
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMEINIŲ ŠEIMOS NAMŲ VEIKLA 

 

2021 m. sausio 1 d.-2021 m. gruodžio 31 d. 

 

Nuo 2018 m. kovo 1 d. kartu su Kėdainių rajono Moterų krizių centru vykdomas projektas 

„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje“  Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-

16-0001, finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros. Įkurti Kėdainių rajono savivaldybės 

Bendruomeniniai šeimos namai, dirba bendruomeninių šeimos namų koordinatorius (1 etatas), kuris, 

dirbdamas „vieno langelio“ principu, vykdo dalyvių paiešką, atranką, patalpų veiklos paiešką, 

viešinimo veiklą, teikiamos konsultavimo, informavimo paslaugos. Teikia duomenis ESFA. 

 2021 m. sausio 1 – gruodžio 31 d. projektinėje veikloje dalyvavo 311 dalyvių. Nuo 2018 m. 

kovo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. projekte dalyvavo iš viso 1238 dalyviai iš visos Kėdainių rajono 

savivaldybės ((iš viso buvo planuota suteikti paslaugas 400 dalyvių per ketverius metus).  

2021 metais organizuotos šios projekto veiklos:  

Pozityvios tėvystės mokymai pagal STEP programą, suformuota 5 grupės, kuriose dalyvavo 

36 dalyviai;  

Pozityvios tėvystės mokymai,  suformuotos 8 grupės, kuriose dalyvavo 43 dalyviai; 

Šeimų bendravimo įgūdžių tobulinimo seminaras, suformuotos 2 grupės, dalyvavo 20 

dalyvių;  

Grupinės psichologo konsultacijos, suformuotos 3 grupės, dalyvavo 23 dalyviai;  

Individualias  psichologo konsultacijas per 2021 metus lankė 376 dalyviai;  

Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos, tarpininkavimas ir atstovavimas suteiktos 

82 dalyviai;  

Užsiėmimai paaugliams ir jaunimui patiriantiems krizes, suformuotos 3 grupės, dalyvavo 28 

dalyviai;  

Paskaitos diskusijos aktyvių šeimų klubo nariams, suformuotos 2 grupės, kuriose dalyvavo 

17 dalyvių; 

Šeimos savarankiškumo stiprinimo ir pozityvaus bendravimo stovykla, suformuotos 2 

grupės, dalyvavo 31 dalyvis; 

Atsakingo ir saugaus namų ūkio planavimo ir organizavimo užsiėmimai, suformuota 1 

grupė, 9 dalyviai;  

2021 metais įgyvendintos šios veiklos:  

Giluminės dailės terapijos užsiėmimai.  

Užsiėmimai paaugliams ir jaunimui patiriantiems krizes. 

Šeimos savarankiškumo stiprinimo ir pozityvaus bendravimo stovykla. 

2020 metais  pakeistos veiklos iš neaktyvių į aktyvias. :  



Pasiruošimo tėvystei mokymai  ir Atsakingo ir saugaus namų ūkio planavimo ir 

organizavimo teoriniai/praktiniai užsiėmimai  pakeisti į Pozityvios tėvystės mokymus; Grupines  

psichologo konsultacijas; Individualias psichologo konsultacijas.  

2021 metais projekto sklaida vykdyta 4 kartus, organizuojamos veiklos viešinamos  

rajoniniame laikraštyje „Rinkos aikštė“, Facebook paskyroje,  interneto svetainėje.  

Projekto veiklos pagerino paslaugų šeimai kokybę Kėdainių rajono savivaldybėje.  

 


