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spręsti elgesio, bendravimo, adaptacijos, mokymosi, auklėjimo sunkumus, psichologinio palaikymo trūkumo klausimus, tėvų-
vaikų tarpusavio santykių, tėvų skyrybų ar jų emigracijos sukeltas problemas, taip pat patyrus patyčias, smurtą, susidūrus su
save žalojančiu elgesiu, savižudybės rizika, polinkiu į delinkventišką, destruktyvų elgesį, kt. Konsultacijų metu pagal poreikį
naudojamos įvairios terapinės priemonės bei metodikos savęs ir savo galimybių pažinimui.

Individual ios  psichologo ,  soc .  darbuotojo  konsultaci jos  (13-18  m .  jaunuol iams  i r/ ar  tėvams ,  globėjams ,  į tėviams) :

skirta ugdyti socialinius įgūdžius, mokytis konstruktyviais būdais išreikšti pyktį, liūdesį, nerimą, įveikti baimes, koncentruoti
dėmesį, atsipalaiduoti, išbūti, išlaukti ir pan., tinkamai sureguliuoti dienotvarkę, fizinį krūvį ir kt. Atsipalaidavimui,
nusiraminimui grupėje pasiekti naudojami dailės terapijos metodai. Teikiamos praktinės rekomendacijos bei konsultacijos
hiperaktyvumo klausimais tėvams, pedagogams, kt. su vaikais dirbantiems specialistams.

Grupė  va ikams  (7 - 12  m . )  su  emoc i jų  i r  e lges io  sutr ik ima is :

konstruktyvių bendravimo įgūdžių lavinimui, draugiškų ir pagarbių  tarpusavio santykių kūrimui, pasitikėjimo savimi stiprinimui,
savo ir kitų žmonių emocijų pažinimui, savivertės stiprinimui, psichologinio atsparumo didinimui. Naudojami praktiniai,
interaktyvūs, įsitraukti ir dalyvauti motyvuojantys metodai bei technikos.

Bendrav imo  į gūdž ių  l av in imo  i r  savęs  paž in imo  grupė  paaug l iams  ( 13 - 15  m . ) :

skirta mokytis įveikti bendravimo sunkumus, konstruktyviai spręsti konfliktus, gebėti tinkamai išsakyti savo nuomonę bei
priimti kritiką, atsispirti bendraamžių/ visuomenės spaudimui, stiprinti savivertę,  skatinti teigiamas emocijas, nukreiptas į
save, daryti atsakingus pasirinkimus, gebėti pasinaudoti turimais resursais problemų sprendimui ir pan. Grupėje naudojamos
atsipalaidavimą skatinančios, stresą, įtampą mažinančios priemonės.

Bendrav imo  į gūdž ių  l av in imo  i r  savęs  paž in imo  grupė  j aunuo l iams  ( 16 - 18  m . ) :

skirta mokytis valdyti patiriamą įtampą, gebėti atpažinti stresines situacijas kasdienėse veiklose, tinkamai į jas reaguoti bei
sėkmingai taikyti streso įveikimo technikas. Grupių veikloms naudojamos įvairios terapinės priemonės. Grupę sudaro 5
užsiėmimų ciklas, apimantis relaksacijos, dailės terapijos, dėmesingo įsisąmonijimo (mindfulness) technikų mokymąsi ir
praktinį jų naudojimą.

Streso  maž in imo  grupė  tėvams ,  g lobė jams ,  į tėv iams :

Kartu su partnerių organizacijomis teikiamos papildomos, motyvaciją didinančios, emocinį atsparumą stiprinančios,
ugdančios paslaugos jaunimui: laipiojimo sporto užsiėmimai (VšĮ ,,Miegantys drambliai“), ,,Didžiojo draugo“ paslauga (VšĮ

Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA), edukaciniai renginiai (Kauno arkivyskupijos jaunimo centras).


