
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS, 

SIEKDAMAS PRISIDĖTI PRIE  VISUOMENĖS PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR 

PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO, ORGANIZUOJA NEMOKAMAS 

INDIVIDUALIAS BEI GRUPINES PSICHOLOGO KONSULTACIJAS 

Individualios bei grupinės psichologų konsultacijos Kaišiadorių-Širvintų rajone 

organizuojamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. 

įsakymu Nr. V-1733 patvirtintą „Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų 

teikimo tvarkos aprašą“.  

Paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl 

sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus 

netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita) (toliau – sudėtinga 

gyvenimiška situacija). 

 Paslaugas teikia psichologas.  

 Paslaugos teikiamos ir vaikams, ir suaugusiesiems. 

 Vaikams iki 16 metų būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas. 

 Naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai. 

 Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu. 

 

PSICHOLOGO KONSULTACIJOS GRUPĖMS: 
 Grupinių konsultacijų metu vienoje grupėje gali būti nuo 8 iki 10 asmenų. 

 Bendra vienos grupės užsiėmimų trukmė yra 8 akademinės valandos. 

 Psichologinių konsultacijų asmenų grupėms metu siekiama padėti asmeniui rasti psichikos 

sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių 

technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką 

siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą. 

 

PLANUOJAMOS TEMOS (KONSULTACIJOS GRUPĖMS): 

 streso valdymo praktiniai užsiėmimai; 

 emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai; 

 savitarpio pagalbos grupės;  

 psichologinės konsultacijos asmenų grupėms; 

 kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai. 

 

INDIVIDUALIOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS: 

 Individualios konsultacijos trukmė – 1 akademinė valanda. 

 Vienam asmeniui teikiamos ne daugiau kaip 5 individualios konsultacijos. 

 Dalyvavimas programoje savanoriškas ir nemokamas. 

 Teikdamas individualias konsultacijas, psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos 

situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų 

teikimo laikotarpį, numato konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia 

emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška 

situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius. 

 

Informacijos apie veiklos galimybes Jūsų įmonėje kviečiame teirautis mob. (8 640) 36593, el. p. 

kaisiadoriubiuras@gmail.com 

 



 

 



 

Psichologinės gerovės stiprinimo paslaugos - individualios konsultacijos ir praktiniai užsiėmimai 

Primename, kad vyksta mokymai "Visuomenės psichikos sveikatos gerinimui".  

Kiekvienas norinti gali dalyvauti. Jums reikia užsiregistruoti! 

Visa aktuali informacija pateikiama žemiau 

 Dailės terapijos užsiėmimai 

Registruotis galite ČIA: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd11cSN9KJLe4M9vxhijm9RulBjWWlUkA_mIp71V

r8RP9DnYQ/viewform?fbclid=IwAR29rTXeneZnDJ3AhJtUK1gL5TkX1jzt2qM1RadzB-

x5UfKP5y8LSR79alw 

 

 Streso valdymo mokymai  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1crBQ3ZuQad3mt8FF9abZHRfJDwTnNPCmwR7

WBUN-

lf6ew/viewform?fbclid=IwAR0u77lsPKZCjL1db5QnA10MLEGq6jTgvqPH0mtvM1ibYCmPCV0

R4xx78Dg 

 

 Sąmoningo kvėpavimo užsiėmimai 

Registruotis galite ČIA: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5CwfHpGkHIf6QX8plqSuCjuAKzShrjW5FB2WOJ

NEHlQWXhA/viewform?fbclid=IwAR0PjS175M7kV8VZMhRZb3HFn_IvWMhVuHa4Z-

vMFyQbj-yIx4OYf_XJ3rs 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd11cSN9KJLe4M9vxhijm9RulBjWWlUkA_mIp71Vr8RP9DnYQ/viewform?fbclid=IwAR29rTXeneZnDJ3AhJtUK1gL5TkX1jzt2qM1RadzB-x5UfKP5y8LSR79alw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd11cSN9KJLe4M9vxhijm9RulBjWWlUkA_mIp71Vr8RP9DnYQ/viewform?fbclid=IwAR29rTXeneZnDJ3AhJtUK1gL5TkX1jzt2qM1RadzB-x5UfKP5y8LSR79alw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd11cSN9KJLe4M9vxhijm9RulBjWWlUkA_mIp71Vr8RP9DnYQ/viewform?fbclid=IwAR29rTXeneZnDJ3AhJtUK1gL5TkX1jzt2qM1RadzB-x5UfKP5y8LSR79alw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1crBQ3ZuQad3mt8FF9abZHRfJDwTnNPCmwR7WBUN-lf6ew/viewform?fbclid=IwAR0u77lsPKZCjL1db5QnA10MLEGq6jTgvqPH0mtvM1ibYCmPCV0R4xx78Dg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1crBQ3ZuQad3mt8FF9abZHRfJDwTnNPCmwR7WBUN-lf6ew/viewform?fbclid=IwAR0u77lsPKZCjL1db5QnA10MLEGq6jTgvqPH0mtvM1ibYCmPCV0R4xx78Dg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1crBQ3ZuQad3mt8FF9abZHRfJDwTnNPCmwR7WBUN-lf6ew/viewform?fbclid=IwAR0u77lsPKZCjL1db5QnA10MLEGq6jTgvqPH0mtvM1ibYCmPCV0R4xx78Dg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1crBQ3ZuQad3mt8FF9abZHRfJDwTnNPCmwR7WBUN-lf6ew/viewform?fbclid=IwAR0u77lsPKZCjL1db5QnA10MLEGq6jTgvqPH0mtvM1ibYCmPCV0R4xx78Dg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5CwfHpGkHIf6QX8plqSuCjuAKzShrjW5FB2WOJNEHlQWXhA/viewform?fbclid=IwAR0PjS175M7kV8VZMhRZb3HFn_IvWMhVuHa4Z-vMFyQbj-yIx4OYf_XJ3rs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5CwfHpGkHIf6QX8plqSuCjuAKzShrjW5FB2WOJNEHlQWXhA/viewform?fbclid=IwAR0PjS175M7kV8VZMhRZb3HFn_IvWMhVuHa4Z-vMFyQbj-yIx4OYf_XJ3rs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5CwfHpGkHIf6QX8plqSuCjuAKzShrjW5FB2WOJNEHlQWXhA/viewform?fbclid=IwAR0PjS175M7kV8VZMhRZb3HFn_IvWMhVuHa4Z-vMFyQbj-yIx4OYf_XJ3rs


 



 



 


