KUR IEŠKOTI PAGALBOS?

Psichologinę pagalba vaikams teikia
Vilniaus miesto psichologinė - pedagoginė tarnyba
Teikiamos nemokamos konsultacijos vaikams, tėvams ir pedagogams. Taip pat į šią tarnybą reikėtų
kreiptis norint įvertinti vaiko pedagogines, psichologines, asmenybės ar ugdymosi problemas, brandumą mokyklai
ar priešmokyklinio ugdymo grupei, siekiant nustatyti, ar vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių.
Adresas: Vivulskio g. 2a , Vilnius
Tel.: (85) 2650908, (85) 2650912

Vaiko raidos centras
Konsultuojami vaikai iki 18 metų su raidos, emocijų, elgesio bei įvairiais psichikos sutrikimais. Taip pat gali kreiptis vaikai turintys mokymosi
ar bendravimo problemų, teikiamos rekomendacijos šeimai ir esant reikalui, nukreipiami vaikai individualiai psichoterapijai, gydymui. Vaiko raidos centre
dirba specialistų komanda: logopedai, socialiniai darbuotojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, specialieji pedagogai, psichiatrai ir psichologai.
Adresas: Vytauto g. 15, Vilnius
Tel.: (8-5) 273 1422

Socialinę paramą teikiančios institucijos
Vilniaus miesto savivaldybės socialinės paramos centro
„Pagalbos šeimai tarnyba“
Pagalbos šeimai tarnyba yra mobili grupė, kurios tikslas – suteikti klientui pagalbą sprendžiant šeimoje susidariusią krizinę situaciją. Tarnyba
individualiai informuoja ir konsultuoja šeimos narius socialinių problemų sprendimo bei psichologiniais klausimais, tarpininkauja tarp kliento ir kitų
socialinę pagalbą teikiančių įstaigų.
Adresas: Kauno g. 3/26, 310 kab., Vilnius
Tel.: (8 ~ 5) 213 3710

Esant sudėtingai finansinei situacijai galima kreiptis:
Vilniaus miesto savivaldybės
Socialinės paramos skyrius, Socialinių išmokų skyrius
Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Tel.: (8 5) 211 2284, (8 5) 231 0530

Institucijos, besirūpinančios vaiko teisėmis
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Adresas: Plačioji g. 10, Vilnius
Tel.: (8 5) 210 7176

Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija "Gelbėkit vaikus"
Adresas: Totorių g. 15, Vilnius
Tel.: (85) 791111

Psichologinės pagalbos telefonai
Psichologinės pagalbos tarnyba

Telefono numeris

Vaikų linija www.vaikulinija.lt

116 111

Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt

8 800 28 888

Vilties linija, psichologinė pagalba
suaugusiems www.kpsc.lt

8 800 60 700

Pagalbos moterims linija

8 800 66 366

Vaiko raidos centras

8 5 275 7564

Darbo laikas
Kasdien 11.00-21.00

(pokalbiai nemokami)

(pokalbiai nemokami)

(pokalbiai nemokami)

Visą parą
Visą parą
I-V 10.00-21.00
Visą parą

