Šioje skrajutėje rasite informaciją apie
LIETUVOS ORGANIZACIJAS IR INSTITUCIJAS,
TEIKIANČIAS PAGALBĄ EMIGRANTŲ ŠEIMOMS
Tarptautinė migracijos organizacija. Tai yra tarptautinė
nepolitinė humanitarinė organizacija, kuri teikia pagalbą migrantams, patekusiems į sudėtingą situaciją. TMO
remia savanorišką grįžimą į kilmės šalis, teikia pagalbą
integracijos klausimais, pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, ypač moterims ir vaikams. Daugiau informacijos:
http://www.iom.lt/

LIETUVOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS,
TEIKIANČIOS PAGALBĄ MIGRANTAMS
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
(http://www.ivaikinimas.lt/)
Svetainėje yra gausu informacijos apie vaiko teises, informacijos mišrioms šeimoms
apie vaikų globą, neteisėtą išvežimą, Danijos ir Norvegijos vaiko teisių apsaugos
sitemas. Nauja tarnybos teikiama paslauga - konsultacijos be tėvų globos likusių
užsienyje vaikų artimiesiems tel. 370 5 231 0928 arba el. paštu info@vaikoteises.lt
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje rasite nuorodas į užsienio
lietuvių bendruomenes (http://www.socmin.lt/lt/nuorodos-4067/lietuva-uzsienyje-spauda-bendruomenes.html), bei leidinį apie Europos Sąjungoje migruojančių
asmenų socialinę apsaugą (http://www.socmin.lt/public/uploads/978_leidinukas-soc-garantijos-2011.pdf).
LR Užsienio reikalų ministerijos svetainėje rasite konsulines naujienas gyvenantiems užsienyje (http://keliauk.urm.lt/index.php/titulinis/kita/naujienos); taip
pat naudinga peržiūrėti D.U.K. (http://keliauk.urm.lt/titulinis/kita/duk)
LR ambasados užsienyje – http://[šalies santrumpa, pvz., UK].mfa.lt/
sąlygas. VTAT šioje srityje taip pat dirba ir prevencinį darbą.
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NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS, KURIŲ VEIKLA
TIESIOGIAI SKIRTA MIGRANTAMS
Viešoji įstaiga „GEBU“ ir Atotolio centras. (http://www.gebu.lt , adresas:V.
Mykolaičio-Putino 5, Vilnius, tel.: +37067451159, el.p.: info@gebu.lt). Organizacija teikia psichologinio konsultavimo paslaugas žmonėms, susiduriantiems su
migracija. Dėl išsiskyrimo (pvz., šeimų narių migracijos ar vieno iš šeimos narių
dažno išvykimo dirbti į užsienį) šeimai gali kilti psichologinių sunkumų. Konsultacijų tikslas – padėti žmonėms išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus. Permainos ir šeimos narių gyvenimas per atstumą kelia įtampą, kuri gali turėti ilgalaikių
padarinių. Psichologinis konsultavimas gali padėti sėkmingiau susitvarkyti su šiais
iššūkiais. Daugiau informacijos: www.gebu.lt
Viešoji įstaiga „Gera būsena“ (http://www.psyvirtual.lt , adresas: A.Smetonos
3, Vilnius, tel.: +370 684 33308; el.p.: psyvirtual@psyvirtual.lt). Teikiama
psichologinė pagalba internetu žmonėms, esantiems užsienyje ar paliestiems emigracijos. Siūlomi struktūruoti konstruktyvūs sprendimai bei taikomi psichologinių
krizių bei ligų prevencijos būdai. Gali kreiptis visi, kurie dėl vienokių ar kitokių
priežasčių negali kreiptis profesionalios psichologinės pagalbos užsienyje.
Viešoji įstaiga „Bendruomenių kaitos centras“. (http://www.bkcentras.lt ,
adresas: „NVO Avilys“,Gedimino pr. 21, LT-01103, Vilnius, tel.: +37069965255).
Informuoja migrantus aktualiomis temomis. Skrajutes, skirtas Norvegijoje vaikus
auginantiems lietuviams, rasite elektroninėje svetainėje. Bendradarbiaujant su
Norvegijos nevyriausybine organizacija Voksne for Barn bei Lietuvių bendruomene
Osle, inicijavo anoniminę konsultacijų liniją tėvams/ globėjams lietuviškai.
Lietuviams skirtas laikas – penktadieniais 12-14 val. telefonu 810 03 940, o internetu http://www.bekymring.no kreiptis galima bet kada! Taip pat kviečiame
dalyvauti pozityvios tėvystės savitarpio pagalbos grupėje Osle. Ši iniciatyva skirta
visiems, kas nori jaukiai ir prasmingai praleisti penktadienio vakarus, susipažįstant
su vaikų auklėjimo tendencijomis ir ypatumais Norvegijoje. Grupės konfidencialios, jas veda psichologės. Jei susidomėjote, atsiųskite trumpą žinutę el. paštu
savipagalba.oslo@gmail.com ir gausite visas naujienas bei numatytas susitikimų
datas su temomis.
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“. (Adresas:Šeimyniškių g. 21 B, LT09236, Vilnius, tel.: 852610815, el.p.: info@gelbvaik.lt). Teikia pagalbą emigrantų
šeimoms per dienos centrus. Organizacijos dienos centruose vaikai gauna visokeriopą pagalbą ir paramą; organizacija taip pat teikia pagalbą pavieniais atvejais, kai
tiesiogiai kreipiasi šeima telefonu ar kitais būdais. Organizacija teikia informaciją
ir pagalbą pagal galimybes ir turimas kompetencijas. Nuolatos bendradarbiauja
sulietuvių bendruomenėmis svetur, rengia bendras akcijas ir renginius.
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ORGANIZACIJOS, KURIOS GALI SUTEIKTI INFORMACIJĄ IR
KONSULTUOTI ŠEIMAS, NORS NETURI SPECIALIŲ PROGRAMŲ
EMIGRANTAMS
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Adresas: Aušros vartų g. 12, LT-01303, Vilnius,
el. p.: info@mususeima.lt http://www.mususeima.lt.
Viešoji įstaiga „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“. Adresas: Vilniaus g. 29/		
Jablonskio 2, Kaunas, tel.: (8 37) 563 531, el.p.: ppkcentras@yahoo.com
Asociacija „Išsiskyrusiųjų sielovados centras „Bendrakeleiviai”. Adresas: Didžioji g. 34, LT-		
01128, Vilnius, tel.: 861596804, el.p.: info@bendrakeleiviai.lt
Viešoji įstaiga „Šv. Juozapo brolija“ vykdo projektą „Šeima ̶ Šeimai“. Adresas: Antakalnio g. 		
27, Vilnius, tel.: 861886438, el.p.: juobro@gmail.com
Viešoji įstaiga „Šeimų universitetas“. Adresas: Šeimyniškių g. 21 B, LT-09236/Didžioji g. 25, 		
LT-01128, Vilnius, tel.: 861158341, el.p.: info@seimu.lt
Viešoji įstaiga „Palaimintojo Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centras“. Adresas: Šeimy-		
niškių g. 21 B, LT-09236/Šeškinės g. 65-74, 07163, LT-07163, Vilnius, tel.: (8 5) 2400590,
(8 5) 241772, el.p.: matulaitis.seimos@takas.lt
Viešoji įstaiga Paramos vaikui centras: http://www.pvc.lt; http://www.vaikystebesmurto.lt; 		
http://www.pozityvitevyste.lt, el.p.: pvc@pvc.lt
Pagalbos moterims linija – pagalba tel.: 8 800 66 366 (I–V, 10.00–21.00), pagalba
el.p.: pagalba@moteriai.lt
Vilniaus šeimos psichologijos centras: el.p.: info@seimospsichologija.lt;
info@seimosp sichologija.lt
Psichologinė pedagoginė tarnyba:
http://www.ppc.lt
Jaunimo linija – pagalba tel.: 8 800 28 888 (visą parą), pagalba internetu
http://www.jaunimolinija.lt/internetas
Moksleivių linija - tel.: 8 800 23300 (I-V 15.00-21.00)
Vaikų linija – pagalba tel.: 116 111 (11.00–21.00 val.), pagalba internetu
http://www.vaikulinija.lt
Vilties linija – nemokama anoniminė psichologinė pagalba suaugusiems tel.: 116 123 (visą 		
parą), el.p.: vilties.linija@gmail.com
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Krizių įveikimo centras – nemokama pirminė psichologinė pagalba –
http://www.krizesiveikimas.lt
Viešoji įstaiga Saugaus vaiko centras: http://www.saugus-vaikas.lt
Sielos žemėlapis – psichologinė pagalba: http://www.sieloszemelapis.lt
Šeimos santykių institutas (Kaune), tel.: (8-37) 750935, mob.tel.: +370 (698) 23 995, el.p.: 		
pagalba@ssinstitut.lt
Linija Doverija – parama vaikams ir jaunimui rusų kalba tel.: 8 800 77 277 (I–V, 16.00–20.00)
Asociacija „Individualios psichologijos konsultantų asociacija“. Adresas: Pamėnkalnio g. 		
19-8, LT-01114, Vilnius, tel.: 8 699 66153,
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