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Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras.
Koordinatės:
Adresas Rasų g. 20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Jurgita Žilinskaitė
Telefonas (8 ~ 5) 213 3437
Faksas (8 ~ 5) 213 3439
El. paštas info@jppc.lt
Interneto puslapis www.jppc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Kristina – Ona Polukardienė,
Tel. (8 ~ 5) 213 3434
Darbo laikas
I – V 9.00 – 21.00
Priėmimo laikas I – V 9.00 – 21.00
Paslaugų aprašymas
Psichologinės konsultacijos (individualios, grupinės).
Kam taikomos:
Jaunimui prioritetiškai, gali būti teikiama visiems besikreipiantiems.
Reikalingi dokumentai
Nereikalingi.
Kitos sąlygos
Išankstinis užsirašymas.
Mokestis:
Pagal susitarimą. Moksleiviams, studentams ir bedarbiams nuolaidos.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras. Socialinės informacijos
bankas. Informacija telefonu.
Koordinatės:
Adresas Rasų g. 20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Irma Šimėnaitė
Telefonas (8 ~ 5) 231 3437
Faksas (8 ~ 5) 231 3439
El. paštas info@jppc.lt
Interneto puslapis www.jppc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Kristina – Ona Polukardienė,
tel. (8 ~ 5) 231 3434
Darbo laikas I – V 9.00 – 21.00
Priėmimo laikas Paslaugų aprašymas
Informacija telefonu apie jaunimo psichologinės paramos centro veiklą,
kitas psichologines, socialines, medicinines pagalbos tarnybas.
Socialinės informacijos bankas - duomenų bazė, skirta rinkti ir peržiūrėti
informaciją apie įvairias organizacijas, teikiančias socialines psichologines paslaugas ir pagalbą Lietuvoje.

Kam taikomos:
Visiems beskambinantiems.
Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras. Vaikų ir jaunimo klubas
„Raganiukė“.
Koordinatės
Adresas Rasų g. 20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Asta Bieliauskaitė
Telefonas (8 ~ 5) 231 3437, mob. (8 ~ 5) 655 20555
Faksas (8 ~ 5) 231 3439
El.paštas info@raganiukesklubas.lt
Interneto puslapis www.raganiukesklubas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Paulius Skruibis, tel. (8 ~ 5)
231 3437
Darbo laikas I – V 09.00 – 21.00
Priėmimo laikas būrelių vykimo metu
Paslaugų aprašymas
Laisvalaikio klubas vaikams: socialinių įgūdžių lavinimo, bendravimo
įgūdžių grupė, teatro būrelis.
Kam taikomos:
Vaikams ir jaunimui iki 19 metų.
Reikalingi dokumentai
Nereikalingi.
Kitos sąlygos:
Mokestis:
20 litų per mėnesį.
Paslaugos trukmė:
Užsiėmimai vyksta vieną arba kelis kartus per savaitę.
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Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras. Vaikų ir jaunimo klubas
„Veidrodukas“.
Koordinatės
Adresas Rasų g. 20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys klubo veiklos koordinatorius ir psichologo
asistentas Valdas Kalvis, psichologo asistentai Veronika Lakis ir Marius
Babrauskas bei socialinė pedagogė Reda Lekečinskaitė.
Telefonas (8 ~ 5) 231 3437
Faksas (8 ~ 5) 231 3439
El.paštas info@jppc.lt
Interneto puslapis www.jppc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Paulius Skruibis, tel. (8 ~ 5)
231 3437
Darbo laikas I – V 14.30 – 17.30
Priėmimo laikas būrelių vykimo metu
Paslaugų aprašymas
Laisvalaikio klubas vaikams: lavinami vaikų buitinės veiklos įgūdžiai,
meniniai sugebėjimai. Vaikai mokomi kompiuterinių įgūdžių, įtraukiami į
sporto užsiėmimus. Organizuojamos diskusijos rūpimais klausimais.
Pagrindinis veiklos tikslas – prasmingai užimti vaikų laiką po pamokų,
mokyti juos priimtino socialinio elgesio. Vyksta nuolatinis darbas su vaikų
šeimomis.
Kam taikomos:
Vaikams ir jaunimui iki 19 metų.
Reikalingi dokumentai
Nereikalingi.
Kitos sąlygos:
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
Užsiėmimai vyksta vieną arba kelis kartus per savaitę.
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Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras. Vilniaus „Jaunimo linija“.
Koordinatės
Adresas Kontaktiniai asmenys Paulius Skruibis
Telefonas 8 ~ 800 28888
Faksas El.paštas - vilnius@jaunimolinija.lt
Interneto puslapis www.jaunimolinija.lt , www.jaunimolinija.lt/internetas
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Paulius Skruibis,
mob.tel. 8 ~ 686 36979
Darbo laikas kasdien visą parą
Priėmimo laikas kasdien visą parą
Paslaugų aprašymas
Savanoriška tarnyba, teikianti emocinę paramą telefonu ir internetu.
Kam taikomos:
Jaunimui, bet konsultuojami visi besikreipiantys.
Reikalingi dokumentai
Nereikalingi.
Kitos sąlygos:
Mokestis:
Nėra
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras. Emocinė parama internetu.
Koordinatės
Adresas Rasų g. 20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Aušra Kazlauskaitė
Telefonas (8 ~ 5) 231 3437
Faksas (8 ~ 5) 231 3439
El.paštas ausra@jppc.lt ; info@jppc.lt
Interneto puslapis www.jaunimolinija.lt/internetas/
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Kristina - Ona Polukardienė
tel. (8 ~ 5) 231 3434
Darbo laikas I – V 9.00 – 21.00
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Internetinio konsultavimo programa. Jaunimo psichologinės paramos
centro svetainėje www.jppc.lt kiekvienas norintis, gali užduoti klausimą
„Jaunimo linijos“ savanoriams. Atsakymą į savo laišką gali perskaityti tik
jį parašęs asmuo.
Kam taikomos:
Vaikams ir jaunimui, bet konsultuojami visi besikreipiantys.
Reikalingi dokumentai
Nereikalingi.
Kitos sąlygos:
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras. Budintis psichologas.
Koordinatės:
Adresas Rasų g. 20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Erikas Simonavičius, Gabija Šukytė, Ivona
Suchodolska
Telefonas (8 ~ 5) 231 3437; 8 640 51555
Faksas (8 ~ 5) 231 3439
Interneto puslapis info@krizesiveikimas.lt; info@jppc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Kristina – Ona Polukardienė,
tel. (8 ~ 5) 231 3434
Darbo laikas I – V 9.00 – 21.00
Priėmimo laikas I – V 16.00 – 20.00, VI 12.00 – 16.00
Paslaugų aprašymas
Teikiama pirminė, nemokama psichologinė pagalba; organizuojama
skubi pagalba psichologinių krizių atvejais; konsultuojami
nusižudžiusiųjų artimiejil padedama rasti informaciją apie tolimesnės
pagalbos galimybes; tarpininkaujama susisiekiant su reikiamais
specialistais ar įstaigomis.
Kam taikomos:
Konsultuojami visi besikreipiantys.
Reikalingi dokumentai
Nereikalingi.
Kitos sąlygos
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras. Individualios psichologo
konsultacijos.
Koordinatės:
Adresas Rasų g. 20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Dr. Kristina Ona Polukordienė, Dr. Paulius Skruibis,
Raminta Aleliūnaitė, Marija Bagdonienė, Virginija Mikėnienė, Irma
Skruibienė, Kamilė Butkevičiūtė, Erikas Simonavičius.
Telefonas (8 ~ 5) 231 3437
Faksas (8 ~ 5) 231 3439
El. paštas info@jppc.lt
Interneto puslapis www.jppc.lt www.psichologukonsultacijos.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Kristina – Ona Polukardienė,
tel. (8 ~ 5) 231 3434
Darbo laikas I – V 9.00 - 21.00
Priėmimo laikas pagal užsirašymą
Paslaugų aprašymas
Profesionali pagalba žmonėms, norintiems geriau pažinti ir suprasti save,
savo gyvenimą, suprasti ir atpažinti savo jausmus, atrasti būdus tvarkytis
su savo sunkumais.
Kam taikomos:
Visiems besikreipiantiems.
Reikalingi dokumentai
Nereikalingi.
Kitos sąlygos
Reikalinga išankstinė registracija.
Mokestis:
Nuo 50 iki 100 Lt (socialiai remtiniems asmenims, moksleiviams ir
studentams taikoma nuolaida).
Paslaugos trukmė:
Individualios konsultacijos trukmė 45-60 min. Paprastai konsultacijos
vyksta kartą per savaitę.
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Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras. Parama išgyvenantiems
netektis.
Koordinatės:
Adresas Rasų g. 20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Paulius Skruibis
Telefonas (8 ~ 5) 231 3437; 8 686 36979
Faksas (8 ~ 5) 231 3439
El. paštas info@jppc.lt paulius@jppc.lt
Interneto puslapis www.jppc.lt www.gedintiems.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Kristina – Ona Polukardienė,
tel. (8 ~ 5) 231 3434
Darbo laikas 9.00 – 21.00
Priėmimo laikas Grupės susitikimai vyksta kartą per mėnesį, dažniausiai
paskutinį mėnesio trečiadienį nuo 18 val.
Paslaugų aprašymas
Konsultacijos žmonėms išgyvenantiems netektis; netektis išgyvenančių
žmonių paramos grupė.
Kam taikomos:
Visiems besikreipiantiems.
Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras. Psichoterapinė grupė „Kaip
grupėje taip ir gyvenime“.
Koordinatės:
Adresas Rasų g. 20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Kristina – Ona Polukardienė
Telefonas (8 ~ 5) 231 3437
Faksas (8 ~ 5) 231 3439
El. paštas info@jppc.lt
Interneto puslapis www.jppc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Kristina – Ona Polukardienė,
tel. (8 ~ 5) 231 3434
Darbo laikas 9.00 – 21.00
Priėmimo laikas Grupė vyksta pirmadieniais nuo 17.30 arba nuo 18.30.
Paslaugų aprašymas
Grupėje galima tikėtis rasti atsakymus į šiuos klausimus:
Kaip mane mato ir priima kiti? Kas man trukdo ir padeda būti su kitais?
Kaip galiu sukurti tokius santykius, kuriais būčiau labiau patenkintas/-a?
Ką galiu daryti kitaip, kad jausčiausi labiau suaugęs/-usi, savarankiškas/a ir atsakingas/-a už norimus savo gyvenimo pokyčius ir sprendimus?
Kam taikomos:
Visiems besikreipiantiems.
Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Norintiems lankyti grupę būtina viena individuali konsultacija pas
grupės vedantįjį..
Mokestis:
Vieno užsiėmimo, kurio trukmė pusantros valandos, kaina – 35 Lt.
Moksleiviams, studentams ir socialiai remtiniems asmenims – 25 Lt.
Paslaugos trukmė:
Neribota.

14

Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras. Dr. Pauliaus Skruibio
psichoterapinė grupė.
Koordinatės
Adresas Rasų g. 20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Paulius Skruibis
Telefonas (8 ~ 5) 231 3437; 8 686 36979
Faksas (8 ~ 5) 231 3439
El.paštas info@jppc.lt paulius@skruibis.lt
Interneto puslapis www.jppc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Kristina – Ona Polukardienė,
tel. (8 ~ 5) 231 3434
Darbo laikas 9.00 – 21.00
Priėmimo laikas Ketvirtadieniais 18.00 - 19.30
Paslaugų aprašymas
Norintiems geriau suprasti ir keisti savo elgesio modelius; išmokti kurti ir
palaikyti artimus bei prasmingus santykius; spręsti įvairias psichologines
problemas; geriau suprasti kitus žmones ir jų elgesį; labiau pasitikėti
savimi.
Kam taikomos:
Visiems norintiems.
Reikalingi dokumentai
Nereikalingi.
Kitos sąlygos:
Mokestis:
Vieno grupės susitikimo kaina - 40 Lt.
Paslaugos trukmė:
7 mėnesiai.
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Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras. Meno terapijos grupė.
Koordinatės
Adresas Rasų g. 20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Raminta Aleliūnaitė
Telefonas (8 ~ 5) 231 3437; 8 686 97206
Faksas (8 ~ 5) 231 3439
El.paštas info@jppc.lt
Interneto puslapis www.jppc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Kristina – Ona Polukardienė,
tel. (8 ~ 5) 231 3434
Darbo laikas 9.00 – 21.00
Priėmimo laikas Pirmadieniais nuo 18:30 val. (gali būti derinamas pagal
grupės poreikius)
Paslaugų aprašymas
Piešimas ar tapymas grupėje, kurio metu grupės dalyviai išsako savo
vaizdinius, asociacijas, mintis, jausmus apie vienas kito piešinius.
Užsiėmimai jauniems žmonėms nuo 19 m. norintiems geriau pažinti save,
ieškantiems atsakymų į rūpimus klausimus apie save ir savo santykius su
aplinkiniais žmonėmis.
Kam taikomos:
Visiems norintiems.
Reikalingi dokumentai
Nereikalingi.
Kitos sąlygos:
Mokestis:
140 Lt už mėnesį (35 Lt už susitikimą).
Paslaugos trukmė:
2 val. vieną kartą per savaitę 5 mėnesius.
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Institucijos pavadinimas
Jaunimo psichologinės paramos centras. Bendravimo įgūdžių grupė.
Koordinatės
Adresas Rasų g. 20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Virginija Rekuč
Telefonas (8 ~ 5) 231 3437; 8 676 27112
Faksas (8 ~ 5) 231 3439
El.paštas info@jppc.lt
Interneto puslapis www.jppc.lt www.raganiukesklubas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Kristina – Ona Polukardienė,
tel. (8 ~ 5) 231 3434
Darbo laikas 9.00 – 21.00
Priėmimo laikas Užsiėmimai vyksta kiekvieną trečiadienį, nuo 16.00 iki
17.30.
Paslaugų aprašymas
Grupė norintiems išmokti laisviau bendrauti; efektyviai spręsti konfliktus;
nugalėti baimę kalbėti viešai; geriau pažinti save; sužinoti kaip elgtis
netikėtose situacijose; susipažinti su įdomiais žmonėmis; turiningai
praleisti laisvalaikį.
Kam taikomos:
Jaunimui nuo 12 metų.
Reikalingi dokumentai
Nereikalingi.
Kitos sąlygos:
Mokestis:
Mėnesiui – 20 Lt.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
VšĮ Paramos vaikams centras.
Koordinatės
Adresas Latvių g. 19A, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8 ~ 5) 271 5980, (8-611) 43 567
Faksas (8 ~ 5) 271 5979
El.paštas pvc@pvc.lt
Interneto puslapis www.pvc.lt ; www.vaikystebesmurto.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Aušra Kurienė,
tel. (8 ~ 5) 271 5980
Darbo laikas I – V 9.00 – 18.00
Priėmimo laikas I – V 9.00 – 18.00
Paslaugų aprašymas
Programa „Big Brothers Big Sisters“ (BBBS) – savanoriška profesionalo
prižiūrima suaugusiojo psichologinė parama vaikams;
Programa „Antras žingsnis“ - socialinius - emocinius įgūdžius ugdanti bei
stiprinanti programa vaikams;
Kompleksinė pagalba prievartą patyrusiems vaikams ir jų artimiesiems;
Psichologinė pagalba vaikams, suaugusiems, šeimoms;
Kompleksinių paslaugų teikimas tėvams iki ir po vaiko gimimo;
Nemokama psichiatro, socialinio darbuotojo ir teisininko pagalba smurtą
patyrusiems vaikams ir šeimos nariams.
Kam taikomos:
Vaikams su elgesio ir emocijų problemomis, įvairų smurtą patyrusiems
vaikams. Suaugusiems – su neurozių ir asmenybės sutrikimais.
Reikalingi dokumentai
Nereikalingi.
Jeigu vaikas yra patyręs smurtą, reikalingas VTAT nukreipimas, tačiau ir be
jo priimami visi besikreipiantys.
Kitos sąlygos
Išankstinis užsirašymas.
Mokestis:
Individuali psichologinė konsultacija - nuo 50 iki 100 Lt už valandą;
Šeimos konsultacija - nuo 80 iki 130 Lt už valandą;
Grupinė konsultacija - nuo 30 iki 50 žmogui už valandą;
Psichologinė diagnostika - nuo 300 iki 600 Lt;
Vaiko būsenos įvertinimas teismui - nuo 500 iki 1000 Lt.
Vaikams ir paaugliams, patyrusiems įvairų smurtą (fizinį, emocinį ar
seksualinį) bei jų šeimos nariams, teikiama kompleksinė (psichologinė,
psichiatrinė, socialinė, teisinė) NEMOKAMA pagalba.
BBBS programa – nemokama.
Su VTAT nukreipimu – nemokama.
Paslaugos trukmė:
Pagal susitarimą.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus saugaus eismo mokykla.
Koordinatės
Adresas Antakalnio g. 108, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Žydrūnė Laužadytė, Laimutė Marytė Grigaliūnienė.
Telefonas (8 ~ 5) 234 3944, (8 ~ 5) 234 49 68
Faksas (8 ~ 5) 234 3944
El.paštas vsem@takas.lt
Interneto puslapis - www.vsem.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Laimutė Marytė Grigaliūnienė,
tel. (8 ~ 5) 234 3944
Darbo laikas I – V 8.00 – 12.00 ir 13.00 – 17.00
Priėmimo laikas I – V 8.00 – 12.00 ir 13.00 – 17.00
Paslaugų aprašymas
Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, pirmosios medicinos
pagalbos ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ankstyvosios
intervencijos ir pirminės prevencijos pamokos, saugaus eismo, dviračių
vairuotojų rengimo, aplinkosaugos būreliai.
Kam taikomos:
Darželių auklėtiniams ir moksleiviams.
Reikalingi dokumentai
Mokyklos paraiška;
Mokinių sąrašas.
Kitos sąlygos
Išankstinė registracija.
Mokestis:
Pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytą mokėjimo tvarką.
Paslaugos trukmė:
Pagal mokyklų pageidavimą.
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Institucijos pavadinimas
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“ programa.
Koordinatės
Adresas Liudo Giros g. 84 - 1, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Kristina Stepanova
Telefonas (8 ~ 5) 263 1220, mob. 8 ~ 615 100 86
Faksas (8 ~ 5) 261 0837
El.paštas info@gelbvaik.lt
Interneto puslapis www.gelbvaik.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Rasa Dičpetrienė,
tel. (8 ~ 5) 261 0815
Darbo laikas I – IV 10.00 – 18.00
Priėmimo laikas V 10.00 – 17.00
Paslaugų aprašymas
Jaunimo namai „Žuvėdra“:
Paaugliams, augantiems globos namuose ar skurstančiose šeimose,
pirmenybę teikiant paaugliams iš globos įstaigų, našlaičiams. Padėti
paaugliams įgyti profesiją bei integruotis į visuomenę, suteikiant jiems
gyvenamąjį plotą bendrabutyje ir galimybę mokytis Druskininkų amatų
mokykloje.
Paslaugos šeimoms:
Vaikų dienos centruose teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, socialinių
įgūdžių ir kompiuterinio raštingumo kursai nedirbantiems šeimos
nariams; konsultacijos dėl įdarbinimo dienos centrus lankančių vaikų
nedirbantiems tėvams. Psichologinė, socialinė, teisinė pagalba;
tarpininkavimas tarp šeimos ir kitų institucijų.
Vaikų dienos centrai:
Vaikų ir šeimų konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas,
individualios ugdymo veiklos ir pagalbos vaikui planavimas; grupiniai
užsiėmimai, skirti vaikų socialinių, gyvenimiškųjų įgūdžių ugdymui, savęs
pažinimui, savęs vertinimo stiprinimui. Organizuojamas vaikų užimtumas
ir laisvalaikis, pamokų ruoša ir pagalba atstatant bei stiprinant mokymosi
motyvaciją, nemokamas maitinimas, darbinė, pažintinė ir sportinė veikla,
ekskursijos ir išvykos, kita kultūrinė veikla, vasaros poilsio
organizavimas.
„Mergaičių programa“:
Mergaitėms organizuojami grupiniai užsiėmimai, kurių metu aptariamos
tokios temos kaip lytinis švietimas, higiena, prevencinės temos
(narkotinės medžiagos, prekyba žmonėmis ir pan.), vykdomas ateities
vizijos formavimas, profesinis orientavimas, ugdomi mergaičių gyvenimo,
socialiniai, namų ruošos, sveikos gyvensenos įgūdžiai. Taip pat
vykdomas individualus ir grupinis darbas su mergaičių šeimomis,
organizuojamas tarpžinybinis bendradarbiavimas.
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„Iš gatvės į mokyklą“
Specialios edukacinės veiklos, kurių pagalba siekiama didinti šeimos
atsakomybę už vaiko ugdymą, formuoti ir stiprinti vaikų socialinius ir
gyvenimo įgūdžius.
Kam taikomos:
7 – 18 metų rizikos grupės mergaitėms ir jų šeimoms. Tai mergaitės,
kurios patyrė psichologinę, fizinę, seksualinę prievartą ir nepriežiūrą;
kurios nelanko mokyklos (turi mokymo(si) problemų), turi
priklausomybes (nuo nikotino, epizodiškai arba nuolat vartoja alkoholį,
kitas narkotines ir psichotropines medžiagas), gyvena šeimose,
neturinčiose palankių socialinių sąlygų.
Reikalingi dokumentai
1. Vaikų teisių apsaugos tarnybos/ policijos/mokyklos socialinio
pedagogo nukreipimas mergaitės siuntimui į programą.
2. Tėvų sutikimas;
Kitos sąlygos
Teikiama Fabijoniškių bei kitų mikrorajonų rizikos grupės vaikams ir jų
šeimoms.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė
Iki pilnametystės.
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Institucijos pavadinimas
VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas. Vaiko raidos centras.
Koordinatės
Adresas Vytauto g. 15, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Poliklinikos ir dienos stacionaro skyrius - Virginija
Ribakoviene, (8-5) 275 75 64; Ankstyvosios reabilitacijos skyrius - Laima
Mikulėnaitė, (8-5) 278 05 24; Vaikų psichiatrijos skyrius – Jurgita
Radzevičienė, (8-5) 273 14 56; Vaikų ir paauglių krizių intervencijos
skyrius - Sigutė Stanaitienė, (8-5) 275 75 64
Telefonas (8 ~ 5) 212 5523; (8 ~ 5) 273 1422 (registratūra)
Faksas (8 ~ 5) 275 2275
El.paštas raida@raida.lt
Interneto puslapis www.raida.lt
Įtaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Jovita Petrulytė,
tel. (8 ~ 5) 212 5523
Darbo laikas I – V 8.00 – 17.00
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Ambulatorinės:
vaikų ir paauglių psichiatrų konsultacijos; individuali psichoterapija;
grupinė psichoterapija; vaikų neurologo konsultacijos; vaikų ligų gydytojo
konsultacijos; vaikų psichiatrijos dienos stacionaras; vaikų raidos
sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ambulatoriniai kompleksai;
elektroencefalograma.
Stacionarinės:
Ankstyvosios reabilitacijos skyrius – priimami vaikai su tėvais/globėjais 23 sav. kompleksinio raidos įvertinimo ir gydymo kursui. Vaikų amžius iki 7
metų.
Vaikų psichiatrijos skyrius – priimami vaikai nuo 3 iki 18 metų, turintys
emocinių ir psichosocialinių sutrikimų.
Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius.
Poliklinikos ir dienos stacionaro skyrius.
Mokamos paslaugos:
Šeimos konsultavimas; indvidualus ir grupinis psichologinis
konsultavimas; psichologinis raidos įvertinimas (DISC, WISCIII); išplestinė
specialistų konsultacija; logopedo konsultacija; Individuali kalbos
terapija; socialinio darbuotojo konsultacija; individualus struktūruotas
mokymas; grupinis struktūruotas mokymas; individuali ir grupinė
Montessori terapija.
Kam taikomos:
Vaikams su raidos problemomis: motorikos (judesio) problemomis;
kalbos ir bendravimo problemomis; bendru raidos suletėjimu; protiniu
atsilikimu; autizmu ar jo bruožais; kitais psichologinės raidos sutrikimais,
miego, maitinimo problemomis.
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Vaikams iki 18 m. su elgesio ir emocinemis problemomis: elgesio
problemos, agresyvumas, hiperaktyvumas, depresija, baime, nerimas,
mokymosi sunkumai, bendravimo sunkumai, konfliktai.
Reikalingi dokumentai
Gydytojo nukreipimas (nemokamoms paslaugoms);
Vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimas/pasas).
Kitos sąlygos:
Nėra.
Mokestis:
Paslaugos nemokamos, išskyrus atvejus:







kai pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos
priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo pats
kreipiasi į mūsų įstaigą;
kai VšĮ VUVL filialas Vaiko raidos centras yra viršijęs
nustatytą valstybės apmokamų paslaugų limitą;
kai, viršijus nustatytą valstybės lėšomis apmokamų
paslaugų skaičių, paciento pageidavimu teikiamos
papildomos paslaugos;
kai teikiamos paslaugos, kurių apmokėjimas sutartyje
su Teritorine ligonių kasa nenumatytas.

Tretinio lygio vaikų neurologo konsultacija 1 val – 95,20 Lt
EEG ir vaikų neurologo konsultacija 1 val – 126,50 Lt
Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis
ištyrimas) 1 val – 97,50 Lt
Vaikų ir paauglių individualios psichoterapijos seansas 1 val – 49,70 Lt
Vaikų ir paauglių grupinės psichoterapijos seansas 1,5 val – 20,70 Lt
Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaras 1 lovadienis – 120,80 Lt
Vaikų vystymosi sutrikimų intensyviosios reabilitacijos dienos
stacionaras 1 lovadienis – 61,90 Lt
Kalbos korekcija 45 min. - 33,30 Lt
Paslaugos trukmė: sprendžia gydytojas.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras.
Koordinatės:
Adresas Ąžuolyno g. 7, Vilnius
Kontaktiniai asmenys
Telefonas (8 ~ 5) 260 7636
Faksas (8 ~ 5) 260 7636
El.paštas info@vppc.lt, vilnius@vppc.lt
Interneto puslapis www.psychotherapy.lt www.vppc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Sigita Gedminienė,
mob. tel. (8~5) 212 75 86
Darbo laikas
I – V 8.00 – 20.00
Priėmimo laikas Paslaugų aprašymas:
Psichoterapija, individuali psichoterapija, šeimos psichoterapija, grupinė
psichoterapija, kodavimas, autogeninė treniruotė ir relaksacija, vaikų ir
paauglių konsultavimas, psichoanalizė, psichofarmakoterapija,
hipnoterapija.
Kam taikomos:
Taikomos sprendžiant įvairius psichikos sutrikimus.
Reikalingi dokumentai:
Gydytojo siuntimas paslaugos konpensavimui.
Kitos sąlygos:
Reikalinga išankstinė registracija.
Mokestis:
Diferencijuotas.
Paslaugos trukmė:
Priklauso nuo paslaugos.
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Institucijos pavadinimas
VŠĮ Vaikų linija.
Koordinatės
Adresas Klinikų g. 2, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Telefonas 8 601 93283
Faksas (8 ~ 5) 261 7295
El.paštas vilnius@vaikulinija.lt
Interneto puslapis www.vaikulinija.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Robertas Povilaitis,
8 698 88797.
Darbo laikas kasdien 11 - 21 val.
Priėmimo laikas Paslaugų aprašymas
Vaikų linija – tai psichologinės pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams.
Vaikai ir paaugliai gali kreiptis į Vaikų liniją dėl įvairių jiems iškilusių
sunkumų – nesutarimų su draugais, tėvais ar mokytojais, konfliktų,
sunkumų moksluose, kai jaučiasi vieniši ar nemylimi, o taip pat dėl įvairių
kitų rūpesčių, kuomet sunku ir norisi pasitarti. Vaikų linija teikia
psichologinę pagalbą telefonu, laiškais ir internetu. Į tarnybą galima
kreiptis nemokamu telefono numeriu 8-800-11111. Skirta visos Lietuvos
vaikams ir paaugliams. Anonimiška – paskambinus ar parašius į Vaikų
liniją, vaikui ar paaugliui nebūtina prisistatyti. Konfidencialu – vaikas ar
paauglys gali būti tikras, kad tai, ką papasakos Vaikų linijai, neišeis už
tarnybos ribų. Jeigu vaikui reikalinga papildoma pagalba jo aplinkoje,
specifinė socialinė ar teisinė informacija, Vaikų linijos konsultantai gali
skambutį sujungti su kita tarnyba – Pagalbos vaikams linija – kurios
specialistai galės inicijuosi tolesnę pagalbą, palaikyti ryšį problemos
sprendimo metu.
Kam taikomos:
Vaikams ir paaugliams iki 18 metų. Į Vaikų liniją taip pat gali skambinti
suaugusieji, kurie nori pranešti apie pažeidžiamas vaikų teises.

Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Mokestis:
Nemokama.
Paslaugos trukmė:
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MEDICININĖ PAGALBA
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. I priklausomybių psichiatrijos
skyrius (Minesotos programa).
Koordinatės
Adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Zita Skardinskaitė
Telefonas (8 ~ 5) 213 7480
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas zita.skardinskaite@vplc.lt; info@vplc.lt ;
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas
Visą parą
Priėmimo laikas 8.00 – 15.00
Paslaugų aprašymas:
Minesotos programa – psichoterapinis gydymas: jausmų pažinimas,
bendravimo įgūdžių lavinimas, elgesio ir mąstymo koregavimas,
motyvacijos blaivybei stiprinimas, "12 žingsnių" programos taikymas
tolesniame gyvenime. Taikoma asmenims, sergantiems priklausomybe
nuo alkoholio ar narkotikų, be abstinencijos reiškinių (po stacionarinio
ar ambulatorinio abstinencijos gydymo) ir priklausomiems nuo azartinių
lošimų. Taip pat rengiamos paskaitos priklausomybės liga sergančių
asmenų artimiesiems.
Išduodamas nedarbingumo pažymėjimas 14 dienų, o kitoms 14 dienų –
medicininė pažyma.
Kam taikomos:
Asmenims, sergantiems priklausomybėmis nuo psichoaktyvių
medžiagų (alkoholio, narkotikų, raminančių vaistų), turintiems potraukį
azartiniams lošimams.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas.
Registracija Vilniaus mieste.
Socialinio draudimo pažymėjimas (jei turi).
Siuntimas iš Vilniaus priklausomybės ligų centro ambulatorinio skyriaus.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 213 7480.
Mokestis:
424 Lt.
Paslaugos trukmė:
28 dienos.

27

Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. II priklausomybių psichiatrijos
skyrius.
Koordinatės
Adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys gyd. Jūratė Armalienė, tel. (8 5) 216 0013
Telefonas (8 ~ 5) 216 0013, (8 ~ 5) 213 7024.
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas info@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas
Visą parą
Priėmimo laikas 8.00 – 15.00
Paslaugų aprašymas
Abstinencijos gydymas stacionare, psichologo, socialinio darbuotojo
pagalba.

Kam taikomos:
Pacientams su vidutine ir sunkia alkoholinės abstinencijos būkle.
Asmenims su ligos atkryčio simptomais.
Dviguba priklausomybė – alkoholis ir raminamieji vaistai.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas.
Registracija Vilniaus mieste.
Socialinio draudimo pažymėjimas (jei turi).
Siuntimas iš Vilniaus priklausomybės ligų centro ambulatorinio skyriaus.
Mokestis:
Vilniaus miesto gyventojams – gydymas nemokamas.
Ne Vilniaus miesto gyventojams ir jei atvyksta pakartotiniam
abstinencijos gydymui praėjus mažiau nei 6 mėn. – 226 Lt.
Paslaugos trukmė:
Siūloma gydytis iki 14 dienų
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. III priklausomybių psichiatrijos
skyrius.
Koordinatės
Adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Eglė Pincevičiūtė
Telefonas (8 ~ 5) 213 7477
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas info@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas
Visą parą
Priėmimo laikas 8.00 – 15.00
Paslaugų aprašymas
1) Alkoholinės abstinencijos stacionarinis gydymas.
2) Opioidinės abstinencijos bei priklausomybės nuo kt. psichiką
veikiančių medžiagų stacionarinis gydymas.
3) Trumpalaikis opioidinės abstinencijos gydymas metadonu ir
subuteksu.
4) Ištyrimas dėl ŽIV/AIDS, hepatitų B ir C (testai).
5) Psichologo, socialinio darbuotojo grupiniai ir individualūs
užsiėmimai.
Kam taikomos:
Asmenims, vyresniems negu 20 metų, sergantiems priklausomybėmis
nuo psichoaktyvių medžiagų (alkoholio, narkotikų ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų).
Nepriimami – esant gretutinių ligų paūmėjimui, sunkioms somatinėms
komplikacijoms ir sunkaus apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų
reiškiniams.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas.
Registracija Vilniaus mieste.
Socialinio draudimo pažymėjimas (jei turi).
Siuntimas iš Vilniaus priklausomybės ligų centro ambulatorinio skyriaus.
Mokestis:
Vilniaus m. gyventojams paslauga taikoma nemokamai. Jei atvyksta
pakartotiniam abstinencijos gydymui praėjus mažiau negu 3 mėnesiams
ir ne Vilniaus miesto gyventojams, mokestis už gydymą – 226 Lt.
Besigydantiems nuo narkotinės priklausomybės imamas 50 Lt
užstatas, kuris baigus gydymą gražinamas.
Paslaugos trukmė:
Nuo 7 iki 28 dienų.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. IV priklausomybių psichiatrijos
skyrius.
Koordinatės
Adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Leokadija Aleksa
Telefonas (8 ~ 5) 213 7561
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas leokadija.aleksa@vplc.lt ; info@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas Visą parą
Priėmimo laikas 8.00 – 14.00
Paslaugų aprašymas
1. Abstinencinio sindromo medikamentinis gydymas.
2. Psichologo, socialinio darbuotojo, gydytojų specialistų (terapeuto,
chirurgo, neurologo) konsultacijos.
3. Ištyrimas dėl ŽIV/AIDS, hepatito B ir C.
Kam taikomos:
Asmenims, sergantiems priklausomybėmis nuo psichoaktyvių
medžiagų, kurių amžius nuo 15 iki 20 metų.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas.
Registracija Vilniaus mieste.
Socialinio draudimo pažymėjimas (jei turi).
Siuntimas iš Vilniaus priklausomybės ligų centro ambulatorinio skyriaus.
Mokestis:
Vilniaus miesto gyventojams ir paaugliams (iki 18m.) – nemokamas;
Užstatas – 50 Lt (gydymo pabaigoje grąžinamas).
Jei atvyksta pakartotiniam abstinencijos gydymui praėjus mažiau negu 3
mėnesiams ir ne Vilniaus miesto gyventojams, mokestis už gydymą –
226 Lt.
Paslaugos trukmė:
Nuo 7 iki 28 dienų.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. Ambulatorinis skyrius. Gydytojo
konsultacija.
Koordinatės
Adresas Gerosios Vilties 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vaiva Povilaitienė
Telefonas (8 ~ 5) 213 7683
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas vaiva.povilaitiene@vplc.lt ; info@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas
7.00 – 20.00
Priėmimo laikas 7.00 – 20.00
Paslaugų aprašymas
Ambulatorinis ligonių ir jų artimųjų konsultavimas, paciento būklės
įvertinimas, gydymo skyrimas, nukreipimas stacionariniam ir
reabilitaciniam gydymui, palaikomasis gydymas.
Paauglių testavimas, įtarus vartojant narkotines medžiagas ir
konsultacijos tėvams.
Gydytojo nukreipimas psichologo konsultacijoms.
Kam taikomos:
Sergantiems priklausomybėmis nuo psichoaktyvių medžiagų –
alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas;
Registracija Vilniaus mieste.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. Ambulatorinis skyrius. Apsvaigimų
nustatymas.
Koordinatės
Adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vaiva Povilaitienė
Telefonas (8 ~ 5) 213 8794
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas vaiva.povilaitiene@vplc.lt ; info@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas Visą parą
Priėmimo laikas Visą parą
Paslaugų aprašymas
Alkoholinio ir narkotinio apsvaigimo nustatymas asmenims,
pristatytiems policijos arba besikreipusiems savanoriškai (užpildomas
protokolas, turintis juridinę galią). Visą parą, paslauga mokama. Tel. (8
5) 213 8794.
Kam taikomos:
Kitų įstaigų siuntimu arba pačiam klientui prašant.
Reikalingi dokumentai:
Asmens dokumentas;
Nukreipimas iš siuntusios įstaigos arba tiriamojo prašymas.
Mokestis:
Už medicininę apžiūrą apsvaigimui (neblaivumui) nustatyti – 20 Lt
(alkotesteriu);
Alkoholio nustatymui kraujyje – 65 Lt;
Narkotinės medžiagos nustatymas šlapime – priklausomai nuo to, kokia
medžiaga ieškoma: opijatų tyrimas – 175 Lt; amfetaminų tyrimas – 220
Lt; benzodiazepinų tyrimas – 158 Lt; kanabinoidų tyrimas – 143 Lt;
kokaino tyrimas – 165 Lt; barbitūratų tyrimas – 118 Lt.
Kitos sąlygos
Be biologinės terpės tyrimo išvada nerašoma.
Paslaugos trukmė:
Medicinos apžiūrai skiriama 30 min.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. Ambulatorinis skyrius.
Palaikomasis gydymas opioidų agonistais.
Koordinatės
Adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vaiva Povilaitienė
Telefonas (8 ~ 5) 213 7683
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas vaiva.povilaitiene@vplc.lt ; info@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas
7.00 – 18.00
Priėmimo laikas
7.00 – 18.00
Paslaugų aprašymas
1. Palaikomasis gydymas metadonu.
2. Socialinio darbuotojo konsultacijos ir pagalba sprendžiant socialines
problemas (dokumentai, darbo birža ir kt.).
3. Nukreipimas i kitas sveikatos priežiūros įstaigas dėl gretutinių
sveikatos sutrikimų.
Kam taikomos:
Priklausomiems nuo opioidų pacientams pagal indikacijas (gydytojų
konsultacinės komisijos sprendimu).
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas.
Registracija Vilniaus mieste.
Tyrimas dėl tuberkuliozės.
Mokestis:
Gydymas nemokamas.
Paslaugos trukmė:
Palaikomojo gydymo metadonu trukmė neribota pagal indikacijas.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. Ambulatorinis skyrius. Vaikų ir
paauglių konsultacija.
Koordinatės
Adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Ilona Strautnikaitė
Telefonas (8 ~ 5) 216 00 14
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas info@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas 8.00 – 18.00
Priėmimo laikas Pagal individualią registraciją.
Paslaugų aprašymas
Konsultacijos metu įvertinamas vaiko/paauglio priklausomybės tipas,
psichikos būsena, motyvacija sveikti bei sudaromas individualus ištyrimo ir
gydymo planas, kuris apima: medikamentinę detoksikaciją ambulatoriškai ar
stacionare; individualią psichoterapiją; grupinę psichoterapiją; psichologo
konsultaciją; socialinio darbuotojo konsultaciją.
Kam taikomos:
Vaikams ir paaugliams (iki 18 m), turintiems priklausomybę kompiuteriams,
patologinį potraukį azartiniams lošimams, tabakui, alkoholiui, narkotinėms
medžiagoms;
Tėvams/globėjams ir kitiems asmenims, besirūpinantiems vaiko sveikata ir
gerove, konsultuojami įvairiais su priklausomybės ligomis susijusiais
klausimais;
socialinės rizikos grupėms priklausantiems vaikams/paaugliams, kurių
artimieji sergantys priklausomybės ligomis, dalyvauja įvairiose gydymo
programose.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Kreipiantis gyd. vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijai, reikia atvykti į
VPLC registratūrą ar užsiregistruoti telefonu (8 ~ 5) 216 00 14. Atvykus
konsultacijai su savimi reikia turėti asmenybę patvirtinantį dokumentą su
nuotrauka.
Vaikas/paauglys iki 16 m. amžiaus konsultacijai būtinai turi atvykti su tėvais
ar asmeniu, turinčiu raštišką juridinį įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti
vaiko interesus.
Paauglys virš 16 m. amžiaus gali atvykti konsultacijai be lydinčių asmenų ir
gauti paslaugas anonimiškai.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. I priklausomybių psichiatrijos
skyrius. Paskaitos priklausomų asmenų artimiesiems.
Koordinatės
Adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Justina Kaliatkaitė
Telefonas 8 600 48669
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas info@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas 7.00 – 19.00
Priėmimo laikas Pirmadieniais 18.00
Paslaugų aprašymas
Paskaitos alkoholizmu sergančių asmenų artimiesiems ir draugams,
sprendžiamos bendros problemos, dalijamasi asmenine patirtimi, ištverme
ir viltimi.
Kam taikomos:
Visiems besikreipiantiems.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. Ankstyvosios diagnostikos ir
reabilitacijos skyrius. Dienos centras. Tęstinės psichoterapijos programa
Koordinatės
Adresas Savanorių pr. 74, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vilma Andrejauskienė
Telefonas (8 ~ 5) 233 6202, 233 3709
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas vilma.andrejauskiene@vplc.lt ; dienos.centras@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas:
7.00 – 19.00
Priėmimo laikas:
7.00 – 18.00
Paslaugų aprašymas:
Ambulatorinė anoniminė Minesotos programa – 3 mėn. Minesotos programa
– psichoterapinis priklausomybės ligų gydymas: elgesio ir mąstymo
koregavimas, bendravimo įgūdžių lavinimas, jausmų pažinimas, motyvacijos
blaivybei stiprinimas, mokymasis AA, AN 12 žingsnių programą taikyti
tolesniame gyvenime.
Kam taikomos:
Asmenims, žalingai vartojantiems narkotikus, alkoholį arba
turintiems potraukį azartiniams žaidimams.
Priklausomiems nuo narkotikų asmenims po reabilitacinio gydymo.
Priklausomų asmenų artimiesiems, kurių vaikai gydomi arba gydėsi
reabilitacijoje.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas.
Psichiatro nukreipimas.
Motyvacija gydymui ir blaivybei.
Mokestis:
226 Lt.
Paslaugos trukmė:
3 mėn.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. Ankstyvosios diagnostikos ir
reabilitacijos skyrius. Dienos centras. Konfidencialios gydytojų bei kitų
specialistų konsultacijos ir gydymas.
Adresas Savanorių pr. 74, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vilma Andrejauskienė,
Telefonas (8 ~ 5) 233 6202, 233 3709
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas vilma.andrejauskiene@vplc.lt; dienos.centras@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas
8.00 – 19.00
Priėmimo laikas
8.00 – 17.00
Paslaugų aprašymas
1. Psichiatro konsultacija.
2. Psichologo konsultacija.
3. Abstinencijos gydymas (iki 10 dienų).
4. Priklausomybės nuo alkoholio gydymas disulfiramu, naltreksonu.
5. Priklausomybės nuo opioidų gydymas Suboxone, Subutex, Naltrexone (24 sav.).
6. Konsultacijos metantiems rūkyti.
7. Neurologo konsultacija.
8. Antialkoholinė terapija ilgai veikiančiais vaistais.
Kam taikomos:
Taikomos asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotikus, tabaką,
turintiems
potraukį
azartiniams
lošimams.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas;
Paciento pageidavimas ir motyvacija gydimuisi.
Mokestis:
1. Specialisto konsultacija – 43 Lt;
2. Antialkoholinė terapija ilgai veikiančiais vaistais. Iki 6 mėn. – 85 Lt, iki 12
mėn. – 137 Lt.
Paslaugos trukmė:
-
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. Ankstyvosios diagnostikos ir
reabilitacijos skyrius. Reabilitacijos centras.
Adresas Vilkpedės g. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vilma Andrejauskienė
Telefonas (8 ~ 5) 232 5545
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas vilma.andrejauskiene@vplc.lt ; reabilitacija@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas
Visą parą
Priėmimo laikas 8.30 – 13.00
Paslaugų aprašymas
Ilgalaikė stacionarinė psichoterapinė reabilitacijos programa; individuali ir
grupinė psichoterapija; psichologo, psichiatro, socialinio darbuotojo
konsultacijos, "12 žingsnių" programa.
Kam taikomos:
Asmenims, turintiems priklausomybę nuo narkotinių medžiagų, kurių
amžius 18 – 35 m.
Reikalingi dokumentai
Asmens dokumentas;
Siuntimas iš medicininės įstaigos (psichikos sveikatos centro ir kt.);
Kitos sąlygos
1. Vienu metu šeimos nariai gydytis į reabilitacijos centrą nepriimami;
2. Priimami, kai nėra reikalingas pirmaeilis somatinis gydymas.
Mokestis:
Vieno gydymo modulio kaina (2 mėn.) – 424,00Lt.
Paslaugos trukmė:
8 - 9 mėn.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. Socialinės pagalbos ir prevencijos
skyrius.
Koordinatės
Adresas Gerosios Vilties 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Aušra Malinauskaitė
Telefonas (8 ~ 5) 216 0014
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas ausra.malinauskaite@vplc.lt; info@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas
7.00 – 19.00 (darbo dienomis)
Priėmimo laikas 7.00 – 19.00 (darbo dienomis)
Paslaugų aprašymas
Konsultacija ir informacija telefonu (8 5) 216 0014.
Konsultacijos ir pagalba socialiniais klausimais.
Psichologo konsultacijos priklausomų asmenų artimiesiems (1 kartą per
savaitę psichologinės pagalbos grupės).
Socialinių įgūdžių lavinimas.
Socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai rizikos grupės vaikams.
Kam taikomos:
Visiems suinteresuotiems asmenims.
Reikalingi dokumentai
Jokie dokumentai nereikalingi.
Kitos sąlygos:
-

Mokestis:
Visos paslaugos nemokamos.
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikius.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus priklausomybės ligų centras. Mobilioji sveikatos klinika.
Koordinatės
Adresas Gerosios Vilties 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Aušra Malinauskaitė
Telefonas (8 ~ 5) 216 0014
Faksas (8 ~ 5) 216 0019
El.paštas ausra.malinauskaite@vplc.lt; info@vplc.lt
Interneto puslapis www.vplc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Emilis Subata,
tel. (8 ~ 5) 213 7274
Darbo laikas
13.00 – 17.00 (darbo dienomis)
Priėmimo laikas 13.00 – 17.00 (darbo dienomis)
Paslaugų aprašymas
Sveikatos mokymas ir švietimas;
Konsultavimas, motyvavimas dalyvauti priklausomybės bei infekcinių ligų
gydimosi programose;
Informacijos apie sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos tarnybas, jų
teikiamas paslaugas, teikimas ir pan.;
Socialinės paslaugos (asmens dokumentų tvarkymas, tarpininkavimas tarp
kliento ir reikalingų pagalbos tarnybų ir pan.);
Teisinė pagalba (teisinės informacijos teikimas);
Naujų švirkštimosi instrumentų, dezinfekcijos priemonių, prezervatyvų
dalinimas;
Naudotų švirkštimosi instrumentų surinkimas ir utilizavimas.
Kam taikomos:
Aktyviems narkotikų vartotojams pagal nustatytą grafiką ir nustatytose
miesto vietose.
Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos:
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus odos ir veneros ligų centras. Sanitarijos punktas.
Koordinatės
Adresas Kauno g. 37/59, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Neringa Maleckienė
Telefonas (8 ~ 5) 233 2944
Faksas (8 ~ 5) 233 2966
El.paštas vilven@takas.lt; maleckiene@yahoo.com
Interneto puslapis www.vovlc.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Gintautas Lileikis,
tel. (8 ~ 5) 233 2925
Darbo laikas
8.00 – 15.00 (darbo dienomis)
Priėmimo laikas 8.00 – 14.00 (darbo dienomis)
Paslaugų aprašymas
Programos dalyviams paslaugos teikiamos sanitarijos punkte.Be tyrimo ir
gydymo pacientams teikiamos dušo paslaugos bei drabužių ir avalynės
labdara. Visi pacientai apžiūrimi gydytojo dermatovenerologo, o procedūras
atlieka slaugytoja.
Kam taikomos:
Programa skirta socialiai remtiniems Vilniaus miesto gyventojams,
neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.
Reikalingi dokumentai
Nebūtini.
Kitos sąlygos:
Priimami po vieną vienu metu.
Turi būti blaivus.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Vienkartinė paslaugos trukmė iki 30 min. Ilgalaikė – neribojama.
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Institucijos pavadinimas
Lietuvos AIDS centras. ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų
asociacija “Demetra”.
Koordinatės
Adresas Kauno g. 6/1, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Svetlana Kulšis
Telefonas (8 ~ 5) 233 2533
Faksas (8 ~ 5) 233 2533
El.paštas demetra@demetra.com
Interneto puslapis www.demetra.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Saulius Čaplinksas,
tel. (8~5) 230 0125
Darbo laikas I - V: 8.30 – 17.30
Priėmimo laikas
I - V: 8.30 – 17.30
Paslaugų aprašymas
Informacija; ginekologo, psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko
konsultacijos, konsultacijos dėl reprodukcinės sveikatos; apsiprausimo
paslaugos; terapinės grupės; tyrimai dėl ŽIV, hepatitų, lytiniu keliu
plintančių ligų; lytiniu keliu plintančių ligų prevencija ir gydymas;
aprūpinimas prezervatyvais, higienos priemonėmis, apmokymai apie
saugų seksą; suteikiama galimybė pasigaminti maisto, išsiskalbti
drabužius; galima parama drabužiais.
Kam taikomos:
Komercinio sekso darbuotojoms, socialiai nedraustoms moterims,
prekybos žmonėmis aukoms.
Reikalingi dokumentai
Nereikalingi.
Kitos sąlygos:
Nėra.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Psichologo konsultacija – ne mažiau 45 min. Grupiniai užsiėmimai – apie 1
val. Kitų paslaugų trukmė neribojama – pagal poreikį.
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Institucijos pavadinimas
Lietuvos AIDS centras. Narkomanų psichologinė-socialinė reabilitacijos
bendruomenė.
Koordinatės
Adresas Nugalėtojų 3 g., Vilnius
Kontaktiniai asmenys Linas Gasiliauskas
Telefonas (8 ~ 5) 276 3581
Faksas (8 ~ 5) 230 0124
El.paštas nugaletojai@aids.lt
Interneto puslapis www.aids.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Saulius Čaplinskas,
tel. (8~5) 230 0125
Darbo laikas
Visą parą
Priėmimo laikas
9.00 – 19.00
Paslaugų aprašymas
Ilgalaikė stacionari narkomanų socialinė-psichologinė reabilitacija.
Kam taikomos:
Asmenims priklausomiems nuo narkotinių medžiagų.
Amžius nuo 18 metų.
Reikalingi dokumentai
Asmens dokumentai.
Kitos sąlygos:
Būtinas blaivumas. Savanoriškumas. Laisva vieta (iš viso yra 13 vietų: 10
vyrams, 3 – moterims).
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
12-14 mėn.
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Institucijos pavadinimas
Lazdynų psichikos sveikatos centras
Koordinatės
Adresas Architektų g. 17, Vilnius
Kontaktiniai asmenys gyd. psichiatrė Dalia Mičiūnienė
Telefonas (8 ~ 5) 244 4670
Faksas (8 ~ 5) 244 4918, 244 4912
El.paštas Interneto puslapis Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Dalia Mičiūnienė,
tel. (8 ~ 5) 244 4670
Darbo laikas I, IV: 12 – 19 val. II, III, V: 8 – 15 val.
Priėmimo laikas
I, IV: 12 – 17 val. II, III, V: 8 – 13.30 val.
Paslaugų aprašymas
Medicininės paslaugos (gydymas);
Socialinės konsultacijos;
Psichologinės (individualios ir grupinės) konsultacijos.

Kam taikomos:
Savu noru besikreipiantiems, kurie serga priklausomybėmis nuo
psichoaktyvių medžiagų. Taip pat turintiems „dvigubą“ diagnozę:
priklausomybių ir psichikos ligų.
Amžius neribotas.

Reikalingi dokumentai
Asmens dokumentas;
Socialinio draudimo pažymėjimas.

Kitos sąlygos:
Registracija Lazdynų poliklinikoje.

Mokestis:
Nėra.

Paslaugos trukmė:
Pagal poreikį.
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Institucijos pavadinimas
VšĮ Karoliniškių poliklinika. Psichikos sveikatos centras.
Koordinatės
Adresas L. Asanavičiūtės g. 27 A, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8 ~ 5) 245 8417
Faksas (8 ~ 5) 245 8438
El.paštas karolpsc@gmail.com
Interneto puslapis Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Vincentas Kazimieras Ašoklis,
tel. (8 ~ 5) 245 8438
Darbo laikas
7.00 – 20.00 (darbo dienomis)
Priėmimo laikas Išankstinė, individuali registracija.
Paslaugų aprašymas
Psichiatro apžiūra, konsultacija, gydymas, gydymas metadonu ir kitais
medikamentais, socialinė pagalba, psichologo konsultacijos.
Kam taikomos:
Savo noru besikreipiantiems, kurie serga priklausomybėmis nuo
psichoaktyvių medžiagų. Taip pat turintiems „dvigubą“ diagnozę:
priklausomybių ir psichinių ligų. Amžius neribotas.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas;
Socialinio draudimo pažymėjimas.
Kitos sąlygos:
Registracija Karoliniškių poliklinikoje.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikį.

45

Institucijos pavadinimas
Naujosios Vilnios psichikos sveikatos centras.
Koordinatės
Adresas Sirakomlės g. 8a, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Olga Šatkevič, Vanda Leišienė
Telefonas (8 ~ 5) 260 6878
Faksas (8 ~ 5) 267 7210
El.paštas nvp.administracija@takas.lt
Interneto puslapis Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Nadėžda Zaiceva,
tel. (8 ~ 5) 260 6878
Darbo laikas
II, III, V 7.00 – 13.00; I – IV 13.00 – 17.30
Priėmimo laikas II, III, V 7.00 – 13.00; I – IV 13.00 – 17.30
Paslaugų aprašymas
Psichiatro konsultacijos, gydymas;
Psichologo konsultacijos;
Socialinio darbuotojo konsultacijos;
Metadono išdavimas.
Kam taikomos:
Asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis nuo psichoaktyvių
medžiagų.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas;
Socialinio draudimo pažymėjimas;
Metadono programos dalyvio pažymėjimas.
Jei į centrą kreipiasi pirmą kartą – reikalinga ligos istorija.
Kitos sąlygos:
Už paslaugas reikia mokėti jeigu, pacientas neturi registracijos
poliklinikoje arba neturi sveikatos draudimo.
Mokestis:
Viena konsultacija – 28, 60 Lt.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
VšĮ Šeškinės poliklinika Psichikos sveikatos centras. Suaugusiųjų
poliklinika, anoniminis kabinetas.
Koordinatės
Adresas Šeškinės g. 24, Vilnius
Kontaktiniai asmenys A. Burneikienė, R. Jasaitė, Z. Noreikienė
Telefonas (8 ~ 5) 252 5788, 250 2081 (anoniminis kab.)
Faksas (8 ~ 5) 250 2021
El.paštas spolik@post.skynet.lt
Interneto puslapis Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Rasa Jasaitė,
tel. (8 ~ 5) 252 5788
Darbo laikas 11.00 – 12.00
Priėmimo laikas 11.00 – 12.00
Paslaugų aprašymas
Priklausomybės ligų psichiatro apžiūra; konsultacija, gydymas, gydymas
metadonu ir kitais medikamentais, socialinė pagalba.
Kam taikomos:
Asmenims, sergantiems priklausomybėmis nuo psichoaktyvių medžiagų.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Registracija poliklinikoje;
Asmens dokumentas;
Socialinio draudimo pažymėjimas.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
VšĮ Antakalnio poliklinika. Psichikos sveikatos centras.
Adresas Antakalnio g. 59, Vilnius
Kontaktiniai asmenys slaug. D. Milgevičienė (8 ~ 5) 219 3855
Telefonas (8 ~ 5) 234 7486
Faksas (8 ~ 5) 234 7160
El.paštas antpol@takas.lt
Interneto puslapis Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) G. Daubaras, tel. (8 ~ 5) 234 6232
Darbo laikas
7.00 – 20.00
Priėmimo laikas Individualiai registruojantis
Metadono išdavimas pentadieniais 7.20 – 9.00
Paslaugų aprašymas
Priklausomybės ligų psichiatro apžiūra, konsultacija, gydymas, gydymas
metadonu ir kitais medikamentais, socialinė pagalba.
Kam taikomos:
Asmenims, sergantiems priklausomybėmis nuo psichoaktyvių medžiagų.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Registracija poliklinikoje;
Asmens dokumentas;
Socialinio draudimo pažymėjimas.
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
Pirmą kartą kreipiantis – 45 min.
Pakartotinai kreipiantis – 20 – 30 min.
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Institucijos pavadinimas
VšĮ Centro poliklinika. Psichikos sveikatos klinika.
Koordinatės
Adresas Kauno g. 37/59, Vilnius
Kontaktiniai asmenys E. Būgaitė, G. Germanavičienė (8~5) 233 5184, D.
Jasiulionienė, N. Gumbrytė
Telefonas (8 ~ 5) 233 5124
Faksas (8 ~ 5) 233 4654
El.paštas vytenis.info@pylimas.lt
Interneto puslapis Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) M. Janulionienė,
tel. (8 ~ 5) 233 5241
Darbo laikas 7.00 – 10.00 (darbo dienomis) – 2 kartus per savaitę
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
Vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą;
Teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar
po mėginimo nusižudyti;
Teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
Kartu su socialinės globos ir rūpybos organizacijomis teikia asmenims,
turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą, dalyvauja jų reabilitacijoje
ir abilitacijoje;
Teikia pirmąją ir neatidėliotiną narkologinę pagalbą;
Vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą bendruomenėje.
Kam taikomos:
Asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis nuo psichoaktyvių
medžiagų.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos
Asmens dokumentas.
Socialinio draudimo pažymėjimas.
Registracija Centro poliklinikoje.
Mokestis:
Nėra.
Kitos sąlygos:
Išrašas iš PLC.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika. Psichikos sveikatos centras.
Koordinatės
Adresas Laisvės pr. 79, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Valentinas Samulėnas
Telefonas (8 ~ 5) 247 6996
Faksas (8 ~ 5) 238 8128
El. paštas vrcp@vlk.lt
Interneto puslapis www.vrcp.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Vida Žvirblienė,
tel. (8 ~ 5) 247 0088
Darbo laikas
7.00 – 18.00
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas :
Psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų konsultacijos,
medikamentinis gydymas, psichoterapija, socialinė pagalba.
Kam taikomos:
Klientui ir jo šeimos nariams krizinės ar streso, kai ištinka nelaimė,
netekties ar konfliktų atvejais;
Vaikams, turintiems elgesio sutrikimų;
Asmenims, norintiems atsikratyti priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų,
rūkymo.
Reikalingi dokumentai:
Asmens dokumentas.
Socialinio draudimo pažymėjimas.
Kitos sąlygos:
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Pagal aplinkybes.
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Institucijos pavadinimas
VšĮ Naujininkų poliklinika. Psichikos sveikatos centras.
Koordinatės
Adresas Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Rūta Fabijonavičienė
Telefonas (8 ~ 5) 216 4437
Faksas (8 ~ 5) 216 6830
El.paštas naupol.s@is.lt
Interneto puslapis www.naupol.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Vilija – Kristina Židonienė,
tel. (8 ~ 5) 216 6830
Darbo laikas
I - V 7.00 – 20.00 VI 8.00 – 12.00
Priėmimo laikas I - V 7.00 – 20.00 VI 8.00 – 12.00
Paslaugų aprašymas
Gydytojo psichiatro apžiūra, ambulatorinis abstinencijos gydymas,
gydymas medikamentais, socialinė pagalba, psichologinis konsultavimas.
Kam taikomos:
Asmenims, sergantiems priklausomybėmis nuo psichoaktyvių medžiagų.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Registracija Naujininkų poliklinikoje;
Asmens dokumentas;
Socialinio draudimo pažymėjimas.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė. Respublikinis
toksikologijos centras.
Koordinatės
Adresas Šiltnamių 29, Vilnius
Kontaktiniai asmenys R. Purvaneckas
Telefonas (8 ~ 5) 236 2092
Faksas (8 ~ 5) 236 2142
El.paštas info@tox.lt
Interneto puslapis www.tox.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) R. Purvaneckas,
tel. (8 ~ 5) 236 2091
Darbo laikas
Visą parą
Priėmimo laikas
Visą parą
Paslaugų aprašymas
Komplikuotų abstinencijos būklių stacionarinis gydymas bei asmenų,
sergančių priklausomybės ligomis, somatinių komplikacijų gydymas.
Kam taikomos:
Visiems, esant anksčiau išvardintoms būklėms.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas.
Socialinio draudimo pažymėjimas, išskyrus atvejus, numatytus būtinosios
medicininės pagalbos reikalavimuose.
Mokestis:
Pagal ligonių kasų nustatytą tvarką ir vidaus taisykles.
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikius.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto Universitetinė ligoninė. Vaikų ligų klinika.
Koordinatės
Adresas Antakalnio g. 57, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Budintis vaikų intensyviosios terapijos gydytojas
Telefonas (8 ~ 5) 210 4515
Faksas (8 ~ 5) 234 6966, 239 1498
El.paštas vrit@vmul.lt
Interneto puslapis www.vmul.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) prof. A. Raugalė,
tel. (8 ~ 5) 234 3871; 239 1498
Darbo laikas
Visą parą
Priėmimo laikas
Visą parą
Paslaugų aprašymas
Būtinoji pagalba apsinuodijus.
Kam taikomos:
Vaikams iki 18 metų.
Reikalingi dokumentai
Asmens liudijimas, pasas, gimimo liudijimas (būtinai).
Kitos sąlygos:
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikius.
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Institucijos pavadinimas
Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė. Ūmių alkoholinių psichozių
skyrius.
Koordinatės
Adresas Parko g. 15, Vilnius
Kontaktiniai asmenys –
Telefonas (8 ~ 5) 267 1840 (priėmimo skyrius), (8 ~ 5) 267 2426 (ūmių
alkoholinių psichozių skyrius)
Faksas (8 ~ 5) 267 1503
El.paštas psichiatrija@rvpl.lt
Interneto puslapis http://www.rvpl.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) S. Pukelis, tel. (8 ~ 5) 267 2426
Darbo laikas
Visą parą
Priėmimo laikas
Visą parą
Paslaugų aprašymas
Skyriuose gydomi pacientai, sergantys alkoholinėmis psichozėmis,
sunkiomis alkoholinės ir kitų priklausomybių abstinencijos būsenomis.
Kam taikomos:
Pacientams, sergantiems priklausomybėmis nuo alkoholio, narkotinių ir
kt. medžiagų.
Reikalingi dokumentai:
Asmens dokumentas.
Socialinio draudimo pažymėjimas.
Siuntimas iš psichiatro.
Kitos sąlygos:
Į Ūmių alkoholinių psichozių skyrių hospitalizuojami pacientai, atvežti
GMP arba atvykę su nukreipimu iš pirminės sveikatos priežiūros įstaigų
pagal gyvenamąją vietą. Tik sunkių būklių metu guldoma be nukreipimo.
Mokestis:
Paslaugos teikiant būtinąją medicininę pagalbą – nemokamos.
Paslaugos trukmė:
Priklauso nuo paciento būsenos.
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Institucijos pavadinimas
Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė. Reanimacijos ir intensyvios
terapijos skyrius.
Koordinatės
Adresas Parko g. 15, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vyrų ir moterų priėmimo skyriai
Telefonas (8 ~ 5) 267 1741 (vyrų priėmimas), (8 ~ 5) 267 1840 (moterų
priėmimas), (8 ~ 5) 267 0056 (reanimacijos ir intensyvios terapijos
skyriaus)
Faksas (8 ~ 5) 234 6966, 239 1498
El.paštas psichiatrija@rvpl.lt
Interneto puslapis http://www.rvpl.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) R. Kaukėnas,
tel. (8 ~ 5) 267 0065, 267 0056
Darbo laikas
Visą parą
Priėmimo laikas
Visą parą
Paslaugų aprašymas
Skyriuose gydomi pacientai nuo sunkių abstinencijos būklių, vartojant
alkoholį, narkotikus ar kitas centrinę nervų sistemą veikiančias
medžiagas. Teikiama intensyvi terapinė pagalba, esant sunkiai somatinei
patologijai su psichikos sutrikimais ar esant sunkiai psichikos būsenai.
Kam taikomos:
Pacientams, sergantiems priklausomybėmis nuo alkoholio, narkotikų ir
kitų medžiagų.
Reikalingi dokumentai:
Asmens dokumentas.
Socialinio draudimo pažymėjimas.
Siuntimas iš psichiatro.
Kitos sąlygos:
Paslaugos teikiant būtinąją medicininę pagalbą – nemokamos.
Mokestis:
Mokamos paslaugos neteikiamos.
Paslaugos trukmė:
Priklauso nuo paciento būsenos.
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Institucijos pavadinimas
UAB Vilniaus toksikologijos klinika.
Koordinatės
Adresas Žemynos g. 2, Vilnius
Kontaktiniai asmenys
Telefonas (8 ~ 6) 151 6000
Faksas (8 ~ 5) 249 0647
El.paštas detox@detox.lt
Interneto puslapis www.detox.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Evaldas Atkočiūnas
Darbo laikas
Visą parą
Priėmimo laikas Visą parą
Paslaugų aprašymas
• Priklausomybės alkoholiui gydymas
• Rūkymo gydymas
• Priklausomybės narkotikams gydymas
• Priklausomybės kokainui gydymas
• Priklausomybės medikamentams gydymas
• Lėtinių apsinuodijimų ir gydymas
Kam taikomos:
Paslaugos teikiamos visiems, kurie kreipiasi pagalbos.
Reikalingi dokumentai
Nebūtini.
Kitos sąlygos:
Stacionare komfortiškos vienvietės palatos, konfidencialus gydymas.
Mokestis:
Pagal tuo metu įstaigoje galiojančias paslaugų kainas.
Paslaugos trukmė:
Paslaugų trukmė priklauso nuo paciento būklės ir poreikių.
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Institucijos pavadinimas
UAB „Aspersus“. VšĮ „Aušros Vartų“ ligoninė.
Koordinatės
Adresas Justiniškių g. 64 - 5, Vilnius
Kontaktiniai asmenys
Telefonas (8 ~ 5) 231 4575 , (8 ~ 6) 900 0066 – konsuktacijos dėl paslaugų.
Faksas (8 ~ 5) 231 4575
El.paštas ausrosvartuligonine@yahoo.com
Interneto puslapis Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Darbo laikas
8.00 – 20.00 val. Skambinti galima visą parą.
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
- psichologinė, psichoterapinė, psichiatrinė pagalba;
- sprendžiamos dvasios krizės, kurios gali būti susijusios su
priklausomybe nuo alkoholio, narkotikų, medikamentų ar azartinių
lošimų;
- detoksikacija paciento namuose arba stacionare;
- žmonėms su priklausomybėmis taikomas alkoholinis ir narkotinis
stacionarinis gydymas;
- taikoma kompleksinė priklausomybių gydymo programa;
- atliekami testai narkotinėms medžiagoms nustatyti;
- teikiamos konsultacijos priklausomybių turinčių asmenų tėvams,
artimiesiems.
Kam taikomos:
Asmenims, sergantiems priklausomybėmis nuo psichoaktyvių medžiagų,
bei kitiems besikreipiantiems.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas (nebūtina).
Mokestis:
Pagal tuo metu įstaigoje galiojančias kainas.
Kitos sąlygos:
Konfidencialumas.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras.
Koordinatės
Adresas Šiltnamių g. 29, Universitetinė greitosios pagalbos ligoninė
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8 ~ 5) 236 2052, (8 ~ 6) 875 3378 (visą parą)
Faksas (8 ~ 5) 236 2142
El.paštas info@tox.lt akib@sam.lt
Interneto puslapis www.tox.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Darbo laikas
Visą parą
Priėmimo laikas Visą parą
Paslaugų aprašymas
1.Visą parą telefonu teikia kvalifikuotas konsultacijas ūmių ir lėtinių
apsinuodijimų (vaistais, narkotinėmis medžiagomis ir pan.) atvejais.
2.Gydytojai teikia informaciją apie tai, ką daryti konkretaus apsinuodijimo
atveju, kol atvažiuos pagalba, taip pat kiek tas apsinuodijimas yra
pavojingas sveikatai. 3. Teikiamos profesionalios konsultacijos ir išsami
informacija apie: - nuodingų medžiagų toksinius efektus, - pirmos
pagalbos teikimą, - priešnuodžius ir jų taikymą, - simptominio gydymo
ypatumus, - konsultacijos nežinomų apsinuodijimų atvejais.
Kam taikomos:
Visiems besikreipiantiems.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Mokestis:
Konsultacijos yra nemokamos (mokama tik už skambutį pagal
galiojančius tarifus).
Kitos sąlygos:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
-
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Institucijos pavadinimas
„Ąžuolyno“ privati psichiatrijos klinika.
Koordinatės
Adresas Ąžuolyno g. 5A, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8 ~ 5) 246 0827, (8 ~ 6) 995 5656
Faksas (8 ~ 5) 246 0827
El.paštas info@azuolynoklinika.lt
Interneto puslapis www.azuolynoklinika.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Sigita Gedminienė
Darbo laikas
Visą parą
Priėmimo laikas Visą parą
Paslaugų aprašymas
- Užimtumo terapija, psichologinė pagalba, profesionali slauga;
- pagalba ištikus ūmiai krizinei būklei;
- klinikoje konsultuojami bei hospitalizuojami pacientai šių sutrikimų
atveju: nuotaikos, nerimo, adaptacijos, šizofreninio spektro,
somatoforminių, valgymo, asmenybės bei elgesio, psichologinės raidos,
elgesio ir emocijų, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje. Taip pat
organinių pakitimų sukeltų psichikos sutrikimų, priklausomybės
alkoholiui, narkotikams, medikamentams sukeltų psichikos ir elgesio
sutrikimai (konsultavimas, detoksikacija, palaikomasis pakaitinis
gydymas, antialkoholinis medikamentinis gydymas ilgai veikiančiais
vaistais);
- ilgalaikės slaugos paslaugos. Esant poreikiui, pacientų slaugos proceso
metu atliekami tyrimai, diferencijuojamas demencijos tipas, skiriamas
gydymas;
- hospitalizuotų klinikoje pacientų artimieji (gavus paciento sutikimą teikti
apie jį informaciją), konsultuojami nemokamai.
Kam taikomos:
Visiems besikreipiantiems.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Mokestis:
Yra mokamų ir nemokamų paslaugų.
Kitos sąlygos:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
-
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VšĮ Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė.
Žvėryno skyrius.
Koordinatės
Adresas Birutės g. 1/20, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vida Gulbinienė
Telefonas (8 ~ 5) 275 1768
Faksas (8 ~ 5) 275 3221
El.paštas info@rtiul.lt
Interneto puslapis www.rtiul.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Arvydas Šilys,
tel. (8 ~ 5) 275 3162
Darbo laikas Visą parą
Priėmimo laikas Visą parą
Paslaugų aprašymas
Teikia infekcinių ligų ir tuberkuliozės stacionarines ir ambulatorines
asmens sveikatos priežiūros specializuotas paslaugas.
Kam taikomos:
Suaugusiems ligoniams (infekcinės ligos).
Tuberkuliozės (fiziatrinės) paslaugos – suaugusiems ir vaikams.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas.
Socialinio draudimo pažymėjimas.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos siuntimas.
Mokestis:
Asmenims, turintiems siuntimą ir socialinį draudimą bei būtinoji
medicininė pagalba – nemokama. Asmenims turintiems socialinį
draudimą, bet neturintiems siuntimo, paslaugos mokamos.
Paslaugos trukmė:
Infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo stacionare trukmė vidutiniškai 12
dienų (pagal ligos eigą, sunkumą, formą, ligonio būklę).
Tuberkuliozės ligų hospitalizacijos trukmė stacionare vidutiniškai 59 – 60
dienų.
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Institucijos pavadinimas
Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė,
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų filialas.
Žolyno stacionaro Suaugusiųjų tuberkuliozės ambulatorinis skyrius.
Koordinatės:
Adresas Žolyno g. 12, Vilnius
Kontaktiniai asmenys L. Lakickienė
Telefonas (8 ~ 5) 234 1809
Faksas (8 ~ 5) 234 1418
El. paštas zolyno-stacionaras@rtiul.lt
Interneto puslapis www.rtiul.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) A.Šilys, tel. (8 ~ 5) 275 3162
(Birutės g. 1/20)
Darbo laikas 7.00 – 18.00
Priėmimo laikas 8.00 – 14.00
Paslaugų aprašymas
Tuberkuliozės diagnostika ir gydymas.
Kam taikomos:
Tuberkulioze sergantiems arba turėjusiems kontaktą su tuberkulioze
sergančiais.
Reikalingi dokumentai
Asmens dokumentas.
Socialinio draudimo pažymėjimas.
Siuntimas iš poliklinikos.
Kitos sąlygos
Nėra.
Mokestis:
Jeigu nėra socialinio draudimo – konsultacija mokama.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
VšĮ Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė.
Antakalnio skyrius.
Koordinatės
Adresas Antakalnio g 77, Vilnius
Kontaktiniai asmenys E. Davidavičienė
Telefonas (8 ~ 5) 234 2503
Faksas (8 ~ 5) 234 4214
El.paštas edita.davidaviciene@rtiul.lt
Interneto puslapis www.rtiul.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Arvydas Šilys,
tel. (8 ~ 5) 275 3162
Darbo laikas Stacionaras dirba visą parą.
Priėmimo laikas 7.00-14.12
Paslaugų aprašymas
Stacionare veikia: atsparios tuberkuliozės skyrius, medicinos programų
ir tuberkuliozės registro skyrius, tuberkuliozės bakteriologinis skyrius.
Kam taikomos:
Stacionare gydomi ligoniai, sergantys tuberkulioze. Ligoniai
hospitalizuojami planine tvarka.
Reikalingi dokumentai:
Asmens dokumentas.
Socialinio draudimo pažymėjimas.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos siuntimas.
Kitos sąlygos
TM vaistinio atsparumo bakteriologinis patvirtinimas.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Ligoniai gydomi iki 24 mėn. pagal indikacijas.
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Institucijos pavadinimas
VšĮ Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė.
Santariškių stacionaras.
Koordinatės
Adresas Santariškių g. 14, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Tatjana Paldauskienė
Telefonas (8 ~ 5) 272 0579
Faksas (8 ~ 5) 272 0563
El.paštas tatjana.paldauskiene@rtiul.lt
Interneto puslapis www.rtiul.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Arvydas Šilys,
tel. (8 ~ 5) 275 3162
Darbo laikas Visą parą
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Šiame stacionare gydomi ligoniai, sergantys plaučių ir ekstrapulmoninės
TBC forma. Ligoninės skyriuose dirba gydytojai pulmonologai ir ftiziatrai,
konsultuoja profesorė D. Gaidamonienė. Stacionare veikia:
ftiziochirurgijos ir operacinės skyrius, reanimacijos ir intensyvios
terapijos skyrius, diferencinės diagnostikos ir tuberkuliozės gydymo
skyrius, klinikinės diagnostikos laboratorijos poskyris.
Kam taikomos:
Sergantiems tuberkulioze, piopneumotoraksu, pleuros empyomomis,
esant kraujavimui iš kvėpavimo takų, sergant pleuritu, bronchitu,
sarkaidoze, pneumonija ir kt. plaučių ligomis.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas.
Socialinio draudimo pažymėjimas.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos siuntimas.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Tuberkuliozės gydymas vidutiniškai užtrunka 60-180 dienų,
ftiziochirurgijos – 25 dienas. Bronchektazės, pneumonijos ir kt. ligos
gydomos iki 12 dienų, sepsis – 15 dienų, krūtinės chirurgija – 12 dienų.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir
sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius.
Adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Ingrida Dragūnaitė, Ingrida Viederytė
Telefonas (8 ~ 5) 211 2557,
Faksas (8 ~ 5) 211 2568
El.paštas vaikut@vilnius.lt ieva.norkienė@vilnius.lt
Interneto puslapis Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Skyriaus vedėja Ieva Norkienė,
tel.
Darbo laikas I - IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45 Pietūs 12.00-12.45
Priėmimo laikas Paslaugų aprašymas
Iš asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, paimami nepilnamečiai,
jei gresia pavojus jų sveikatai ar gyvybei.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus Mobilioji pagalbos grupė (pagalba paimant
vaikus iš pavojingų sveikatai ir gyvybei sąlygų):
Mindaugas Miliauskas, tel: 8~620 82910
Vaida Ubartaitė, tel: 8~687 41336
Kam taikomos:
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Gavus pranešimus iš medikų, policijos, mokyklos.
Mokestis:
Nemokama.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto socialinės paramos centras. Socialinių išmokų skyrius.
Koordinatės
Adresas Kauno g. 3/26, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Ieva Paberžienė
Telefonas (8 ~ 5) 231 0530
Faksas (8 5) 231 0530
El.paštas ieva.paberziene@vilnius.lt
Interneto puslapis www.spcentras.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Ieva Paberžienė,
tel. (8 ~ 5) 231 0530
Darbo laikas I - IV 7.30 – 16.30
V
7.30 – 11.30
pietų pertrauka – 11.30 – 12.15
Priėmimo laikas I - IV 7.30 – 16.30
V
7.30 – 11.30
pietų pertrauka – 11.30 – 12.15
Paslaugų aprašymas
Informuoja ir konsultuoja išmokų klausimais;
Išduoda pažymas apie gautas ir ne gautas pažymas;
Skiria įvairias išmokas (išmokos vaikui, neįgaliesiems, auginantiems
vaikus iki 18 m., kompensacijos nukentėjusiems asmenims, piniginė
socialinė parama, šalpos išmokos, kompensacijos neįgaliems, turinties
sutrikusią judėjimo funkciją).
Kam taikomos:
Vilniaus miesto asmenims, atstovaujantiems įvairias gyventojų grupes.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
• prašymą – paraišką piniginei socialinei paramai gauti;
• suaugusių šeimos narių asmens dokumentus (originalus);
• šeimos narių, sulaukusių pilnametystės, asmens tapatybę
patvirtinančius dokumentus;
• vaiko/-ų gimimo liudijimą/-us;
• pensininko, neįgaliojo pažymėjimą;
• pažymas apie šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas (originalą);
• santuokos, mirties, ištuokos liudijimą;
• teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą
sutartį dėl vaiko/-ų išlaikymo;
• įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduotą pažymą apie
vaiko/-ų išlaikymą (originalą);
• atsiskaitymo už paslaugas knygelę;
• pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų
besimokančių vaikų;
• kompetentingos institucijos išduotos slaugos ar priežiūros (pagalbos)
tikslinės kompensacijos pažymą;
• banko atsiskaitomąją sąskaitą*.
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Mokestis:
Paslaugos trukmė:
-
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto socialinės paramos centras. Pagalbos priklausomiems
asmenims tarnyba.
Koordinatės
Adresas Kauno g. 3/26, 312 kab. Vilnius
Kontaktiniai asmenys Silva Čižauskienė
Telefonas (8 ~ 5) 231 3655
Faksas (8 ~ 5) 231 4674
El.paštas parama@spcentras.lt
Interneto puslapis www.spcentras.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Silva Čižauskienė,
tel. (8 ~ 5) 231 3655
Darbo laikas
I - IV
8.00 – 17.00
Priėmimo laikas
V
8.00 – 15.45
pietų pertrauka – 12.00 – 12.45
Paslaugų aprašymas
Paslaugos asmenims priklausomiems nuo alkoholio ar narkotikų bei jų
šeimos nariams (suaugusiems): pirminis informavimas ir konsuatvimas
telefonu, internetu, įstaigoje; ilgalaikis individualus konsulatvimas;
psichologinis konsultavimas; nukreipimas į kitas socialines bei
medicinines paslaugas teikinačias įstaigas, pas specialistus, į
savipagalbos grupes.
Paslaugos priklausomų asmenų šeimų nariams (vaikams): grupinių
užsiėmimų organizavimas pagal specialias programas; psichologinis
konsultavimas; nukreipimas į kitas socialines bei medicinines paslaugas
teikiančias įstaigas, pas specialistus, į savipagalbos grupes, laisvalaikio
organizavimas.
Paskaitos priklausomybių tematika moksleiviams, mokytojams, tėvams ir
kt.
Savanorių rengimas prevencinei veiklai su rizikos grupės vaikais.
Kam taikomos:
Priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, jų artimiesiems,
vaikams iš priklausomų šeimų, prevencinis darbas tarp jaunimo.
Reikalingi dokumentai:
Asmens dokumentų pateikti nebūtina. Kliento pageidavimu konsultuoja
anonimiškai.
Kitos sąlygos:
Į individualias konsultacijas iš anksto užsiregistruoti telefonu.
Priklausomas asmuo, ateinantis į konsultaciją, privalo būti blaivus.
Vaikus į grupinius užsiėmimus gali nukreipti įvairių įstaigų specialistai,
atvesti tėvai.
Dėl paskaitų priklausomybių tematika būtina suderinti su atsakingu
darbuotoju iš anksto.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikį.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto socialinės paramos centras. Pagalbos psichikos negalią
turintiems asmenims tarnyba.
Koordinatės
Adresas Kauno g. 3/26, 415 kab. Vilnius
Kontaktiniai asmenys
Telefonas (8 ~ 5) 233 0296
Faksas (8 ~ 5) 233 0296
El.paštas mailto:l.grasimovic@spcentras.lt
Interneto puslapis www.spcentras.lt http://spc-sdarbas.blogspot.com/
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Vedėja Liuda Gerasimovič
tel. (8 ~ 5) 233 0296
Darbo laikas
I - IV
7.30 – 16.30
Priėmimo laikas V
7.30 – 15.15
pietų pertrauka – 11.30 – 12.15
Dienos centrų darbo laikas:
NAUJAMIESČIO DIENOS CENTRE, Kauno g. 3/26, 415 kab.
Darbo laikas: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais
12.00-16.00 val.
ŠEŠKINĖS DIENOS CENTRE, Paberžės g. 6a
Darbo laikas: antradieniais 9.00-13.00 val., ketvirtadieniais 9.00-12.00 val.
Paslaugų aprašymas
Teikia socialines paslaugas psichikos negalią turintiems asmenims:
Informavimas ir konsultavimas;
Tarpininkavimas ir atstovavimas;
Sociokultūrinės paslaugos dienos centruose:
muzikos, dailės ir darbelių užsiėmimai, kompiuterinio raštingumo kursai,
organizuojamas turiningas laisvalaikis bei kultūriniai renginiai: parodos,
popietės, šventės, išvykos, lankymąsis teatruose, koncertuose,
parodose;
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
Individualios psichologo konsultacijos;
Grupinės psichoterapijos užsiėmimai.
Kam taikomos:
Psichikos negalią turintiems asmenims.
Reikalingi dokumentai:
• Prašymas (pildomas vietoje)
• Asmens tapatybės dokumentas (pasas, asmens identifikavimo kortelė)
• Gydytojo (psichiatro) išrašas iš medicininių dokumentų (Forma Nr.
027/a).
• Neįgaliojo pažymėjimas.
Kitos sąlygos:
Nėra.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikį.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto socialinės paramos centras. Pagalbos į namus skyrius.
Koordinatės
Adresas Kauno g. 3/26, 413 kab. Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vilija Puodžiuvienė
Telefonas (8 ~ 5) 233 3984
Faksas (8 ~ 5) 213 3663
El.paštas v.puodziuviene@spcentras.lt
Interneto puslapis www.spcentras.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Vilija Puodžiuvienė,
tel. (8 ~ 5) 233 3984
Darbo laikas
I - IV
7.30 – 16.30
V
7.30 – 15.15
pietų pertrauka – 11.30 – 12.15
Priėmimo laikas I, III, V 7.30 – 11.30
II, IV
12.15 – 16.30
pietų pertrauka – 11.30 – 12.15
Paslaugų aprašymas
Informavimas ir konsultavimas.
Transporto organizavimas ir teikimas.
Pagalbos į namus (maitinimo organizavimas, pagalba buityje ir namų
ruošoje, sveikatos priežiūros organizavimas, ūkio darbai ir kt.) teikimas.
Dienos socialinės globos asmens namuose teikimas.
Dokumentų asmenims, kuriems teikiama pagalba į namus ir dienos
socialinė globa asmens namuose, dėl nukreipimo į socialinės globos
įstaigas, savarankiško gyvenimo namus, rengimas.
Aprašymas:
Pagalba į namus – tai asmenims namuose teikiamos paslaugos,
padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės
gyvenime.
Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama
kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo
namuose.
Kam taikomos:
- suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
- senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
- vaikai su negalia ir jų šeimos;
- kiti asmenys ir šeimos, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę
savarankiškumo.
- vaikai su negalia;
- suaugę asmenys su negalia;
- senyvo amžiaus asmenys su negalia;
- kiti asmenys, kuriems nustatytas dienos globos poreikis.
Reikalingi dokumentai pagalbai į namus gauti:
Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo užpildytą prašymą
- paraišką;
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Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės
kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių
piliečiams);
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kurioje yra gydytojų išvada,
kad asmeniui būtina kito asmens pagalba (dėl pažymos kreiptis į
apylinkės terapeutą ar šeimos gydytoją).
Reikalingi dokumentai dienos socialinei globai asmens namuose gauti:
Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo užpildytą prašymą
- paraišką;
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės
kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių
piliečiams);
Neįgaliojo pažymėjimas;
Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos;
Pažyma apie nustatytą specialųjį nuolatinės salugos ar nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikį, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos;
Pažyma apie darbo užmokestį;
Asmens sveikatos priežiūros įstaogos užpildytas medicinos dokumentų
išrašas (F27/a)

Kitos sąlygos:
Dėl paslaugų prašome kreiptis pagal gyvenamąją vietą į Pagalbos į namus
skyriaus vyresn. socialinio darbo organizatorius seniūnijose.
Mokėjimas už pagalbą į namus:
- mokėjimo už pagalbą į namus dydis nustatomas, atsižvelgiant į
asmens (šeimos) pajamas ir gali būti nustatytas tik pinigine išraiška;
- asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos,
tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų
pajamų dvigubą dydį (1 VRP – 350 Lt), pagalba į namus teikiama
nemokamai;
- atskaičiavus nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbą į namus
dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos
nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų
pajamų dvigubą dydį.
- mokėjimas už pagalbą į namus apskaičiuojamas per mėnesį suteiktų
paslaugų vidutinę teikimo trukmę (val.) dauginant iš vidutinės pagalbos
į namus valandos kainos (Lt) ir sumažinant jį: 75 procentais maitinimo
organizavimo ir sveikatos priežiūros organizavimo paslaugoms ir 50
procentų pagalbos buityje ir namų ruošoje, ūkio darbų ir kitoms
paslaugoms.
Mokėjimas už dienos globą:
- mokėjimas uždienos globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens
(šeimos) pajamas;
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-

-

-

mokestis už asmeniui suteiktą dienos globą nustatomas per mėnesį
suteiktų dienos globos valandų skaičių dauginant iš patvirtintos dienos
globos valandos kainos (11,83 Lt) ir dauginant iš 0,5;
vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį
teikiamą dienos globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų;
asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui
neviršija VRP trigubo dydžio (1050 Lt), mokėjimo už vieną kalendorinį
mėnesį teikiamą dienos globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų;
asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui
viršija VRP trigubą dydį (1050 Lt), mokėjimo už vieną kalendorinį
mėnesį teikiamą dienos globą dydis yra 30 procentų asmens pajamų.

Mokėjimas už transporto paslaugas:
- paslaugų gavėjo nuvežimas iki paskyrimo vietos, laukimas paskyrimo
vietoje ne ilgiau kaip 2 val. ir parvežimas atgal – 10 Lt;
- paslaugų gavėjo nuvežimas (parvežimas) viena kryptimi – 6 Lt;
- išimties atvejais paslaugų gavėjo nuvežimas už Vilniaus miesto ribų –
paslaugų gavėjai padengia transporto priemonės degalų sąnaudas,
išreikštas litais.
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikį.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto socialinės paramos centras. Socialinio darbo skyrius.
Koordinatės
Adresas Kauno g. 3/26, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vaida Kazlauskaitė
Telefonas (8 ~ 5) 231 0531
Faksas (8 ~ 5) 213 3663
El.paštas v.kazlauskaite@spcentras.lt
Interneto puslapis www.spcentras.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Vilija Puodžiuvienė,
tel. (8 ~ 5) 233 3984
Darbo laikas
I - IV
7.30 – 16.30
V
7.30 – 15.15
pietų pertrauka – 11.30 – 12.15
Priėmimo laikas I, III, V 7.30 – 11.30
II, IV
12.15 – 16.30
pietų pertrauka – 11.30 – 12.15
Paslaugų aprašymas
Maitinimo paslaugų organizavimas
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
Vienkartinių pašalpų iki 2 BSI skyrimas
Vienkartinių pašalpų nuo 4 iki 20 BSI dydžio skyrimas
Vienkartinių išmokų įsikurti panaudojimo organizavimas
Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis
Laikinųjų asmens pažymėjimų išdavimas
Socialinės priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimoms
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas, invalidumo grupių prilyginimas
specialiųjų poreikių lygiui ir neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas
Dokumentų dėl socialinės paramos mokiniams gavimo priėmimas
Dokumentų dėl apgyvendinimo socialinės globos namuose rengimas
Kam taikomos:
Vilniaus miesto gyventojams, kurie dėl finansinių, socialinių problemų ar
negalios pateko į situaciją, kuriai spręsti reikalinga specialistų pagalba.
Reikalingi dokumentai:
Priklausomai nuo suteikiamos paslaugos rūšies.
Kitos sąlygos:
Nėra.
Mokestis:
Nemokamos/iš dalies mokamos.
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikį.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto socialinės paramos centras. Dienos centras „Atgaiva“.
Koordinatės
Adresas Paberžės 6A, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Dalia Kiaušienė
Telefonas (8 ~ 5) 230 5453
Faksas (8 ~ 5) 230 5453
El.paštas d.kiausiene@spcentras.lt
Interneto puslapis www.spcentras.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Vilija Puodžiuvienė,
tel. (8 ~ 5) 233 3984
Darbo laikas
I - IV
8.00 – 17.00
V
8.00 – 15.45
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Informavimo (klientui reikalingos informacijos suteikimas dienos centre,
individualiai ir telefonu)
Konsultavimo (kartu su klientu analizuojama jo probleminė situacija ir
ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų)
Tarpininkavimo ir atstovavimo (tarp kliento ir institucijų, kliento interesų
atstovavimas, kliento nukreipimas į kitas institucijas, bendradarbiaujant
skirtingų institucijų specialistams)
Sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimo paslaugos:
literatūrinės popietės, diskusijos, šventės, koncertai, vakaronės, parodos,
išvykos)
Skalbimo organizavimo (dienos centro klientams bei Šeškinės seniūnijos
pagalbos į namus paslaugų gavėjams)
Siuvimo (teikiama klientui individualiai, taip pat organizuojami grupiniai
užsiėmimai – kursai)
Kam taikomos:
Dienos centras teikia socialines dienos užimtumo paslaugas
pagyvenusiems ir asmenims su negalia, siekiant mažinti jų socialinę
atskirtį ir sudaryti sąlygas realizuoti savo sugebėjimus ir pomėgius.
Reikalingi dokumentai:
Užpildyti paslaugų gavėjo anketą
Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens
tapatybės kortelę, pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą, pridedant kopiją)
Kitos sąlygos:
Nėra.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikį.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto socialinės paramos centras. Pilaitės dienos centras.
Koordinatės
Adresas Vydūno 15 - 2 g., Vilnius
Kontaktiniai asmenys Irena Orvidienė
Telefonas (8 ~ 5) 230 8775
Faksas (8 ~ 5) 230 8775
El.paštas i.orvidiene@spcentras.lt
Interneto puslapis www.spcentras.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Dienos centro vadovė vyresn.
soc. darbuotoja Irena Orvidienė
Darbo laikas
I - IV
7.30-16.30 val.
V
7.30-15.15 val.
Pietų pertrauka
11.30-12.15 val.
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Teikiamos paslaugos :
Informavimo (klientui reikalingos informacijos suteikimas dienos centre,
individualiai ir telefonu)
Konsultavimo (kartu su klientu analizuojama jo probleminė situacija ir
ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų)
Tarpininkavimo ir atstovavimo (tarp kliento ir institucijų, kliento interesų
atstovavimas, kliento nukreipimas į kitas institucijas, bendradarbiaujant
skirtingų institucijų specialistams)
Sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimo paslaugos:
literatūrinės
popietės,
diskusijos,
paskaitos, šventės,
koncertai,
vakaronės, parodos, išvykos)
Kam taikomos:
Vienišiems senyvo amžiaus asmenims, pensinio amžiaus asmenų
šeimoms, turintiems negalią asmenims.
Reikalingi dokumentai:
Asmens tapatybės dokumento (paso arba amsnes identifikavimo
kortelės) kopijos.
Pensininko pažymėjimo kopijos.
Neįgaliojo pažymėjimo (jeigu turi) kopijos.
Kitos sąlygos:
Reikalingas asmens prašymas raštu.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikį.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto socialinės paramos centras. Pilaitės vaikų dienos centras
Koordinatės
Adresas Vydūno 15-2, Vilnius
Kontaktiniai asmenys socialinė darbuotoja Janina Ragelienė
Telefonas (8 ~ 5) 230 7074, (8 ~ 6) 701 7265
Faksas El.paštas j.rageliene@spcentras.lt
Interneto puslapis www.spcentras.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Vilija Puodžiuvienė,
tel. (8 ~ 5) 233 3984
Darbo laikas
II - IV
12.15 – 16.30
V
12.15 – 15.15
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas,
sociokultūrinės paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
intensyvi krizių įveikimo pagalba.
Kam taikomos:
Dienos centro lankytojais vaikai gali tapti atėję patys į dienos centrą. Taip
pat juos gali atvesti tėveliai, nukreipti pedagogai ar kiti specialistai bei
institucijos.
Reikalingi dokumentai:
Vaikui pradėjus lankyti dienos centrą, pildomas tėvų sutikimas.
Kitos sąlygos:
Nėra.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikį.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto socialinės paramos centras. Vaikų dienos centras
„Labirintai“
Koordinatės
Adresas Žirmūnų g. 143, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vyresn. Socialinė darbuotoja T. Čepukoit, vyren.
Specialistė D. Mažeikytė
Telefonas (8 ~ 5) 234 6201
Faksas El.paštas t.cepukoit@spcentras.lt d.mazeikyte@spcentras.lt
Interneto puslapis www.spcentras.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) T. Čepukoit
Darbo laikas
I - IV
9.00 – 18.00
V
9.00 – 16.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Teikiamos paslaugos:
Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos.
Specialiosios socialinės paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymas ir
plaiakymas, intensyvi krizių įveikimo pagalba.
Dienos centre vykdoma veikla:
• pamokų ruoša;
• kompiuterinio raštingumo įgūdžių lavinimas;
• dailės terapijos užsiėmimai;
• meninių įgūdžių lavinimo užsiėmimai: piešimas, muliažas, koliažas;
• rankdarbiai;
• įvairūs žaidimai;
• įvairių renginių organizavimas: gimtadienių, kalendorinių švenčių,
diskusijų popiečių, išvykų, ekskursijų ir pan.;
• individualios psichologo konsultacijos;
• psichologo vedami užsiėmimai vaikams: savęs pažinimo,
bendravimo, psichosocialinių įgūdžių formavimo.
Kam taikomos:
Vaikų dienos centras teikia socialines dienos užimtumo
paslaugas Žirmūnų, Antakalnio ir kaimyninių seniūnijų mažas pajamas
turinčių socialinės rizikos šeimų mokyklinio amžiaus vaikams.
Reikalingi dokumentai:
–
Kitos sąlygos:
Dienos centro lankytojais vaikai gali tapti patys atėję į dienos centrą, juos
gali atvesti tėveliai, nukreipti pedagogai ar kiti specialistai bei institucijos.
Vaikams dienos centro paslaugos teikiamos tik gavus tėvų arba globėjų
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rašytinį sutikimą.
Mokestis:
–
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikį.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto soacialinės paramos centras. Aukštųjų Panerių dienos
centras.
Koordinatės
Adresas Agrastų g. 16, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Arelija Lazickienė
Telefonas (8 ~ 5) 264 1374
Faksas (8 ~ 5) 264 1374
El.paštas a.lazickiene@spcentras.lt
Interneto puslapis Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Centro veiklą koordinuoja
Arelija Lazickienė, 8 ~ 5) 264 1374
Darbo laikas
pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir
ketvirtadieniais 8.00-17.00 val. Penktadieniais 8.00-15.45 val. Pietų
pertrauka 12.00-12.45 val.
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Aukštųjų Panerių dienos centras teikia socialines dienos užimtumo
paslaugas pagyvenusiems ir asmenims su negalia, siekiant mažinti jų
socialinę atskirtį ir sudaryti sąlygas realizuoti savo sugebėjimus ir
pomėgius. Teikiamos paslaugos: informavimo ir konsultavimo,
tarpininkavimo, sociokultūrinės paslaugos.
Kam taikomos:
Pensinio amžiaus žmonėsm, žmonėms su negalia.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas.
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
-
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto nakvynės namai.
Koordinatės
Adresas Vilkpėdės g. 12, Vilnius
Filialas Kojelavičiaus g. 50
Filiaias „Sala“ Kosciuškos g. 8
Kontaktiniai asmenys Audronė Luneckienė
Telefonas (8 ~ 5) 238 8868
Faksas (8 ~ 5) 238 8868
El.paštas info@vmnn.lt
Interneto puslapis www.vmnn.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Edvardas Jablonskis,
tel. (8 ~ 5) 238 8868
Darbo laikas
7.45 – 16.45, pietų pertrauka nuo 12.00 – 12.45
Priėmimo laikas
kiekvieną trečiadienį 14 val.
Paslaugų aprašymas
Nakvynės namuose apgyvendinami praradę būstą arba neturintys
nuolatinės gyvenamosios vietos vilniečiai: vieniši vyri ir moterys bei
šeimos su vaikais. Nakvynės namuose teikiamos:
• Bendrosios socialinės paslaugos (konsultavimas, informavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas,
sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų
organizavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos).
• Specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros, socialinės
globos).
• Paslaugos teikiamos su tikslu integruoti socialiai pažeidžiamus
asmenis į visuomenę.
Kam taikomos:
Rizikos grupės asmenims ir kitiems, neturintiems gyvenamojo ploto.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Asmens dokumentas.
Mokestis:
20 proc. VRP, teikiant trumpalaikę socialinę globą Nakvynės namuose,
esančiuose Vilkpėdės g. 12 ir A. Kojelavičiaus g. 50.
15 proc. VRP, teikiant apnakvindinimo paslaugas asmenims
apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų toksinių medžiagų,
filiale Sala, esančiame T. Kosciuškos g. 8
Paslaugos trukmė:
Iki 6 mėn.;
Viena naktis.

80

Institucijos pavadinimas
Lygtinai išleistų asmenų priežiūros organizacija
Koordinatės
Adresas Vilkpėdės g.12, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Angelė Suchovienė
Telefonas (8 ~ 5) 278 8676
Faksas (8 ~ 5) 278 8676
El.paštas angele@liapo.lt
Interneto puslapis www.liapo.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Angelė Suchovienė,
tel. (8 ~ 698) 18 332
Darbo laikas 8.00 – 12.00
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
- socialinė, teisinė, psichologinė parama teistiems asmenims ir jų
šeimos nariams;
- nuteistųjų švietimas;
- socialinių įgūdžių lavinimo programa (veikianti pataisos namuose);
- priimama savanoriauti.
Kam taikomos:
Teistiems asmenims ir jų šeimos nariams.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Nėra.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas. Motinos ir vaiko globos namai.
Koordinatės
Adresas Odminių g. 12, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vida Neverovič
Telefonas (8 ~ 5) 212 1653
Faksas (8 ~ 5) 212 3745
El.paštas globa@caritas.lt
Interneto puslapis www.vilnius.caritas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Vida Neverovič,
tel., (8 ~ 5) 212 1653
Darbo laikas
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Dvasinė parama;
Informavimas – konsultavimas;
Laikinasis apgyvendinimas (iki 1 metų);
Maitinimas;
Drabužiai; ūkinės bei higienos priemonės;
Socialinis konsultavimas;
Pagalba, tvarkant įvairius dokumentus, pašalpas;
Psichologo konsultacijos (individualios konsultacijos, terapinė grupė);
Socioedukologinė pagalba (socialinių įgūdžių lavinimo grupė,
motinystės įgūdžių lavinimo grupė, darbo terapijos grupės,
kompiuterinių įgūdžių lavinimo grupė, vasaros stovyklos);
Profesinis konsultavimas; pagalba ieškant darbo.
Kam taikomos:
Pagalba besilaukiančioms bei moterims su kūdikiais iki vienerių metų
amžiaus, neturinčioms gyvenamosios vietos, pajamų būtiniausiems
poreikiams patenkinti, patyrusioms psichologinę, fizinę ar seksualinę
prievartą, atstumtoms artimųj.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos
Asmens dokumentai;
Sveikatos pažymos (tik apgyvendinimui).
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
1 metai (esant reikalui, pratęsiama).
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas Dienos centras „Vilties angelas“
Koordinatės
Adresas Odminių g. 12, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Jolita Matulaitytė
Telefonas (8 ~ 5) 262 1519 , (8 ~ 6) 85 81088
Faksas El.paštas vilties.angelas@centras.lt
Interneto puslapis www.vilnius.caritas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Jolita Matulaitytė
Darbo laikas
I – V 9.00 – 17.00
Priėmimo laikas I – V 9.00 – 17.00
Paslaugų aprašymas
Darbas su 4 – 15 metų vaikas: individualios socialinio darbutojo
konsultacijos, individualus bendravimas su ‚vyresniu draugu‘, pamokų
ruoša, ugdomieji grupiniai užsiėmimai, ugdomieji savaitgaliai, renginiai,
higienos, švaros ir tvarkymosi įgūdžių ugdymas, materialinė parama.
Darbas su vaiko šeima: socialinio darbuotojo konsultacijos,
tarpininkavimas, atstovavimas, lankymas namuose, tėvystės įgūdžių
ugdymo grupė, darbinių įgūdžių ugdymo grupė, šventės, materialinė
parama.
Darbas su 16 – 19 metų vaikais: individualios socialinio darbuotojo
konsultacijos, individualus bendravimas su vyrensiu „draugu“, pamokų
ruoša, gyvenimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, ugdomieji savaitgaliai,
socialinės akcijos, savanorystė, renginiai, materialinė parama.
Kam taikomos:
Dienos centre dirbama su 4 – 19 metų vaikais ir paaugliais iš įvairius
sunkumus išgyvenančių šeimų, taip pat teikiama visapusiška ir
kompleksinė pagalba šeimoms.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos
Pažyma apie gaunamas pajamas;
Pildoma vietoje anketa.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
1 mokslo metai. Esant reikalui pratęsiama.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas nakvynės namai.
Koordinatės
Adresas Šv.Stepono g. 35/4, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Donatas Navickas
Telefonas (8 ~ 6) 528 5818; (8 ~ 6) 566 9926
Faksas (8 ~ 5) 233 5683
El.paštas nakvynesnamai@caritas.lt
Interneto puslapis www.vilnius.caritas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Donatas Navickas
Darbo laikas:
Dienos centras dirba darbo dienomis - 08:00 - 15:00;
Socialinės konsultacijos teikiamos darbo dienomis - 08:00 - 16:30;
Psichologinis konsultacijos teikiamos darbo dienomis - 09:00 - 17:30;
Nakvynės paslauga teikiama kiekveiną naktį - 19:30 - 08:00.
Paslaugų aprašymas
Socialinės konsultacijos (Dokumentų tvarkymas, pagalba ieškant darbo,
pagalba ieškant būsto, kitų socialinių problemų sprendimas ir įgūdžių
lavinimas);
Psichologinės konsultacijos;
Nakvynės suteikimas;
Dienos centro paslauga;
Grupiniai užsiėmimai;
Anoniminių alkoholikų grupę;
Materialinė pagalba.
Kam taikomos:
Visiems benamiams ir benamystės riziką patiriandiems asmenims;
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos
Reikalinga pažyma dėl tuberkuliozės;
Nakvynės paslaugą gaunantiems svarbiausias reikalavimas yra pastanga
išvykti iš nakvynės namų;
Mokestis:
Mėnesio mokestis nakvynės paslaugą ganantiems yra 30 lt. Mokama tik
už pragyventą laiką. Pirmą kartą mokėti reikia pragyvenus mėnesį.
Paslaugos trukmė:
Priklauso nuo kiekvieno asmens situacijos ir socialinės pagalbos
proceso raidos.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Priklausomų asmenų reintegracinė
bendruomenė „Aš esu“.
Adresas M. K. Paco g. 4, Vilnius
Kontaktiniai asmenys K. Dvareckas, S. Černius
Telefonas (8 ~ 6) 99 68409
Faksas El.paštas as.esu.bendruomene@gmail.com
Interneto puslapis www.asesubendruomene.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) K. Dvareckas
Darbo laikas
I-VII 19.00 – 8.00
Priėmimo laikas I-VII 19.00 – 8.00
Paslaugų aprašymas
Suteikiamas gyvenamas plotas asmenims, kurie motyvuoti sveikti ir
keisti gyvenimo būdą;
Konsultuojami priklausomų asmenų artimieji;
Organizuojamos ir vykdomos socialinių įgūdžių, savęs pažinimo ir
dvasinio augimo programos;
Suteikiama galimybė bendruomenės nariams individualiai konsultuotis
su socialiniu darbutoju, dvasininku, psichologu;
Rūpinimasis bendruomenės narių profesinių įgūdžių atskleidimu,
veiklos užimtumu, įdarbinimu.
Bendradarbiavimas su kitais Vilniaus Arkivyskupijos Caritas padaliniais
bei priklausomų asmenų reabilitacijų centrais, programomis, projektais.
Kam taikomos:
1. Visiškos blaivybės laikas ne mažiau kaip 2 mėn. Gyventi
reintegracinėje
bendruomenėje
priimame
asmenis,
baigusius
reabilitacines programas, Minesotos programą.
2. Asmuo turi būti pasirengęs reguliariai lankytis NA ar AA grupes.
3. Asmuo turi būti motyvuotas sveikti, keisti gyvenimo būdą.
4. Asmuo turi sutikti su sutarties sąlygomis, bendruomenės namų
taisyklėmis, dalyvauti numatytose veiklose: lankyti užsiėmimus ir
dalyvauti renginiuose.
5. Asmuo neturi būti priešiškas krikščioniško tikėjimo atžvilgiu.
6. Asmuo neturi turėti kitų psichinių sutrikimų.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
Neribota. Pagal poreikį nakvynei. Vietų skaičius ribotas (55).
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Socialinė tarnyba.
Koordinatės
Adresas Šv.Stepono 35/4, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Snieguolė Rudzinskienė
Telefonas (8 ~ 5) 261 0561, (8 ~ 6) 550 2288
Faksas El.paštas soc.tarnyba@gmail.com
Interneto puslapis www.vilnius.caritas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Snieguolė Rudzinskienė
Darbo laikas
teirautis tel. (8~5) 216 1014
Priėmimo laikas teirautis tel. (8~5) 216 1014
Paslaugų aprašymas
Materialinė pagalba drabužiais, daiktais, maisto produktais;
Socialinės – psichologinės konsultacijos, informavimas bei
nukreipimas į reikalingas įstaigas;
Socialinių – buitinių įgūdžių lavinimas;
Organizuojamos bendruomenės šventės bei šventės ir ugdomieji
užsiėmimai vaikams.
Kam taikomos:
Visiems skurstantiems žmonėms.
Reikalingi dokumentai
Pasas.
Kitos sąlygos
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Labdaros valgykla“Betanija“.
Koordinatės
Adresas M. K. Paco g. 4, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8 ~ 5) 234 4417
Faksas El.paštas Interneto puslapis www.vilnius.caritas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Onutė Miknevičienė
Darbo laikas
6.00 – 15.00 val
Priėmimo laikas maistas dalijamas 12.30 – 14.00 val.
Paslaugų aprašymas
Maitinami skurstantys ir stokojantys žmonės.
Kam taikomos:
Visiems skurstantiems žmonėms.
Reikalingi dokumentai
Pasas.
Kitos sąlygos
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Amatų mokymo centras.
Koordinatės
Adresas M. K. Paco g. 4, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8 ~ 6) 822 2880
Faksas El.paštas darius.zizys@gmail.com
Interneto puslapis www.vilnius.caritas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Darius Žižys (8 ~ 6) 822 22880
Darbo laikas
6.00 – 15.00 val
Priėmimo laikas maistas dalijamas 12.30 – 14.00 val.
Paslaugų aprašymas
„Amatų mokymo centro“ programa orientuojasi į tris svarbias veiklos
sritis – amato mokymą, socialinę ir psichologinę pagalbą bei laikinąjį
apgyvendinimą(jaunimo savarankiško gyvenimo namus). Vienu metu
programoje gali dalyvauti iki 15 jaunuolių.
Šios sritys, pagal jaunuolio poreikį, gali būti integruotos ir suteiktas visas
pagalbos paketas, arba atsižvelgiant į jaunuolio situaciją, dėmesys labiau
kreipiamas į vieną sritį.
Kam taikomos:
16 -25 m. amžiaus jauni žmonės iš socialiai pažeistos aplinkos.
Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Buvusių kalinių integracija.
Koordinatės
Adresas Odminių g. 12, Vilnius
Kontaktiniai asmenys projekto vadovė Vida Lepeškevičienė
Telefonas (8 ~ 6) 550 2242
Faksas El.paštas v.lepeskeviciene@gmail.com
Interneto puslapis www.vilnius.caritas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) projekto vadovė Vida
Lepeškevičienė
Darbo laikas
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Socialinis, profesinis konsultavimas,
Pagalba tvarkant dokumentus,
Asmens palydėjimas ir reikalingų įgūdžių ugdymas pagalbos procese,
Pagalba įsidarbinant ir parama darbo vietoje,
Nukreipimas į Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinės priežiūros
centrą,
Nukreipimas į Lietuvos Kalinių globos draugijos socialinės priežiūros
centrą.
Kam taikomos:
Asmenims, esantiems Vilniaus regiono pataisos inspekcijos įskaitoje,
kuriems bausmės vykdymas atidėtas;
Asmenims, kuriems paskirta laisvės apribojimo bausmė;
Asmenims, lygtinai paleistiems iš pataisos įstaigos;
Nuteistųjų šeimos nariams.

Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Mokymų centras, svetainė „Agapė“.
Koordinatės
Adresas J. Matulaičio a. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Loreta Rimkutė
Telefonas (8 ~ 5) 241 1944
Faksas El.paštas loreta@caritas.lt
Interneto puslapis www.vilnius.caritas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) kavinės – mokymo centro
vadovė Loreta Rimkutė
Darbo laikas
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Kavinėje – mokymo centre padedama moterims atgauti pasitikėjimą
savimi, įgyti darbinių įgūdžių: siūlo padavėjos, kulinarės, konditerės,
kavinės administratoriaus profesinius mokymus. Mokymai vyksta
veikiančioje kavinėje, todėl mokinės turi galimybę įgyti ne tik teorinių
žinių, bet ir praktinių įgūdžių. Čia ruošiami dienos pietūs, banketai,
furšetai, maistas išsinešimui, sekmadieniais kviečiama neskubant išgerti
kavos, arbatos, paskanauti pyragų ir papietauti.
Kam taikomos:
Bedarbėms moterims.

Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
-
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Institucijos pavadinimas
Maltos ordino pagalbos tarnyba.
Koordinatės
Adresas Gedimino prospektas pr. 56b, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8 ~ 5) 249 8604
Faksas (8 ~ 5) 249 7463
El.paštas info@maltieciai.lt
Interneto puslapis www.maltieciai.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) prezidentas R. Abunevičius,
tel. 8 46 300 303
Darbo laikas
8:30-17:00
Priėmimo laikas 8:30-17:00
Paslaugų aprašymas
Projektas "Maistas ant ratų" (vežiojamas karštas maistas į namus
vienišiems sergantiems senyvo amžiaus žmonėms), socialinės
valgyklos, savanoriška slauga ir priežiūra namie bei apsilankymo
paslaugos, vaikų dienos centrai.
Kam taikomos:
Socialiai remtinos šeimos, daugiavaikės šeimos, žmonės su negalia,
pensininkai, benamiai.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Vaistams gauti – receptas privalomas.
Asmens dokumentas, invalidumo pažymėjimas arba darbo biržos
pažymėjimas, jei turi.
Mokestis:
Nemokamos.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai.
Koordinatės
Adresas Visų Šventųjų 5, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Valė Daudaitė
Telefonas (8 ~ 5) 261 5231
Faksas (8 ~ 5) 212 3728
El.paštas vspnamai@takas.lt
Interneto puslapis Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Valė Daudaitė,
tel. (8 ~ 5) 261 5231
Darbo laikas
9.00 – 18.00
Priėmimo laikas
9.00 – 18.00
Paslaugų aprašymas
Vaikų ir paauglių nuo 12 iki 18 metų laikina globa;
Darbas su sunkaus elgesio vaikų ir paauglių socialine aplinka: mokykla,
draugų grupe ir t.t.;
Merginų ruošimas savarankiškam gyvenimui;
Teikiama jų šeimoms ambulatoriška konsultacinė pagalba. Dirbama su
tų vaikų ir paauglių šeimomis.
Kam taikomos:
Vaikams ir paaugliams, išgyvenantiems sunkumus ir nebegalintiems
gyventi šeimoje arba jos neturintiems.
Reikalingi dokumentai
Vaikų teisių apsaugos tarnybos nukreipimas.
Kitos sąlygos:
Mokestis:
Nėra.

Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
VĮ „Visų Šventųjų Šeimos paramos centras“.
Koordinatės
Adresas Visų Šventųjų g 5, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Justina Petronytė
Telefonas (8 ~ 5) 212 1991 , (8 ~ 6) 826 8043
Faksas (8 ~ 5) 212 1991
El.paštas info@vsspc.lt
Interneto puslapis www.vilnius.caritas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Justina Petronytė,
tel. (8 ~ 5) 212 1991
Darbo laikas
14.00 – 18.00 (darbo dienomis); 10.00 – 14.00
(šeštadienį)
Priėmimo laikas 14.00 – 18.00 (darbo dienomis)
Paslaugų aprašymas
6 – 13 metų vaikams (programa vyksta kasdien nuo 14 iki 18 val.). Dienos
struktūra:
Susitikimas, žaidimai, dalinimasis dienos įspūdžiais;
Pietūs;
Rengimasis pamokoms mokykloje arba skaitymo, skaičiavimo, užsienio
kalbų pamokėlės;
Būrelis arba programa (vaikai turi galimybę dalyvauti rankdarbių, sporto
būreliuose bei socialinių įgūdžių ugdymo programoje);
Dienos įvertinimas.
Papildomas užimtumas – sociokultūrinė veikla, kultūrinė programa,
vasaros stovyklos.
11 – 17 metų jaunimui (programa vyksta 2 kartus per savaitę):
Organizuojami teminiai užsiėmimai, diskusijos, individuali arba grupinė
veikla, išvykos, žygiai, vasaros stovyklos.
Šeštadienio grupelė.
Skirta mažiau galimybių turintiems vaikams nuo 7 iki 14 m.
Užsiėmimai vyksta kiekvieną šeštadienį nuo 10 iki 14 val.
Paramos šeimai tarnyba:
Individualios ir grupinės socialinės konsultacijos tėvams;
Mamų, auginančių vaikus iki 2 metų, grupelė;
Materialinė parama šeima (maistu, drabužiais ir kt.).
Kam taikomos:
Sunkumus išgyvenančiai šeimai (vaikams ir tėvams).
Reikalingi dokumentai
Tėvų prašymas ir dokumentai apie šeimos finansinę ir socialinę padėtį;
Tėvų asmens dokumentų kopijos;
Vaikų gimimo liudijimo kopijos.
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Kitos sąlygos:
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neapibrėžta.
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Institucijos pavadinimas
Palaimintojo Jurgio Matulaičio socialinis centras
Koordinatės
Adresas J.Matulaičio a. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Vilma Racevičiūtė, Mindaugas Junevičius
Telefonas (8 ~ 5) 246 1772
Faksas (8 ~ 5) 246 1772
El.paštas soc.centras@takas.lt
Interneto puslapis www.matulaitis.org
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Dalia Beliukevičiūtė,
tel. (8 ~ 5) 246 1772
Darbo laikas
10.00 – 18.00
Priėmimo laikas 10.00 – 18.00
Paslaugų aprašymas
DIENOS CENTRAS "VAIKAI-VAIKAMS" - pagalba sunkumus
išgyvenantiems vaikams iki 13 metų ir jų tėvams.
"TRAMPLINAS" - pagalba sunkumus išgyvenantiems 14-18 metų
jaunuoliams ir jų šeimoms.
"ATVIRA BENDRUOMENĖ" - integracinė socialinė pagalba žmonėms su
proto negalia bei jų šeimoms.
„SOCIALINĖS PAGALBOS STOTIS" - socialinė pagalba ir laisvalaikio
užimtumo paslaugos pagyvenusiems žmonėms bei bendruomenės
stokojantiems.
SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS.
ES PROJEKTAS ŠEIMOS IR DARBO DERINIMUI
Kam taikomos:
Palaimintojo J. Matulaičio parapijos teritorijos (Viršuliškių, Šeškinės,
Justiniškių ir Pašilaičių mikrorajonų) gyventojams.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Nėra.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Taikoma individualiai.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus miesto Motinos ir vaiko pensionas.
Adresas Vytenio g. 45, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Nijolė Dirsienė, Valerija Reikertienė
Telefonas (8 ~ 5) 233 3619
Faksas (8 ~ 5) 233 3619
El.paštas ndirsien@takas.lt
Interneto puslapis www.mvpensionas.lt
Krizių tarnybos telefonas (8 ~ 5) 233 2508 (visą parą)
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) N. Dirsienė,
tel. (8 ~ 5) 233 3619
Pensiono darbo laikas I – V 8.00 – 17.00, priėmimo laikas IV 8.30
Krizių tarnybos priėmimo laikas I – VII Visą parą
Paslaugų aprašymas
Pensiono veiklos tikslas – organizuoti ir teikti laikino apnakvindinimo
(trims paroms) ir trumpalaikės socialinės globos (šešiems mėn. ar
ilgiau) paslaugas Vilniaus mieste deklaravusiems gyvenamąją vietą
asmenims. Esant poreikiui teikiamos tarpininkavimo šeimai paslaugos.
Konfliktai ir ginčai, kylantys šeimoje dėl skyrybų, smurto, tėvų
bendravimo su vaikais gyvenant skyrium gali būti sprendžiami ir
neteisminiu būdu.
Kam taikomos:
moterims ir jų vaikams, negalintiems gyventi savo namuose dėl
artimųjų smurto;
merginoms ir moterims iki 25 metų, neturinčioms gyvenamojo būsto,
kurioms iki pilnametystės buvo įsteigta laikinoji arba nuolatinė globa;
moterims ir jų vaikams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių (gaisro,
liūčių ir pan.);
moterims ir jų vaikams – prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Ilgalaikei pagalbai reikalingas asmens dokumentas.
Mokestis:
Skubi pagalba, konsultavimas, tarpininkavimas, informavimas nemokama;
Ilgalaikė - mokama.
Paslaugos trukmė:
Krizių tarnyboje - 3 paros (skubi);
Motinos ir vaiko pensione - iki 6 mėn. (ilgalaikė).
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Institucijos pavadinimas
VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika.
Koordinatės
Adresas Vilniaus g. 25, Vilnius
Kontaktiniai asmenys
Telefonas (8 ~ 5) 231 2800, 231 2801
Faksas (8 ~ 5) 231 3411
El.paštas teises.klinika@tf.vu.lt
Interneto puslapis www.teisesklinika.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Vida Petrylaitė,
tel. (8 ~ 5) 231 2800
Interesantų priėmimo laikas 9.00 – 17.00
Paslaugų aprašymas
Teisės fakulteto studentai nemokamai teikia teisines konsultacijas,
sudaro ir siūlo sutarčių, pareiškimų, prašymų, skundų, ieškinių ir kitų
teisinę galią turinčių dokumentų projektus, padeda spręsti kitus teisinius
klausimus; Teisės klinika padeda spręsti civilines darbo, socialinio
aprūpinimo, finansų, administracines ir kitas bylas bei teisinius santykius
(išskyrus baudžiamąsias bylas).
Kam taikomos:
Asmenims, kurie dėl lėšų trūkumo negali gauti profesionalios advokatų
pagalbos, arba, kurie neatitinka įstatymo numatytų sąlygų gauti
nemokamą antrinę teisinę pagalbą, kuria teikia Valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybos.
Reikalingi dokumentai
Asmens dokumentas.
Kitos sąlygos:
Būtina išankstinė registracija.
Mokestis:
Nemokama.
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikius.
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Institucijos pavadinimas
Lietuvos kalinių globos draugijos reabilitacinis centras.
Koordinatės
Adresas Panerių g. 10, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Milda Liumenzonienė
Telefonas (8 ~ 5) 239 5154
Faksas (8 ~ 5) 231 0532
El.paštas bliumenzoriene@yahoo.com
Interneto puslapis www.kaliniudraugija.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Jonas Stašinskas, tel.
(8 ~ 5) 239 5153
Darbo laikas
8.30 – 19.30
Priėmimo laikas 8.30 – 19.30
Paslaugų aprašymas
-Maitinimas dienos laikotarpyje (įskaitant lengvus pusryčius ir pilnus
pietus), dalinami maisto produktais(išimtinais atvejais);
-Pirminė medicininė pagalba, konsultacijos;
-Suteikiama galimybė išsimaudyti ir išsiskalbti rūbus;
-Naudotis telefonu ieškant darbo arba siekiant atstatyti nutrūkusius
socialinius ryšius;
-Organizuotas šių specialybių mokymas: staliaus, statybininko, siuvėjo;
-Teikiama sisteminga socialinė, psichologinė ir teisinė pagalba, reikalinga
įsidarbinimui, būsto paieškai ir t.t.
-Tarpininkavimas surandant gyvenamąją vietą.
-Organizuojami lietuvių kalbos kursai rusakalbėms grupėms;
-Organizuojami anglų kalbos kursai.
Kam taikomos:
-Buvusiems kaliniams, atlikusiems laisvės atėmimo bausmę, kurių
atžvilgiu teismai nėra paskyrę jokių apribojimų, arba apribojimai
pasibaigę; -Lygtinai paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, kurių atžvilgiu
teismai yra priėmę tam tikrus apribojimus, liečiančius jų gyvenimo būdą,
laisvalaikio praleidimą, privalomą registraciją ir pan. -Nuteistieji, kurių
bausmės nėra susijusios su laisvės atėmimu. Tai lygtinai nuteisti
asmenys, kurių nuosprendžių vykdymas atidėtas ir kurių atžvilgiu teismai
yra paskyrę tam tikrus apribojimus bei prievoles; -Priskirti rizikos grupei
anksčiau teisti asmenys, turintys priklausomybę narkotikams, alkoholiui,
ŽIV nešiotojai, prostitutės, neturintys pastovios gyvenamosios vietos,
darbo ir dėl kurių elgesio iškyla realus pavojus, kad nesant priežiūrai ir
paramai jie gali įvykdyti nusikaltimus.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus Kofoedo mokykla
Koordinatės
Adresas Panerių g. 10, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Milda Bliumenzonienė
Telefonas (8 ~ 5) 239 5154, mob.tel. 8 680 78 110
Faksas (8 ~ 5) 231 0532
El.paštas bliumenzoniene@yahoo.com
Interneto puslapis Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Milda Bliumenzonienė, tel.
(8 ~ 5) 239 5154
Darbo laikas
8.30 – 17.30
Priėmimo laikas 8.30 – 17.30
Paslaugų aprašymas
Socialinių įgūdžių formavimas grupėse, neformalus mokymas, iškylančių
socialinių teisinių sunkumų sprendimas, kūrybinė dienos veikla,
vakaronės, stalo žaidimai.
Kam taikomos:
Narkotikų ir alkoholio vartotojams, rizikos grupės asmenims ir tiems,
kurie neturi sąlygų realizuoti savo pomėgių, naudingai praleisti laiką.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Noras gyventi kitaip, ugdyti tai, ko neturėta iki šiol, dalintis gera patirtimi,
dalintis savo laiku ir gebėjimais.
Mokestis:
Nemokama.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
SOTAS
Koordinatės
Adresas Kalvarijų g. 159, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Lijana Gvaldaitė
Telefonas (8 ~ 5) 212 1453
Faksas (8~5) 212 1453
El.paštas sotas.vilnius@sotas.org sotas.projektai@sotas.org
Interneto puslapis www.sotas.org
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Lijana Gvaldaitė,
tel. (8~611) 54 224
Darbo laikas
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu/el.paštu
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
SOTAS vykdo veiklą ir projektus, kurie konkrečiai gali prisidėti kuriant
vaikų ir jų šeimų gerovę, o taip pat ir jų priėmimo kultūrą, plėtoti socialinę
savanorystę. Įgyvendinami vaikų, gyvenančių globos institucijose, bei
išėjusių iš jų jaunuolių pagalbos projektai, atliekamas socialinisugdomasis darbas su vaikais iš socialinės rizikos šeimų (Vaikų dienos
centro programa), rengiami mokymai būsimiems įtėviams ir globėjams.
Kita svarbi organizacijos veiklos sritis – švietėjiškas darbas, siekiant kurti
efektyvesnę socialinę politiką ir kultūrą. Rengiami mokymai, susitikimai,
seminarai, konferencijos socialiniams darbuotojams ir kitiems pagalbos
specialistams bei plačiajai visuomenei aktualiais socialinio darbo ir
ugdymo klausimais.
Kam taikomos:
Vaikai ir jaunimas (iš rizikos grupės šeimų).
Būsimieji globėjai ir įtėviai.
Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
Pagal poreikį.
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Institucijos pavadinimas
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Privaomojo
mokymo skyrius.
Koordinatės
Adresas Antakalnio g. 10
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8 ~ 5) 263 9661
Faksas (8~5) 210 4848
El.paštas ruta.paskeviciene@nvspl.lt
Interneto puslapis www.nvspl.org
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Romualdas Brusokas,
tel. (8~5) 270 9229
Darbo laikas
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.
Kam taikomos:
Asmenims, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus atimta teisė
vairuoti transporto priemonę dėl teisės pažeidimo padarymo, esant
neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų
medžiagų. 4 akademinių valandų sveikatos mokymo kursas apie alkoholio
ir narkotikų žalą sveikatai skaitomas antradieniais, 15.30 val., adresu
Antakalnio g. 10, Vilnius.
Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Asmeniui, išklausiusiam sveikatos mokymo kursą ir išlaikiusiam žinių
patikrinimo testą, išduodamas Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.
Mokestis:
Kursų ir pažymėjimo išdavimo kaina- 60,00 litų. Susimokėti galima
įstaigos pinigų kasoje.
Paslaugos trukmė:
-
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Institucijos pavadinimas
SOS Vaikų kaimas. Jaunimo namai.
Koordinatės
Adresas Nadruvos g. 13, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Ričardas Ališauskas
Telefonas (8 ~ 5) 265 2672
Faksas (8~5) 270 5078
El.paštas violeta@sos-org.lt
Interneto puslapis www.sos-kaimas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Violeta Bareikienė,
tel. (8~5) 265 2672
Darbo laikas
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Tikslas – pratinti jaunuolius gyventi savarankiškai.
Kam taikomos:
SOS vaikų kaimo jaunimui.
Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
-
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Institucijos pavadinimas
SOS vaikų kaimas. Darželis.
Koordinatės
Adresas Ozo g. 37, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Zita Sakavičienė
Telefonas (8 ~ 5) 270 5075
Faksas (8~5) 270 5078
El.paštas info@sos-org.lt
Interneto puslapis www.sos-kaimas.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Gedas Batulevičius,
tel. (8~5) 270 5075
Darbo laikas
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Vaikai lavinami pagal individualią SOS darželio programą "Vaiko gebėjimų
atradimai". Programos tikslas - tenkinti prigimtinius pagrindinius vaiko
poreikius, kelti jų kompetencijos lygį.
Kam taikomos:
Vilniaus SOS vaikų kaimo ugdytiniai, SOS Šeimų stiprinimo projekte
dalyvaujančių socialinės rizikos šeimų bei vilniečių vaikai
Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
-
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Institucijos pavadinimas
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.
Koordinatės
Adresas Švitrigailos g. 10, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8 ~ 5) 233 9236
Faksas (8 ~ 5) 233 2469
El.paštas info@ndnt.lt
Interneto puslapis www.ndnt.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Z. Skvarciany,
tel. (8 ~ 5) 233 9236
Darbo laikas I – IV 7.30 – 16.30; V 7.30 – 15.15
Priėmimo laikas I – IV 7.30 – 16.30; V 7.30 – 15.15
Paslaugų aprašymas
Darbingumo, neįgalumo lygio nustatymas, profesinė reabilitacija,
specialiųjų poreikių įvertinimas ir nustatymas. Informacijos teikimas dėl
lengvatų taikomų turintiems neįgalumo/nedarbingumo lygį.
Kam taikomos:
Besikreipiantiems dėl darbingumo/neįgalumo lygio nustatymo, bendrųjų
specialiųjų poreikių nustatymo, profesinės reabiitacijos poreikio
nustatymo.
Reikalingi dokumentai
Prašymas dėl darbingumo lygio nustatymo;
Užpildytas Siuntimas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama - NDNT);
Medicininių tyrimų išrašai, patvirtinantys ligos sunkumą ir diagnozę,
išrašai iš Gydymo stacionare ligos istorijos, Asmens sveikatos istorijos ir
kt. medicininiai dokumentai;
Kitos sąlygos
Dokumentus galima siųsti registruotu laišku. Mokestis: nemokamai.
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
Darbingumo, neįgalumo lygis ir/ar bendrieji pirminiai, specialieji poreikiai
nustatomi per 15 darbo dienų
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus teritorinė ligonių kasa.
Koordinatės
Adresas Ž. Liauksmino g. 6, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Rolanda Januškienė
Telefonas (8 ~ 5) 266 1339
Faksas (8~5) 279 1424
El.paštas vitlk@vlk.lt
Interneto puslapis www.vilniaustlk.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Vytautas Mockus
Darbo laikas
I – IV 8.00 – 17.00 V
8.00 – 15.45
Priėmimo laikas I - IV 7.30 - 18.00
V 7.30 – 16.45
Paslaugų aprašymas
Privalomasis sveikatos draudimas.
Kam taikomos:
Vilniaus ir Alytaus apskričių gyventojams.
Reikalingi dokumentai
Asmens dokumentas.
Apdraustumą privalomuoju sveikatos draudimu įrodantis dokumentas
(pažyma dėl nedarbingumo lygio nustatymo, Darbo biržos pažyma, pažyma
dėl visuomenei pavojingos ligos ir pan.).
Kitos sąlygos
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
-
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Institucijos pavadinimas
Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į save“.
Koordinatės
Adresas A. Jaroševičiaus g. 10B, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8 ~ 5) 238 5770
Faksas (8~5) 238 5770
El.paštas atsigrezk@centras.lt
Interneto puslapis www.atsigrezk.org
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Sigita Ignatovičienė, tel.: (8~
698) 26 914
Darbo laikas
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Teikia socialinės globos paslaugas Vilniaus apskrities tėvų globos
netekusiems vaikams ir dienos užimtumo paslaugas rizikos grupės
vaikams ir jų šeimoms iš Naujininkų mikrorajono. Rūpinasi šių vaikų
integraciją į visuomenę. Padeda šiems vaikams grįžti į biologinę šeimą.
Padeda jaunuoliams savarankiško gyvenimo pradžioje.
Kam taikomos:
Vilniaus apskrities tėvų globos netekusiems vaikams ir dienos užimtumo
paslaugas rizikos grupės vaikams ir jų šeimoms iš Naujininkų mikrorajono.
Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Mokestis:
Paslaugos trukmė:
-
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Institucijos pavadinimas
Vilniaus apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centras.
Koordinatės
Adresas Pylimo g. 56, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8 ~ 5) 261 2124
Faksas (8~5) 212 2964
El.paštas ruta.babraviciene@gmail.com
Interneto puslapis www.sveikatosugdymocentras.org
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Rūta Babravičienė, tel. (8 ~ 5)
212 2694
Darbo laikas
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.
Kam taikomos:
Asmenims, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus atimta teisė
vairuoti transporto priemonę dėl teisės pažeidimo padarymo, esant
neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų
medžiagų.
Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Mokestis:
60,00 Lt (4 val.).
Paslaugos trukmė:
-
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Institucijos pavadinimas
Lietuvos pagalbos narkomanams fondas.
Koordinatės
Adresas Nugalėtojų g. 3, Vilnius
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8~5) 276 3581 (visą parą)
Faksas (8~5) 212 2964
El.paštas nugaletoju@gmail.com
Interneto puslapis Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) fondo tarybos pirmininkas Linas
Gasiliauskas (8 ~ 6) 980 8234
Darbo laikas I – VII 9.00 – 17.00, konsultacijos telefonu visą parą
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Socialinė bei psichologinė pagalba. Fondo darbuotojai konsultuoja nuo
narkotinių medžiagų priklausančius asmenis, taip pat jų artimuosius (kartą
per mėnesį). Pagal poreikį nukreipia gydymui ir padeda materialiai – teikia
reabilitacines paslaugas.
Kam taikomos:
Žmonėms, kurie priklausomi nuo psichotropinių medžiagų.
Reikalingi dokumentai
Kitos sąlygos
Ilgalaikės reabilitacijos centras. Telefonu konsultuoja visus. Teikia pagalbą
ribotam skaičiui žmonių.
Mokestis:
Yra mokamų ir nemokamų paslaugų.
Paslaugos trukmė:
-
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SAVIPAGALBOS ORGANIZACIJOS
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Institucijos pavadinimas
Lietuvos anoniminių alkoholikų tarnybos Patikėtinių taryba
Koordinatės
Adresas J. Basanavičiaus a. 16, Birštonas
Kontaktiniai asmenys Telefonas (8 ~ 6) 850 5191 (AA pagalbos telefonas) ; Tarnybos biuro
telefonas (8 ~ 3) 194 5141 ; (8 ~ 6) 836 7786
Faksas El.paštas anonalko@delfi.lt
Interneto puslapis www.anonalko.puslapiai.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.) Vanda
Darbo laikas
III – V
10 – 18 val
VI
10 – 14 val
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Teikiama informacija apie anoniminių alkoholikų (AA) pagalbą (kur ir kada
vyksta susirinkimai, kokiu būdu AA teikia pagalbą).
Kam taikomos:
Asmenims, priklausomiems nuo alkoholio. Visuomenei. Specialistams,
kurių veikla susijusi su alkoholikais.
Reikalingi dokumentai ir kitos sąlygos:
Nėra.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribota.
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Institucijos pavadinimas
Lietuvos narkomanų anonimų draugija.
Koordinatės
Adresas Rinktinės g. 44A - 12, Vilnius (adresas susirašinėjimui)
Kontaktiniai asmenys
Telefonas +370 633 22 272 (informacija teikiama nuo 10 iki 18 val),
Faksas El.paštas na.sekretorius@gmail.com , info@lietuvos-na.lt
Interneto puslapis www.lietuvos-na.lt
Įstaigos (padalinio) vadovas (v.pavardė, tel.)
Darbo laikas
Priėmimo laikas
Paslaugų aprašymas
Savitarpio pagalbos grupės. Vieno priklausomojo pagalba kitam.
Programos „12 žingsnių“ studijos. Ligoninių, kalėjimų ir kitų įstaigų
lankymas. Literatūros apie sveikimą pagal 12-kos žingsnių programą
platinimas.
Kam taikomos:
Asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų
ligomis, norintiems išmokti gyventi blaiviai ir sveikai nevartojant
psichoaktyvių medžiagų.
Reikalingi dokumentai
Nėra.
Kitos sąlygos:
Noras išmokti prasmingai gyventi nevartojant psichoaktyvių medžiagų.
Savanoriškas sutikimas dalyvauti NA sveikimo programoje, NA taisyklių ir
tradicijų laikymasis.
Mokestis:
Nėra.
Paslaugos trukmė:
Neribojama.
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Šiame leidinyje pristatomos Vilniaus miesto įstaigos ir tarnybos, teikiančios
psichologines, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas asmenims, sergantiems
priklausomybėmis nuo psichoaktyvių medžiagų. Leidinio tikslas – supažindinti su
psichologinių, medicininių, socialinių paslaugų spektru. Leidinys skirtas organizacijų,
dirbančių su psichoaktyvių medžiagų vartotojais, darbuotojams.
Žinyno rengėjai neatsako už informacijos pasikeitimą.
Dėkojame visiems, suteikusiems informaciją, pasiūlymus, paramą, ruošiant šį leidinį.

Leidinį rengė Vilniaus priklausomybės ligų centras
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