skyrius vykdo projektinę veiklą, taip pat 
turi tarptautinius partnerius Vokietijoje 
Geros mieste. Lietuvos samariečių 
bendrijos Pakruojo skyrius turi jaunimo 
grupę, kur jaunimas organizuoja ir 
dalyvauja renginiuose, įvairiose 
akcijose), stovyklose, mokymuose.

Liudo giros g. 3D, Pakruojis
Tel. 8 670 21 089

80 Pakruojo rajono                    
savivaldybės administracija, 
socialinės rūpybos skyrius

Organizuoja ir teikia socialinę paramą 
rajono gyventojams.

Kęstučio g. 4, Pakruojis 
Tel. 8 421 69 074  

81 VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo 
klubas prie Pakruojo rajono 
policijos komisariato

Pagrindinė klubo veiklos sritis –turiningo
laisvalaikio organizavimas. Klubo 
tikslas–sumažinti neigiamą socialinės 
aplinkos įtaką nepilnamečiams, 
suteikiant jiems galimybę turiningai 
praleisti laisvalaikį. Ypatingą dėmesį 

Vytauto Didžiojo g. 15, Pakruojis 
Tel. 8 421 61 216   
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skiriant socialinės atskirties jaunimui
82 Pakruojo atviras jaunimo 

centras prie Pakruojo Juozo 
Pakalnio muzikos mokyklos

Užtikrina jauno žmogaus poreikių 
tenkinimą bei įgyvendina jaunimo 
politikos suformuluotus tikslus, 
bendraujant ir bendradarbiaujant su 
visomis Pakruojo rajono 
organizacijomis. Skatinta aktyvesnį 
jaunų žmonių įsitraukimą, saviraišką bei 
aktyvų problemų sprendimą sudarant 
sąlygas turiningai, saugiai ir prasmingai 
leisti laisvalaikį, puoselėjant 
įvairiapusius asmeninius gebėjimus. 
Veiklą remiant neformalaus ugdymo 
principais, novatoriškais, jaunimui 
patraukliais darbo metodais, padedant 
kvalifikuotiems specialistams bei 
visuomeniniais pagrindais dirbantiems 
savanoriams.

Liudo Giros g. 4, Pakruojis
Tel. 8 656 88 998 

83 Sporto klubas ,,EXTREME 
GYM“

Sporto klubo veikla, nesvarbu 
profesionalų, pusiau profesionalų ar 
mėgėjų veikla, suteikiant galimybę klubų
nariams užsiimti sportine veikla.

S. Nėries g. 4, Pakruojis
8 613 20 872

84 Valstybės vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnyba prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Šiaulių apskrities 
skyrius Pakruojo rajone

Profesionali komanda, užtikrinanti 
vienodą ir aiškią vaiko teisių apsaugą, 
garantuojamą kiekvienam vaikui.
 

Vytauto Didžiojo g. 63, Pakruojis
Tel. 8 610 88 679, 8 613 90 510

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
85 Radviliškio rajono savivaldybės 

Socialinės paramos skyrius  
Teikia kompleksinės paslaugos šeimai;
Informuoja bei padeda norintiems gauti 
socialines paslaugas.

Aušros a. 10,  Radviliškis, 109, 111 kab.,
Tel. 8 422 69 033, 8 422 69 031
 El. p.  darius.brazys@radviliskis.lt

86 Radviliškio parapijos 
bendruomenės socialinių 
paslaugų centras

Vaikų dienos centras. Teikia socialinę 
priežiūrą dienos metu socialinę riziką 
patiriančių šeimų
vaikams;
Krizių centras. Teikiamos laikinos 
nakvynės, psichologinės, socialinės 
paslaugos. 
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
paslauga – tai paslauga, teikiama 
asmenims (šeimoms) dienos metu, 
siekiant palaikyti ir atstatyti 
savarankiškumą atliekant įvairias 
visuomeniniame ar asmeniniame 
(šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.
Į paslaugos sudėtį įeina: informavimas, 
konsultavimas, tarpininkavimas ir 
atstovavimas, bendravimas, maitinimo 
organizavimas, kasdieninio gyvenimo 
įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių 
įgūdžių ugdymas.

Maironio g. 8A, Radviliškis
Tel. 8 610 15 002,
El. p. direktore@rpbspc.lt

87 Radviliškio pagalbos šeimai 
centras

Centras teikia šia socialines paslaugas:
-        bendrąsias socialines paslaugas;
-    specialiąsias socialines paslaugas: 
stacionarias socialinės globos paslaugas 
vaikams, likusiems be tėvų globos, nuo 0
mėn. iki 18 metų amžiaus; laikino 
apgyvendinimo paslaugas tėvams, 
motinoms ir vaikams centre kriziniais 
atvejais.

Vasario 16-osios g. 13, Radviliškis
Tel. 8 422 51882, 8 688 96 408,
El. p. info@rpsc.lt

88 Radviliškio nakvynės namai Nuo lapkričio mėnesio iki gegužės 
mėnesio nuo 17 val. iki 9 val. gali 
prisiglausti gyvenamosios vietos 
neturintys asmenys

Maironio g. 18A, Radviliškis 
Tel. 8 422 53753, 8 652 94453 

89 Caritas Teikia pagalbą skurstančioms šeimoms – Maironio g. 8, Radviliškis, vadovė Joana 

mailto:darius.brazys@radviliskis.lt
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parūpina rūbų, maisto. Daunorienė
Tel. 8 616 56503

90 Radviliškio psichikos sveikatos 
centras

Psichologo ir psichiatro konsultacijos Gedimino g. 9B, Radviliškis
Tel. 8 422 51149
 El. p. pspc@radviliskiopoliklinika.lt

91 Anoniminių alkoholikų grupė 
„OAZĖ“

Dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi,
norėdami padėti sau ir kitiems sveikti 
nuo alkoholizmo.

Maironio g. 8A, Radviliškis
Tel. 8 600 52462

92 Užimtumo tarnyba Radviliškio 
skyrius

Konsultacijos darbo paieškos, profesijos 
įgijimo, persikvalifikavimo klausimais;
Įsidarbinimo galimybių vertinimas;
Individualaus užimtumo veiklos plano 
sudarymas;
Tarpininkavimas įdarbinant;
Finansinė parama įgyti profesiją ar naujų
kompetencijų, tobulinti darbo įgūdžius, 
steigti darbo vietą sau.

Povyliaus g. 2, Radviliškis
Tel. 8 422 54477
 El. p. radviliskio.skyrius@uzt.lt

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
93 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos

Respublikos  
socialinėsapsaugosir darbo 
ministerijosRaseinių skyrius

Laisvų darbo vietų atranka Tiesos 9, Raseiniai
Tel.  8 428 70 440

94 Raseinių rajono administracijos 
Socialinės paramos skyrius

Valstybės nustatyta socialinė parama-
nemokamas konsultavimas, socialinės
išmokos

Maironio 7, Raseiniai
Tel. 8 428 79 580
El. p. parama@raseiniai.lt

95 Raseinių rajono Raudonojo 
Kryžiaus komitetas

Parama daiktais, rūbais, avalyne V.Grybo 25,
Raseiniai

96 Raseinių rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga 
Socialinių paslaugų centras

Nemokamų maitinimo talonų skyrimas Žemaitės 4, Raseiniai
Tel. 8 428 72 035
El. p. soc.paslaugos@raseiniai.lt

97 Raseinių bažnyčios „Caritas“ Parama daiktais, rūbais, avalyne Kudirkos 23, Raseiniai
Tel. 8 612 57 571

98 Raseinių klubas „Rotary‘ Suteikiama socialinė parama Maironio 8, Raseiniai
Tel. 8 428 70 699 

99 Raseinių miesto seniūnija Valstybės nustatyta socialinė parama-
nemokamas konsultavimas, socialinės 
išmokos, pašalpos

Maironio 38, Raseiniai
Tel. 8 687 55300

100 Raseinių seniūnija Valstybės nustatyta socialinė parama-
nemokamas konsultavimas, socialinės 
išmokos, pašalpos

Maironio 38, Raseiniai
Tel. 8 686 33954

101 Ariogalos miesto seniūnija Valstybės nustatyta socialinė parama-
nemokamas konsultavimas, socialinės 
išmokos, pašalpos

Vytauto 103, Ariogala, Raseinių r.
Tel. 8 618 63654

102 Ariogalos seniūnija Valstybės nustatyta socialinė parama-
nemokamas konsultavimas, socialinės 
išmokos, pašalpos

Vytauto 103, Ariogala, Raseinių r.
Tel. 8 428 50 244

103 Girkalnio seniūnija Valstybės nustatyta socialinė parama-
nemokamas konsultavimas, socialinės 
išmokos, pašalpos

Šėtupio 40, Girkalnis, Raseinių r.
Tel. 8 428 45 536

104 Kalnujų seniūnija Valstybės nustatyta socialinė parama-
nemokamas konsultavimas, socialinės 
išmokos, pašalpos

Kalnujų k., Raseinių r.
Tel. 8 428 47 732

105
Viduklės seniūnija

Valstybės nustatyta socialinė parama-
nemokamas konsultavimas, socialinės 
išmokos, pašalpos

Kęstučio 16, Viduklės, Raseinių r.
Tel. 8 428 41 579

106 Šiluvos seniūnija Valstybės nustatyta socialinė parama-
nemokamas konsultavimas, socialinės 
išmokos, pašalpos

Bukoto 8, Šiluva, Raseinių r. 
Tel. 8 428 43 167

107 Pagojukų seniūnija Valstybės nustatyta socialinė parama-
nemokamas konsultavimas, socialinės 
išmokos, pašalpos

Dubysos 1, Kaulakių k., Raseinių r.
Tel. 8 428 46 536

108 Betygalos seniūnija Valstybės nustatyta socialinė parama- Sporto 1, Betygala, Raseinių r. 

mailto:radviliskio.skyrius@uzt.lt
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nemokamas konsultavimas, socialinės 
išmokos, pašalpos

Tel. 8 687 12710

109 Paliepių seniūnija Valstybės nustatyta socialinė parama-
nemokamas konsultavimas, socialinės 
išmokos, pašalpos

Mokyklos 6, Sujainiai, Raseinių r. 
Tel. 8 428 44787

110 Raseinių savivaldybė Sprendžiami būsto įsigijimo klausimai Kudirkos 5, Raseiniai
Tel. 8 428 79 603
RamutėDambrauskiene@sav.raseiniai.lt

111 Raseinių krizių centras Individuali psichologo pagalba Maironio 8, Raseiniai
Tel. 8 428 52 177

112 Raseinių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Individuali psichologo pagalba. 
Paslaugas teikia priklausomybių ligų 
konsultantas.

Maironio 8, Raseiniai
Tel. 8 428 52 177

113 VŠĮ Raseinių psichikos 
sveikatos centras

Individuali psichologo pagalba Ligoninės 6, Raseiniai
Tel. 8 428 70 065

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
114 Telšių socialinės paramos ir 

rūpybos skyrius
Parama maisto paketais iš ES skiriama 
gaunantiems socialinę pašalpą, 
užpildžius prašymą skyriuje. Esant 
būtinybei (pateikus prašymą) skiriama 
vienkartinė pašalpa, skiriamas maisto 
paketas.  

Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai
Tel. 8 444 60333

115 Socialinių paslaugų centras
Nakvynės namai  

Apgyvendinimo paslaugos Pramonės g. 18, Telšiai
Tel. 8 444 75 609   

116 Užimtumo tarnyba Telšiuose Tarpininkauja įsidarbinat, suteikia 
informacija apie specialybės įgijimą, 
verslo pradėjimą (supažindinti su 
finansavimo galimybėmis iš biudžeto 
lėšų). Veda praktinius mokymus apie CV
sudarymo klausimais, išdėsto 
argumentus kaip bendrauti su darbdaviu 
nuvykus pirmam pokalbiui, kad būtų 
priimtam į darbą, kokių klaidų nedaryti

S. Daukanto g. 64, Telšiai
Tel. 8 444 60 415, 8 444 60 682

117 AA grupė ,,12 žingsnių“ Sprendžiami alkoholio vartojimo 
problemos sprendimo klausimai

Stoties g. 33, Telšiai
Tel. 8 648 86 883

118 AA grupė ,, Ramybė“ Sprendžiami alkoholio vartojimo 
problemos sprendimo klausimai

Turgaus a. 4A, Telšiai
Tel. 8 601 61 074

119 Telšių krizių centras Psichologinė pagalba, apgyvendinimas 
krizių atvejais. Įstaiga taip pat veda 
smurtinį elgesį keičiančią programą. 

Džiugo g. 6, Telšiai, III aukštas
Tel. 8 682 29 459, 8 444 74 282

120 UAB ,, Žemaitijos psichikos 
sveikatos centras“

Psichologo, gydytojo-psichiatro 
konsultacijos. Taip pat veikia  AA 
palaikymo grupė.

Kalno g. 21 A, Telšiai
Tel. 8 444 74 313

121 Telšių rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos biuro specialistai 
padeda suorganizuoti šviečiamojo 
informacinio prevencinio pobūdžio 
susitikimus. Paslaugas teikia 
priklausomybių ligų konsultantas.

el.p. info@telsiurvsb.lt 
www.facebook.com/TelsiurajonoVSB

122 Telšių samariečių skyriaus 
atiduotuvė

Atvykę žmonės gali pasirinkti rūbų ir 
avalynės. 

Buvusių kareivinių garažai
Tel. 8 621 52 007

123 Telšių vyskupijos ,,Caritas“ 
labdaros valgykla

Nemokami pietūs Džiugo g. 1A, Telšiai

124 Lietuvos raudonojo kryžiaus 
draugijos Telšių skyrius

Įvertinus nuteistojo padėlį skiria  maisto 
produktų. 

Dariaus ir Girėno g. 24-48, Telšiai
Tel. 864284059, 8 444 75309

VI
Eil
Nr.

Socialines paslaugas 
teikiančios institucijos 
pavadinimas

Teikiama socialinė paslauga Kontaktai 

VILNIAUS SKYRIUS
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE
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1 Užimtumo tarnyba prie LR 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 

Teikia informaciją apie situaciją darbo 
rinkoje, jos pokyčius ir prognozes; 
laisvas darbo vietas ir kandidatams 
keliamus reikalavimus; mokymosi ir 
studijų galimybes; darbo rinkos 
paslaugas ir jų teikimo sąlygas bei 
tvarką; užimtumo rėmimo priemones ir 
dalyvavimo jose sąlygas bei tvarką; 
galimybes dirbti Europoje;

Teikiamos paslaugos darbo 
ieškantiesiems:
konsultacijos darbo paieškos, profesijos 
įgijimo, persikvalifikavimo klausimais;
įsidarbinimo galimybių vertinimas;
individualaus užimtumo veiklos plano 
sudarymas;
tarpininkavimas įdarbinant;
finansinė parama įgyti profesiją ar naujų 
kompetencijų, tobulinti darbo įgūdžius, 
steigti darbo vietą sau.

Žirmūnų g. 139A, Vilnius.
Bendrasis konsultacijų numeris tel. 1883 
arba 8 5 250 0883.
El. p.: info@uzt.lt

2 Vilniaus arkivyskupijos 
„Caritas“
Apribotas siuntimas

Vaikams, jaunimui, šeimoms
Vaikų dienos centras ,,Vilties angelas‘‘
Užsiima su 4-18 m. vaikais ir paaugliais 
bei jų šeimomis, patiriančiomis įvairių 
sunkumų. Teikia įvairiapusę pagalbą: 
dvasinę, socialinę, psichologinę ir 
materialinę, siekia atskleisti ir ugdyti 
krikščioniškas vertybes ir skatina 
pasirinkti šiomis vertybėmis pagrįstus 
gyvenimiškų sunkumų sprendimus.

Alternatyvaus mokymosi centras 
jaunimui
Teikia socialinę ir psichologinę pagalbą, 
rūpinasi užimtumu, organizuoja 
patirtines stovyklas, teikia laikiną 
apgyvendinimą.

Motinos ir vaiko namai
Saugi, nors ir laikina užuovėja 
besilaukiančioms ir moterims su 
mažyliais, neturintiems kur prisiglausti ar
dėl įvairiausių sunkumų bei gebėjimų, 
žinių stokos negalintiems namuose kurtis
savarankiškai.

Visų Šventųjų šeimos paramos centras
Teikia pagalbą sunkumus 
išgyvenančioms šeimoms.

Socialinė tarnyba
Padeda žmonėms, patekusiems į krizines 
situacijas: darbo praradimas, gaisras, 
benamystė, priklausomybės ir kt. 

Socialinės pagalbos ir integracijos 
centras „Betanija”
Stokojantys asmenys gauna ne tik 
pagalbos maistu ir higienos centro 
paslaugas, bet ir turi galimybę kreiptis į 
centre dirbančią socialinę darbuotoją 
rūpimais antstolių, socialinės išmokos, 

Odminių g. 12, Vilnius
Tel. 8 685 81 088
El. p.: viltiesangelas@vilnius.caritas.lt
 

M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. 8 616 26 936
El. p.: amc@vilnius.caritas.lt

Odminių g. 12, Vilnius
Tel. 8 685 77 347
El. p.: mvnamai@vilnius.caritas.lt

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius
 Tel. 8 606 64 521
 El. p.: seimoscentras@vilnius.caritas.lt

M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. (8 5) 261 0561
Tel.  8 655 02 288
El. p.: socialinetarnyba@vilnius.caritas.lt

M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. 8 602 74 234
El. p.: betanija@vilnius.caritas.lt

Šv. Stepono g. 35, Vilnius

mailto:betanija@vilnius.caritas.lt
mailto:socialinetarnyba@vilnius.caritas.lt
mailto:info@uzt.lt
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Pastaba. Dirba tik su 
asmenimis pagal BVK 157 
str., nes darbuotojų trūkumas.

būsto, darbo paieškos ar kitais 
klausimais.

Laikinieji namai
Vieta, kur darbingo amžiaus žmogus, 
netekęs gyvenamosios vietos, gali rasti 
jam reikalingą pagalbą.

Kavinė – mokymų centras „Agapė”
Rengiame viešojo maitinimo 
organizatorių, kulinarų, konditerių, 
padavėjų mokymus asmenims, kurie dėl 
įvairių priežasčių ilgą laiką negali 
susirasti darbo. Tai galimybė atgauti 
prarastus darbo įgūdžius, pasitikėjimą 
savimi, gauti profesionalų pagalbą ir 
palaikymą.

VA Carito Žvakių dirbtuvės
Kuriamos darbo vietos esantiems 
socialinėje rizikoje ir norintiems ugdytis 
darbo įgūdžius.

Pagalbos patyrusiems smurtą ir 
prekybos žmonėmis aukoms programa
Padeda atpažinti smurtą, kovoti su juo, 
laisvintis iš smurto, išnaudojimo, 
vergovės bei siekia, kad smurtą patyrę 
žmonės grįžtų į normalų gyvenimą.

Nuteistųjų konsultavimo centras
Dirba su teistais ir iš įkalinimo įstaigų 
išėjusiais asmenimis. Darbuotojai ir 
savanoriai teikia socialinę, teisinę, 
psichologinę pagalbą, organizuoja 
įvairius užsiėmimus įkalinimo įstaigose. 
Vadovaudamiesi krikščioniškomis 
vertybėmis, siekia  atstatyti nuteistųjų 
orumą ir prisidėti prie teigiamo pokyčio 
šių žmonių gyvenime.
Teikia įvairaus pobūdžio socialinę, 
teisinę ir kt. pagalbą nuteistiesiems

Tel. 8 652 85 818
El. p.: laikiniejinamai@vilnius.caritas.lt

J. Matulaičio a. 3, Vilnius
Tel. 8 699 31 823
El. p.: loreta@vilnius.caritas.lt

M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel.8 601 56 612
El. p.: zvakes@vilnius.caritas.lt

M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. 8 699 90 866
Tel. 8 5 261 1014
El. p.: pagalba@vilnius.caritas.lt

Didžioji g. 5, Vilnius
Tel. 8 646 12 248/ 8 656 46766/ 8 699 
36755
El. p.: nkc@vilnius.caritas.lt arba
simon.schwarz@vilnius.caritas.lt

3 Ilgalaikės reabilitacijos centrai 
ir bendruomenės

Teikia asmenims įvairiapusę pagalbą 
sprendžiant priklausomybės nuo psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo 
problemas.
Apgyvendina bendruomenėje ir teikia 
ilgalaikės reabilitacijos paslaugas 
priklausomybių turintiems asmenims.

Vilniaus m. visuomeninė organizacija 
kovai su narkomanija ir alkoholizmu 
„Pergalė“:
Tel. 8 698 53253
Stanevičiaus g. 53-57, Vilnius

VšĮ  „Vilties švyturys“:
Ąžuolų g. 2, Kalnaberžės k., Surviliškio 
sen., Kėdainių r.
Tel. 8 699 24963
El. p.: vilties.svyturys@gmail.com

VšĮ „Apsisprendimas“:
Minties g. 54-42, Vilnius.
Tel. 8 684 01051; 8 605 16218

Bendruomenė ,,Aš esu‘‘
Šv. Stepono g. 37, Vilnius

mailto:simon.schwarz@vilnius.caritas.lt
mailto:nkc@vilnius.caritas.lt
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Tel. 8 699 68 409
El. p.: 
kestutis.dvareckas@asesubendruomene.lt

VšĮ „Sugrįžimas“:
Liepų 29, Linksmakalnio km., Kauno 
raj., LT-53290.
Tel.: +370 698 10497
El. p.: tcsugrizimas@gmail.com

4 Vilniaus miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Padeda asmenims spręsti smurtinio 
elgesio problemas

Veda alkoholio žalos kursus

Polocko g. 12, Vilnius.
Tel. 8 5 271 1244

5 VšĮ „Gebu“ Teikia priklausomybės konsultantų 
pagalbą smurtaujantiems ir alkoholio 
vartojimo problemų turintiems 
asmenims.

Žirmūnų g. 48-78, Vilnius.
Tel. 8 600 79759
El. p. info@gebu.lt

6 Respublikinis priklausomybės 
ligų centras

Teikia gydymą, konsultacijas sprendžiant
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
problemas.

Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
+370 5 213 7274
El. p.: rplc@rplc.lt

7 Gydymo paslaugas teikiančios 
įstaigos

Teikia gydymą, konsultacijas sprendžiant
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, 
psichikos sutrikimų problemas, pagal 
poreikį, gali priimti nuteistuosius dirbti 
viešuosius ar nemokamus darbus

VšĮ Karoliniškių poliklinika:
L. Asanavičiūtės g. 27 A, Vilnius.
Tel. 8 5 216 8911

VšĮ Lazdynų poliklinika: 
Erfurto g. 15, Vilnius.
Tel. 8 5 216 8813
El. p.: info@lazdynupol.lt

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros 
centras:
Mokyklos g. 10, Grigiškės, Vilnius.
Tel. (85) 243 210.
El. p.: gspc@gspc.lt

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika:
V. Sirokomlės g. 8, Vilnius.
Tel. 8 5 260 6860
El. p.: administracija@nvpoliklinika.lt

VšĮ Antakalnio poliklinika:
Antakalnio g. 59, Vilnius.
Tel.  8 5 234 2515
El. p.: info@antakpol.lt

VšĮ Naujininkų poliklinika:
Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius.
Tel. 8 5 216 4437, 8 5 216 4438

VšĮ Šeškinės poliklinika:
Šeškinės g. 24, Vilnius. 
Tel. 8 5 250 2000
El. p.: seskines@poliklinika.lt

Vilniaus rajono centro poliklinika:
Laisvės pr. 79, Vilnius.
Tel. 8 5 247 0027
El. p.: vrcp@vrcp.lt

8 Vilniaus miesto socialinės 
paramos centras ir jo funkcijas 
įgyvendinančios organizacijos 
pagal teritorinį pasiskirstymą

Teikia įvairias socialines paslaugas, 
keičiasi turima informacija apie situaciją 
prižiūrimųjų šeimose, pagal poreikį, 
priima nuteistuosius dirbti viešuosius ar 
nemokamus darbus, pagal galimybes 
veda tėvystės įgūdžių kursus pagal 
teritorinį pasiskirstymą.

Kauno g. 3, Vilnius
 Tel. (8 5) 213 3663
El. p.: info@spcentras.lt

VO „Gelbėkit vaikus“:
Vilniaus g. 39/Klaipėdos g. 6  Vilnius.
Tel. 8 5 261 0815

mailto:info@spcentras.lt
tel:(8%205)%20213%203663%20%3Cbr%3E8%20683%2080938
mailto:rplc@rplc.lt
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El. p.: informacija@savethechildren.org

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“: 
Ozo g. 37, Vilnius.
Tel. 8 5 270 5091
El. p.:info@sos-org.lt

VšĮ Pal. Matulaičio šeimos pagalbos 
centras:
J. Matulaičio a. 3, Vilnius
(prie Matulaičio bažnyčios Viršuliškėse)
Tel.: +370 5 246 17 72
Mob.: +370 616 17473
El. p.: matulaitis.biuras@gmail.com

9 Vyrų krizių ir informavimo 
centras

Pagal galimybes, padeda spręsti 
smurtinio elgesio problemas

Gėlių g. 7, Vilnius.
Tel. 8 674 46813
El. p.: vkrizes@gmail.com
El. p.: labas@pagalbavyrams.lt

10 VšĮ „Socialiniai paramos 
projektai“

Teikia individualią socialinę ir 
psichologinę pagalbą, padeda spręsti 
narkotikų vartojimo problemas.

Vilniaus g. 20, Vilnius.
Tel. 8 5 212 0126
Tel. 8 687 53720 – Reda Sutkuvienė

11 Dingusių žmonių šeimų 
paramos centras

Teikia socialinio pobūdžio paslaugas, 
individualias konsultacijas, grupinius 
mokymus, psichologo konsultacijas, 
padeda įsidarbinti.

Žalųjų ežerų g. 85, Vilnius
Tel. 8 80026161
El. p.: centras1@missing.lt arba 
centras2@missing.lt

12 VŠĮ ,,Sotas‘‘ Spręsti priklausomybių programas Kalvarijų g. 159, Vilnius, Andrius Atas, 
El.p. andriusatas@yahoo.com

VII
Eil. 
Nr.

Socialines paslaugas 
teikiančios institucijos 
pavadinimas

Teikiama socialinė paslauga Kontaktai 

VILNIAUS REGIONO SKYRIUS
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

1 Užimtumo tarnyba prie LR 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 

Teikia informaciją apie situaciją darbo 
rinkoje, jos pokyčius ir prognozes; 
laisvas darbo vietas ir kandidatams 
keliamus reikalavimus; mokymosi ir 
studijų galimybes; darbo rinkos 
paslaugas ir jų teikimo sąlygas bei 
tvarką; užimtumo rėmimo priemones ir 
dalyvavimo jose sąlygas bei tvarką; 
galimybes dirbti Europoje;

Teikiamos paslaugos darbo 
ieškantiesiems:
konsultacijos darbo paieškos, profesijos 
įgijimo, persikvalifikavimo klausimais;
įsidarbinimo galimybių vertinimas;
individualaus užimtumo veiklos plano 
sudarymas;
tarpininkavimas įdarbinant;
finansinė parama įgyti profesiją ar naujų 
kompetencijų, tobulinti darbo įgūdžius, 
steigti darbo vietą sau.

Aguonų g. 4, Vilnius.
Bendrasis konsultacijų numeris tel. 1883 
arba 8 5 250 0883.
El. p.: info@uzt.lt

2 Vėliučionių vaikų socializacijos 
centras

Centras, perteikdamas visuomenei 
priimtinas vertybes, padeda vaikui 
adaptuotis ir integruotis į visuomenę, 
pagal individualius gebėjimus ir 
poreikius tęsti mokymąsi ir būti 
pilnaverčiu visuomenės nariu.
Abipusis bendradarbiavimas, siekiant 
VRS priežiūroje esančių ir Vėliučionių 

Liepų al. 44, Vėliučionių k., Vilniaus raj.
Tel. 8 5 267 0505.
El. p.: administracija@vvsc.lt

mailto:administracija@vvsc.lt
mailto:info@uzt.lt
mailto:centras2@missing.lt
mailto:centras1@missing.lt
mailto:labas@pagalbavyrams.lt
mailto:vkrizes@gmail.com
mailto:matulaitis.biuras@gmail.com
mailto:info@sos-org.lt
mailto:informacija@savethechildren.org
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vaikų socializacijos centre gyvenančių 
(14-18 m.) asmenų  pakartotinio 
nusikalstamumo prevencijos, elgesio 
korekcijos ir jų socialinės integracijos į 
visuomenę.

3 Vilniaus arkivyskupijos 
„Caritas“

Asmenų siuntimas yra 
apribotas, dėl darbuotojų 
trūkumo, dirba tik su lygtinai 
paleistais iš įkalinimo įstaigų 
asmenimis.

Vaikams, jaunimui, šeimoms
Vaikų dienos centras ,,Vilties angelas‘‘
Užsiima su 4-18 m. vaikais ir paaugliais 
bei jų šeimomis, patiriančiomis įvairių 
sunkumų. Teikia įvairiapusę pagalbą: 
dvasinę, socialinę, psichologinę ir 
materialinę, siekia atskleisti ir ugdyti 
krikščioniškas vertybes ir skatina 
pasirinkti šiomis vertybėmis pagrįstus 
gyvenimiškų sunkumų sprendimus.

Alternatyvaus mokymosi centras 
jaunimui
Teikia socialinę ir psichologinę pagalbą, 
rūpinasi užimtumu, organizuoja 
patirtines stovyklas, teikia laikiną 
apgyvendinimą.

Motinos ir vaiko namai
Saugi, nors ir laikina užuovėja 
besilaukiančioms ir moterims su 
mažyliais, neturintiems kur prisiglausti ar
dėl įvairiausių sunkumų bei gebėjimų, 
žinių stokos negalintiems namuose kurtis
savarankiškai.

Visų Šventųjų šeimos paramos centras
Teikia pagalbą sunkumus 
išgyvenančioms šeimoms.

Socialinė tarnyba
Padeda žmonėms, patekusiems į krizines 
situacijas: darbo praradimas, gaisras, 
benamystė, priklausomybės ir kt. 

Socialinės pagalbos ir integracijos 
centras „Betanija”
Stokojantys asmenys gauna ne tik 
pagalbos maistu ir higienos centro 
paslaugas, bet ir turi galimybę kreiptis į 
centre dirbančią socialinę darbuotoją 
rūpimais antstolių, socialinės išmokos, 
būsto, darbo paieškos ar kitais 
klausimais.

Laikinieji namai
Vieta, kur darbingo amžiaus žmogus, 
netekęs gyvenamosios vietos, gali rasti 
jam reikalingą pagalbą.

Kavinė – mokymų centras „Agapė”
Rengiame viešojo maitinimo 
organizatorių, kulinarų, konditerių, 
padavėjų mokymus asmenims, kurie dėl 
įvairių priežasčių ilgą laiką negali 
susirasti darbo. Tai galimybė atgauti 
prarastus darbo įgūdžius, pasitikėjimą 
savimi, gauti profesionalų pagalbą ir 

Odminių g. 12, Vilnius
Tel. 8 685 81 088
El. p.: viltiesangelas@vilnius.caritas.lt
 

M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. 8 616 26 936
El. p.: amc@vilnius.caritas.lt

Odminių g. 12, Vilnius
Tel. 8 685 77 347
El. p.: mvnamai@vilnius.caritas.lt

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius
 Tel. 8 606 64 521
 El. p.: seimoscentras@vilnius.caritas.lt

M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. (8 5) 261 0561
Tel.  8 655 02 288
El. p.: socialinetarnyba@vilnius.caritas.lt

M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. 8 602 74 234
El. p.: betanija@vilnius.caritas.lt

Šv. Stepono g. 35, Vilnius
Tel. 8 652 85 818
El. p.: laikiniejinamai@vilnius.caritas.lt

J. Matulaičio a. 3, Vilnius
Tel. 8 699 31 823
El. p.: loreta@vilnius.caritas.lt

M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel.8 601 56 612
El. p.: zvakes@vilnius.caritas.lt

mailto:betanija@vilnius.caritas.lt
mailto:socialinetarnyba@vilnius.caritas.lt
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palaikymą.

VA Carito Žvakių dirbtuvės
Kuriamos darbo vietos esantiems 
socialinėje rizikoje ir norintiems ugdytis 
darbo įgūdžius.

Pagalbos patyrusiems smurtą ir 
prekybos žmonėmis aukoms programa
Padeda atpažinti smurtą, kovoti su juo, 
laisvintis iš smurto, išnaudojimo, 
vergovės bei siekia, kad smurtą patyrę 
žmonės grįžtų į normalų gyvenimą.

Nuteistųjų konsultavimo centras
Dirba su teistais ir iš įkalinimo įstaigų 
išėjusiais asmenimis. Darbuotojai ir 
savanoriai teikia socialinę, teisinę, 
psichologinę pagalbą, organizuoja 
įvairius užsiėmimus įkalinimo įstaigose. 
Vadovaudamiesi krikščioniškomis 
vertybėmis, siekia  atstatyti nuteistųjų 
orumą ir prisidėti prie teigiamo pokyčio 
šių žmonių gyvenime.
Teikia įvairaus pobūdžio socialinę, 
teisinę ir kt. pagalbą nuteistiesiems

M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. 8 699 90 866
Tel. 8 5 261 1014
El. p.: pagalba@vilnius.caritas.lt

Didžioji g. 5, Vilnius
Tel. 8 646 12 248/ 8 656 46766/ 8 699 
36755
El. p.: nkc@vilnius.caritas.lt arba
simon.schwarz@vilnius.caritas.lt

4 VšĮ „Gebu“ Teikia priklausomybės konsultantų 
pagalbą smurtaujantiems ir alkoholio 
vartojimo problemų turintiems 
asmenims.

Žirmūnų g. 48-78, Vilnius.
Tel. 8 600 79759
El. p. info@gebu.lt

5 Respublikinis priklausomybės 
ligų centras

Teikia gydymą, konsultacijas sprendžiant
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
problemas.

Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
+370 5 213 7274
El. p.: rplc@rplc.lt

6 Vilniaus rajono centrinė 
poliklinika

Teikia gydymą, konsultacijas sprendžiant
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, 
psichikos sutrikimų problemas.

Laisvės pr. 79, Vilnius.
Tel. 8 5 247 0027
El. p.: vrcp@vrcp.lt

7 VšĮ „Socialiniai paramos 
projektai“

Teikia individualią socialinę ir 
psichologinę pagalbą, padeda spręsti 
narkotikų vartojimo problemas.

Vilniaus g. 20, Vilnius.
Tel. 8 5 212 0126
Tel. 8 687 53720 – Reda Sutkuvienė

8 Dingusių žmonių šeimų 
paramos centras

Teikia socialinio pobūdžio paslaugas, 
individualias konsultacijas, grupinius 
mokymus, psichologo konsultacijas, 
padeda įsidarbinti.

Žalųjų ežerų g. 85, Vilnius
Tel. 8 800 26161
El. p.: centras1@missing.lt arba 
centras2@missing.lt

9 VšĮ „Nacionalinis socialinės
integracijos institutas“

Teikia asmenims konsultacijas, 
padedančias ugdyti socialinius įgūdžius, 
reikalingus integracijai į darbo rinką.

Gedimino pr. 1, Vilnius
Tel. 8 671 40877, 
Tel. 8 673 86642
El. p.: zmogus@zmogui.lt

10 VšĮ ,,Sotas‘‘ Padeda spręsti smurtinio elgesio ir 
priklausomybių problemas.

Kalvarijų g. 159
Tel. 868694193
El. p.: andriusatas@yahoo.com

11 Jaunimo reikalų departamento 
Projektas „Judam“

Pagalba pažįstant save; socialinių ir 
gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga; 
motyvavimas; informavimo ir 
konsultavimo apie jauno žmogaus 
galimybes paslauga; nukreipimo ir 
palydėjimo pas siauros srities 
specialistus (dalykinių kompetencijų 
ugdymui) paslauga; nukreipimo ir 
palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių 
kompetencijų ugdymo paslaugas 
(projekto partneriai - 8 organizacijos) 
paslauga; įtraukimo į visuomenei 

Anastasija Olenkovič,
Tel. 8 605 01626;
El. p.: anastasija.olenkovic@jrd.lt

mailto:zmogus@zmogui.lt
mailto:centras2@missing.lt
mailto:centras1@missing.lt
mailto:rplc@rplc.lt
mailto:simon.schwarz@vilnius.caritas.lt
mailto:nkc@vilnius.caritas.lt
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naudingą veiklą paslauga; 
tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar 
teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais 
paslauga; nukreipimo ir palydėjimo į 
savanoriškos veiklos atlikimo 
organizavimo paslaugas (projekto 
partneriai - dvi organizacijos) paslauga; 
pagalbą įsidarbinant ir/arba grįžtant į 
švietimo sistemą paslauga.

ŠALČININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
12 Šalčininkų socialinių paslaugų 

centras
Informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas, 
maudymas, skalbimas, transporto 
organizavimas, aprūpinimas techninės 
pagalbos neįgaliesiems priemonėmis, 
socialinių įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas, integralios pagalbos 
paslaugų teikimas.

Sodų g. 3a, Šalčininkai 
Tel. 8 3 805 1398 
El. p.: info@sspc.lt arba 
salcininku.spc@etanetas.lt

13 Šalčininkų r. sav. visuomenės 
sveikatos biuras

Smurtinio elgesio keitimo programa.
Priklausomybių konsultanto paslaugos.

Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkai.
Tel. 8 640 65290
El. p.: biuras@svsb.lt

14 Šalčininkų bendruomeniniai 
šeimos namai 

Individualios psichologo konsultacijos, 
mediacija, grupinės konsultacijos tėvams
„Bendravimas su sunkiais vaikais“, 
mokymai „Ankstyvoji paauglystė. 
Paauglystė“, 
Pozityvios tėvystės mokymai, 
organizuojamos šeimos stovyklos.

Sodų g. 23, Tartoko km., Šalčininkų r. 
Tel. 8 683 11040
El. p. 
salcininku.kompl.paslaugos@gmail.com

15 VA Šalčininkėlių Šv. Jurgio 
parapijos Caritas

Pirminė teisinė ir socialinė pagalba. Vilniaus g. 18, Šalčininkėlių k., 
Šalčininkėlių sen., Šalčininkų r.
Tel. 8 699 68428, 
El. p.: jevgenija.mor@gmail.com

16 Eišiškių Kristaus Žengimo į 
dangų parapijos "Carito" vaikų 
dienos centras ,,Nazaretas“

Socialinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio 
organizavimas, pagalba vaikams pamokų
ruošoje, dvasinis ugdymas, maitinimas ir 
parama maisto produktais.

Tel. 8 699 68428
El. p.: jevgenija.mor@gmail.com

17 VšĮ Dievo Gailestingumo 
bendruomenė

Socialinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio 
organizavimas, pagalba pamokų ruošoje, 
dvasinis ugdymas, maitinimas ir parama 
maisto produktais. Pažeidžiamų 
socialinių grupių integracija, socialinė 
pagalba, labdara (maisto produktai, 
drabužiai ir pan.

Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų 
parapijos "Carito" vaikų dienos 
centro ,,Nazaretas“ psichologė:
 Tel. 8 699 76329

Sodų g. 23, Tartoko km., Šalčininkų r. 
Tel. 8 600 49444

18 Jaunimo reikalų departamento 
Projektas „Judam“

Pagalba pažįstant save; socialinių ir 
gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga; 
motyvavimas; informavimo ir 
konsultavimo apie jauno žmogaus 
galimybes paslauga; nukreipimo ir 
palydėjimo pas siauros srities 
specialistus (dalykinių kompetencijų 
ugdymui) paslauga; nukreipimo ir 
palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių 
kompetencijų ugdymo paslaugas 
(projekto partneriai - 8 organizacijos) 
paslauga; įtraukimo į visuomenei 
naudingą veiklą paslauga; 
tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar 
teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais 
paslauga; nukreipimo ir palydėjimo į 
savanoriškos veiklos atlikimo 
organizavimo paslaugas (projekto 
partneriai - dvi organizacijos) paslauga; 
pagalbą įsidarbinant ir/arba grįžtant į 
švietimo sistemą paslauga.

Anastasija Olenkovič,
Tel. 8 605 01626;
El. p.: anastasija.olenkovic@jrd.lt

mailto:jevgenija.mor@gmail
mailto:info@sspc.lt
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
19 Elektrėnų savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuras 
Konsultacijos, paskaitos, mokymai 
savižudybių, smurto prevencijos, sveikos
gyvensenos klausimais; priklausomybių 
konsultantų konsultacijos; ankstyvosios 
intervencijos programa jaunimui.

Taikos g. 8B, Elektrėnai 
Tel. Nr.8 659 67579
El. p.: vsb@elektrenuvsb.lt

20 Elektrėnų Socialinių paslaugų 
centras

Konsultavimo, informavimo, 
tarpininkavimo, atstovavimo paslaugos; 
Maitinimo organizavimas (maisto talonai
ir pietūs); Aprūpinimas reikalingomis 
priemonėmis; Psichologo paslaugos; 
Pagalba į namus paslaugos neįgaliesiems
ir senyvo amžiaus asmenims;
-Dienos socialinė globa (integrali 
pagalba) namuose sunkios negalios ir 
senyvo amžiaus asmenims; Socialinių 
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos 
vaikų dienos centruose; Socialinių 
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos 
socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir
kt.

Draugystės g. 3-2, Elektrėnai, 
Elektrėnai
Tel. 8 5 283 9690
El. p.: info@soc.elektrenai.lt

21 Užimtumo tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos  
socialinėsapsaugosir darbo 
ministerijos Trakų skyrius 
Elektrėnuose

Leidimų trečiųjų šalių piliečiams dirbti 
Lietuvos Respublikoje 
išdavimas/galiojimo laiko 
pratęsimas/panaikinimas/dublikato 
išdavimas; Socialinės/neįgaliųjų 
socialinės įmonės statuso suteikimas, 
socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės 
pažymėjimo, jo dublikato išdavimas; 
Privačios informacijos teikimas fiziniams
asmenims; Asmenų prašymų 
nagrinėjimas ir teisės aktų nustatytos 
informacijos teikimas; Pažymų apie 
dokumentų, susijusių su leidimų dirbti 
Lietuvos Respublikoje užsieniečiams 
išdavimu, gavimą išdavimas ir kt.

Elektrinės g. 8, Elektrėnai 
Bendras konsultacijų numeris - 1883
Tel. 8 5 285 5364 – Trakų skyriaus 
telefonas

22 „Žaliasis sodas“, anoniminių 
alkoholikų grupė

AA grupių organizavimas ir pagalba 
priklausomybių turintiems asmenims.

Taikos g. 8, Elektrėnai
Neįgaliųjų draugijos patalpose
Tel. 8 647 84287
E. p.: elektrenusodas@gmail.com

23 VšĮ Elektrėnų psichikos 
sveikatos centras

Medicininė pagalba ir gydymas 
priklausomiems asmenims

Taiko g.6 A, Elektrėnai
Tel. 8 5 283 9646
El. p.: epsspc@elpsichiatrija.lt

24 VšĮ Naujas gyvenimas Pagalba priklausomiems asmenims 
(ilgalaikės reabilitacijos paslaugos, 
konsultacijos, socialinė pagalba)

Latvių k.4, Kazokiškių sen., Elektrėnų 
sav.
Tel. 8 640 17025
El. p.: info@naujasgyvenimas.lt 

25 Elektrėnų šeimos namai Laikinas apgyvendinimas ir intensyvios 
krizių įveikimo pagalba, maitinimo 
organizavimo, apgyvendinimas 
savarankiško gyvenimo namuose 
(palydimoji globa), trumpalaikė socialinė
globa, ilgalaikė socialinė globa, 
psichologo pagalba.

Draugystės g. 3-1, Elektrėnai
Tel. 8 5 283 4130
El. p.: vida.rakauskiene@gmail.com

26 Jaunimo reikalų departamento 
Projektas „Judam“

Pagalba pažįstant save; socialinių ir 
gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga; 
motyvavimas; informavimo ir 
konsultavimo apie jauno žmogaus 
galimybes paslauga; nukreipimo ir 
palydėjimo pas siauros srities 
specialistus (dalykinių kompetencijų 
ugdymui) paslauga; nukreipimo ir 
palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių 
kompetencijų ugdymo paslaugas 
(projekto partneriai - 8 organizacijos) 

Anastasija Olenkovič,
Tel. 8 605 01626;
El. p.: anastasija.olenkovic@jrd.lt

mailto:vida.rakauskiene@gmail.com
mailto:El.%20p.:%20info@naujasgyvenimas.lt%20
mailto:epsspc@elpsichiatrija.lt
mailto:elektrenusodas@gmail.com
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paslauga; įtraukimo į visuomenei 
naudingą veiklą paslauga; 
tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar 
teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais 
paslauga; nukreipimo ir palydėjimo į 
savanoriškos veiklos atlikimo 
organizavimo paslaugas (projekto 
partneriai - dvi organizacijos) paslauga; 
pagalbą įsidarbinant ir/arba grįžtant į 
švietimo sistemą paslauga.

27 Elektrėnų švietimo paslaugų 
centras

Socialinio pedagogo, psichologo, 
logopedo pagalba švietimo įstaigas 
lankantiems vaikams ir jų tėvams; 
socialiniai projektai, Šeimų klubo veikla,
tėvystės mokymai

Rungos g. 5, Elektrėnai
Tel. 8 5 283 4271; 8 5 283 9826
El. p.: info.rastine@espc.lt

28 VšĮSare Roma Teikti asmenims gyvenantiems Elektrėnų
savivaldybėje individualią socialinę 
pagalbą, individualias karjeros 
konsultanto konsultacijas, individualias 
psichologo konsultacijas, grupinius 
mokymus, asmenų dalyvavimą 
neformaliojo profesinio mokymo 
programose .

Pupinės g. 1b, LT-02205 Vilnius
Tel.: +370 637 21575
El. p.: sarerroma@gmail.com

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
29 Širvintų r. sav. Socialinių 

paslaugų centras
Bendradarbiavimas, konsultavimas, 
lankymasis nuteistųjų turinčių 
nepilnamečių vaikų šeimose. 
Konsultacijos, bendradarbiavimas su 
atvejo vadybininkėmis, socialinio darbo 
organizatorėmis, socialinėmis 
darbuotojomis.

P. Cvirkos g. 13, Širvintos
Tel. 8 382 53400
El. p.: info@sirvintuspc.lt

30 Užimtumo tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos  
socialinėsapsaugosir darbo 
ministerijosŠirvintų skyrius

Leidimų trečiųjų šalių piliečiams dirbti 
Lietuvos Respublikoje 
išdavimas/galiojimo laiko 
pratęsimas/panaikinimas/dublikato 
išdavimas; socialinės/neįgaliųjų 
socialinės įmonės statuso suteikimas, 
socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės 
pažymėjimo, jo dublikato išdavimas; 
laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių 
asmenų registravimas; tarpininkavimas 
įdarbinant.

Plento g. 41, Širvintos
Bendrasis konsultacijų numeris 1883
Tel. 8 382 51621
El. .p.:svajone.zedavainiene@uzt.lt

31 Jaunimo reikalų departamento 
Projektas „Judam“

Pagalba pažįstant save; socialinių ir 
gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga; 
motyvavimas; informavimo ir 
konsultavimo apie jauno žmogaus 
galimybes paslauga; nukreipimo ir 
palydėjimo pas siauros srities 
specialistus (dalykinių kompetencijų 
ugdymui) paslauga; nukreipimo ir 
palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių 
kompetencijų ugdymo paslaugas, 
paslauga; įtraukimo į visuomenei 
naudingą veiklą paslauga; 
tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar 
teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais 
paslauga; nukreipimo ir palydėjimo į 
savanoriškos veiklos atlikimo 
organizavimo paslaugas, paslauga; 
pagalbą įsidarbinant ir/arba grįžtant į 
švietimo sistemą paslauga.

Andželika Bielskienė
Tel. 8 664 55 864
El. p.: anzelika.bielskiene@jrd.lt

32 Širvintų r. pirminės sveikatos 
priežiūros centras

Pagalba sprendžiant priklausomybių 
problemas, gydymas nuo priklausomybės
alkoholiui.

P. Cvirkos g. 13, Širvintos
Tel. 8 3 8230220 arba 838230230
El. p.: rastine@sirvintupspc.lt

33 UAB „Gruodė“ Pagalba sprendžiant priklausomybių P. Cvirkos g. 3, Širvintos
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problemas, gydymas nuo priklausomybės
alkoholiui.

Tel. 8 3 825 1909
El. p.:info.gruode@gmail.com

34 VŠĮ „Blaivybės akademija“ Pagalba sprendžiant priklausomybių ir 
smurto problemas; elgesio pataisos 
programų taikymas prižiūrimiesiems.

P. Cvirkos g. 13, Širvintos
Tel. 8 682 12920

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
35 Švenčionių rajono Socialinių 

paslaugų centras;
Intervencinės smurto artimoje aplinkoje 
prevencijos programos užsiėmimai;

Vilniaus g. 130, Švenčionys
Tel. 8 387 31318
El. p.: centras@svencioniurspc.lt

36 Švenčionių rajono savivaldybės 
Visuomenė sveikatos biuras

Bendradarbiavimas, konsultavimas, 
pagalbos teikikmas priežiūroje esantiems
asmenims, turintiems priklausomybių 
problemas/

Strūnaičio g. 3, Švenčionys 
Mob. tel  8 387 20 609
El. p. svencionys.sveikata@gmail.com

37 Užimtumo tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos  
socialinėsapsaugosir darbo 
ministerijos Švenčionių skyrius

leidimų trečiųjų šalių piliečiams dirbti 
Lietuvos Respublikoje 
išdavimas/galiojimo laiko 
pratęsimas/panaikinimas/dublikato 
išdavimas; socialinės/neįgaliųjų 
socialinės įmonės statuso suteikimas, 
socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės 
pažymėjimo, jo dublikato išdavimas; 
laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių 
asmenų registravimas; tarpininkavimas 
įdarbinant.

Vilniaus g. 22, Švenčionys
Bendrasis konsultacijų numeris -1883
Tel. 8 387 68238
El. p.: genadijus.trusovas@uzt.lt

38 Jaunimo reikalų departamento 
Projektas „Judam“

Pagalba pažįstant save; socialinių ir 
gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga; 
motyvavimas; informavimo ir 
konsultavimo apie jauno žmogaus 
galimybes paslauga; nukreipimo ir 
palydėjimo pas siauros srities 
specialistus (dalykinių kompetencijų 
ugdymui) paslauga; nukreipimo ir 
palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių 
kompetencijų ugdymo paslaugas, 
paslauga; įtraukimo į visuomenei 
naudingą veiklą paslauga; 
tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar 
teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais 
paslauga; nukreipimo ir palydėjimo į 
savanoriškos veiklos atlikimo 
organizavimo paslaugas, paslauga; 
pagalbą įsidarbinant ir/arba grįžtant į 
švietimo sistemą paslauga.

Andželika Bielskienė
Tel. 8 664 55 864
El. p.: anzelika.bielskiene@jrd.lt

39 VšĮ Švenčionių psichikos 
sveikatos centras

Gydymas nuo priklausomybių. Strūnaičio g. 3, Švenčionys      
Tel. 8 387 68 221
El. p.:
svencionys.psichika@svencioniupspc.lt

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
40 Ukmergės rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuras 
Nespecializuotų visuomenės sveikatos 
priežiūros paslaugų organizavimas ir 
teikimas savivaldybės gyventojams; 
seminarų, diskusijų pravedimas 
įvairiomis sveikatos temomis; vedama 
Intervencinė smurto artimoje aplinkoje 
prevencijos programa; savižudybių 
prevencijos mokymai; priklausomybių 
konsultanto konsultacijos.

Deltuvos g. 19, Ukmergė
Tel.  8 3 404 6526; 8 673 84973
El. p.: sveikatosbiuras@ukmergesvsb.lt

41 Ukmergės Socialinių paslaugų 
centras

Informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas ir atstovavimas,  
maitinimo organizavimas, aprūpinimas 
būtiniausiais drabužiais ir avalyne, 
transporto paslaugos, sociokultūrinės 
paslaugos, asmens higienos ir priežiūros 
paslaugų organizavimas; socialinės 
paslaugos: socialinės rizikos šeimoms, 

Deltuvos g. 19, Ukmergė
Tel. 8 3 406 3561
El. p.: info@ukmergesnspc.lt

mailto:info@ukmergesnspc.lt
mailto:+370%20346%20515%2002
mailto:svencionys.psichika@svencioniupspc.lt
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auginančioms vaikus; socialinė globa; 
integralios pagalbos (socialinės globos ir 
slaugos) namuose; krizių įveikimo 
skyriaus paslaugos; pagalba į namus; 
vaikų socialinė priežiūra; nakvynės 
namai, apnakvinimas.

42 Užimtumo tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos  
socialinėsapsaugosir darbo 
ministerijos Ukmergės skyrius

Leidimų trečiųjų šalių piliečiams dirbti 
Lietuvos Respublikoje 
išdavimas/galiojimo laiko 
pratęsimas/panaikinimas/dublikato 
išdavimas; socialinės/neįgaliųjų 
socialinės įmonės statuso suteikimas, 
socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės 
pažymėjimo, jo dublikato išdavimas; 
laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių 
asmenų registravimas; tarpininkavimas 
įdarbinant.

Vytauto g. 75, Ukmergė  
Bendrasis konsultacijų numeris - 1883
Tel. 8 340 62461 
El. p.: edita.moncinskiene@uzt.lt

43 Jaunimo reikalų departamento 
Projektas „Judam“

Pagalba pažįstant save; socialinių ir 
gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga; 
motyvavimas; informavimo ir 
konsultavimo apie jauno žmogaus 
galimybes paslauga; nukreipimo ir 
palydėjimo pas siauros srities 
specialistus (dalykinių kompetencijų 
ugdymui) paslauga; nukreipimo ir 
palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių 
kompetencijų ugdymo paslaugas, 
paslauga; įtraukimo į visuomenei 
naudingą veiklą paslauga; 
tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar 
teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais 
paslauga; nukreipimo ir palydėjimo į 
savanoriškos veiklos atlikimo 
organizavimo paslaugas, paslauga; 
pagalbą įsidarbinant ir/arba grįžtant į 
švietimo sistemą paslauga.

Andželika Bielskienė
Tel. 8 664 55 864
El. p.: anzelika.bielskiene@jrd.lt

44 „Ratas“, anoniminių alkoholikų 
grupė

AA Aukštaitijos regiono grupės

AA grupių organizavimas Miškų g. 29, Ukmergė
Tel. 8 646 49771
Kauno g. 3, Ukmergė (Šv.Trejybės 
parapijos namai),
Mob. tel. 864649771
El.p.zana0811@inbox.lt

45 Caritas - Ukmergės Šv. apaštalų
Petro ir Povilo parapija

Teikia materialinė pagalbą sunkumus 
išgyvenančioms šeimoms, tai labdara 
maisto produktais, drabužiais, avalyne, 
indais, baldais.

Bažnyčios g. 8, Ukmergė
Tel. 8 340 51983  
Mob. tel. +370 648 34269 El.p.: 
caritas.ukmerge@gmail.com

46 Ukmergės psichikos sveikatos 
centras

Pagalba asmenims, turintiems 
priklausomybių bei psichikos sveikatos 
problemų; psichologinė pagalba 
savižudybių prevencijai.

Vytauto g. 105, Ukmergė
Tel. 8 340 43222; 8 340 43223

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
47 Trakų rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuras 
Konsultacijos, paskaitos, mokymai 
savižudybių, smurto prevencijos, sveikos
gyvensenos klausimais; priklausomybių 
konsultantų konsultacijos;

Vienuolyno g. 3-52, Trakai.
Tel. 8 654 59879
El. p.: sveikatosbiuras@trakai.lt

48 Trakų rajono paramos šeimai ir 
vaikams centras

Šeimų socialinė priežiūra jų socialinėje 
aplinkoje, krizių centras, vaikų dienos 
centras, pagalba globėjams, įtėviams ir jų
vaikams, psichologinė pagalba, ugdomoji
parama

Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakai
Tel. 8 612 87316 arba 8 652 79 749
El. p.: info@trakuseimoms.lt

49 Užimtumo tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos  
socialinėsapsaugosir darbo 
ministerijos Trakų skyrius

Leidimų trečiųjų šalių piliečiams dirbti 
Lietuvos Respublikoje 
išdavimas/galiojimo laiko 
pratęsimas/panaikinimas/dublikato 
išdavimas; Socialinės/neįgaliųjų 

V. Kudirkos g.12 A, Trakai
Bendrasis konsultacijų numeris 1883
Tel. 8 528 55479
El. p.: danute.sadziuviene@uzt.lt
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socialinės įmonės statuso suteikimas, 
socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės 
pažymėjimo, jo dublikato išdavimas; 
Privačios informacijos teikimas fiziniams
asmenims; Asmenų prašymų 
nagrinėjimas ir teisės aktų nustatytos 
informacijos teikimas; Pažymų apie 
dokumentų, susijusių su leidimų dirbti 
Lietuvos Respublikoje užsieniečiams 
išdavimu, gavimą išdavimas; Laisvų 
darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų 
registravimas; Tarpininkavimas 
įdarbinant; Individualios užimtumo 
veiklos planavimas.

50 VšĮ Trakų psichikos sveikatos 
centras

Medicininė pagalba ir gydymas 
priklausomiems asmenims.

Mindaugo g. 17, Trakai
Tel. 852855909
El. p.: tpspc@hipokratas.lt

51 VšĮ Sare Roma Teikti asmenims gyvenantiems Trakų 
rajone individualią socialinę pagalbą, 
individualias karjeros konsultanto 
konsultacijas, individualias psichologo 
konsultacijas, grupinius mokymus, 
asmenų dalyvavimą neformaliojo 
profesinio mokymo programose .

Pupinės g. 1b, LT-02205 Vilnius
Tel.: +370 637 21575
El. p.: sarerroma@gmail.com

52 „Trakas“, anoniminių 
alkoholikų grupė

AA grupių organizavimas ir pagalba 
priklausomybių turintiems asmenims.

Trakų bažnyčios parapijos namai,
Sodų g. 8A (įėjimas iš Rainės a.), Trakai
Tel.861858004, 860040636
El. P. trakas.aa@gmail.com

mailto:trakas.aa@gmail.com
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