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VšĮ „PARAMOS VAIKAMS CENTRAS“ – 
nevyriausybinė organizacija, veiklą pradėjusi 1995 m. 

Centro įkūrėjos – psichologės AUŠRA KURIENĖ ir ERNA PETKUTĖ.

MISIJA – UŽTIKRINTI VAIKŲ PSICHINĘ GEROVĘ, TEIKIANT PROFESIONALIĄ 
EFEKTYVIĄ KOMPLEKSINĘ PAGALBĄ VAIKAMS IR ŠEIMOMS.

TIKSLAI:

• prievartos prieš vaikus prevencija ir intervencija;
• pagalba vaikams, turintiems elgesio ir emocinių sunkumų, išgyvenantiems 

psichologines krizes;
• programos „Big Brothers Big Sisters“ vykdymas Vilniuje ir plėtra Lietuvoje;
• programos „Antras žingsnis“  („Second Step“) diegimas ir plėtra Lietuvoje;
• pozityvios tėvystės idėjų sklaida, tėvystės programų rengimas ir įgyvendinimas;
• Metodinio centro, skirto specialistų ir savanorių darbui su vaikais, jaunimu, 

šeimomis, veiklos vykdymas;
• psichologinių paslaugų teikimas gyventojams ir organizacijoms;
• Centro stabilaus ir tvaraus funkcionavimo užtikrinimas. 

CENTRE ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS:
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2022 M. VEIKLOS PLANAI:
• programoje „Big Brothers Big Sisters“ - organizuoti vaikų, išgyvenančių 
emocinius sunkumus, ir parengtų suaugusių savanorių ilgalaikį bendradar-
biavimą, suteikaint vaikui emocinę paramą ir pagalbą įveikiant sunkumus;
• programoje „Vaiksytė be smurto“ - teikti kompleksinę (psichologinę, teisi-
nę) pagalbą vaikams, patyrusiems smurtą ir jų artimiesiems; rengti ir įgyven-
dinti prievartos prieš vaikus prevencijos ir intervencijos programas įvairių sri-
čių specialistams; organizuoti seminarus, konferencijas, socialines kampanijas, 
rengti publikacijas ir metodines rekomendacijas; konsultuoti specialistus; 
• programoje „Pozityvi tėvystė“ skleisti pozityvios tėvystės idėjas, atnauji-
nant ir susisteminant tėvystės įgūdžių mokymo programas tėvams, paren-
giant ir įgyvendinant socialines ir edukacines akcijas; organizuoti ir įgyvendinti 
tėvų konsultavimą telefonu „Tėvų linijoje“; įgyvendinant projektą „Kompleksi-
nių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, teikti psichologinę pagalbą vai-
kams, paaugliams ir suaugusiems; konsultuoti šeimas dėl konfliktų ir psicho-
loginių krizių;
• programoje „Antras žingsnis“ rengti ir vykdyti socialinių emocinių kom-
petencijų mokymų programas pedagogams, ikimokyklinukams, mokiniams; 
plėsti programą pradinėse mokyklose visoje Lietuvoje; diegti programą Lietu-
vos ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
• Metodiniame centre rengti specialistus ir savanorius darbui su vaikais, jau-
nimu, šeimomis. 



2 0 2 1

DAUGIAUSIAI DĖMESIO SKIRTA PADĖTI VAIKAMS, 
TĖVAMS IR SPECIALISTAMS ĮVEIKTI PANDEMIJOS 
SUKELTUS PSICHOLOGINIUS SUNKUMUS

Tęsiantis pandemijai ir antrus metus gyvenant karantino sąlygomis, 2021 
metais kelis kartus išaugo psichologinės pagalbos ir emocinės paramos vai-
kams, tėvams, šeimoms poreikis. Taip pat padidėjo ekspertinių konsultaci-
jų specialistams, dirbantiems su šeimomis, poreikis. 

Siekiant suaugusiems ir vaikams padėti įveikti psichologinius sunkumus ir 
krizes, Paramos vaikams centre buvo teikiama daugiau individualių konsulta-
cijų, organizuojami mokymai ir tęstiniai grupiniai užsiėmimai.

Plačiajai visuomenei buvo rengiamos viešos paskaitos, konferencijos, reko-
mendacijos (video, leidiniai, atmintinės), pagrindinį dėmesį skiriant padėti 
tėvams karantino metu šeimoje išlaikyti emocinę pusiausvyrą, išmokti efek-
tyvių konfliktų sprendimo būdų, tinkamo jausmų reiškimo ir kitų pozityvios 
tėvystės principų. 

Įvairių sričių specialistams buvo padedama stiprinti darbo su šeimomis įgū-
džius praktiniuose seminaruose, paskaitose, konsultacijų metu, siekiant pa-
dėti geriau suprasti vaikus karantino metu ir pateikti rekomendacijų, kaip 
jiems padėti įveikti sunkumus, sėkmingai grįžti į mokyklas. 

Paramos vaikams centro ekspertai dalyvavo iniciatyvinėje NVO organizacijų 
grupėje, kuri ragino antrojo karantino metu sudaryti sąlygams vaikams grįžti 
mokytis į mokyklas. Parengti kreipimaisi į LR Vaiko teisių apsaugos kontrolierę, 
LR Vyriausybę, Seimą ir ministerijas. Buvo bendradarbiaujama su valstybinė-
mis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvaujant viešuose renginiuose, 
skirtuose aptarti tėvų ir vaikų emocinę būseną karantino metu. 

7 603 vaikai, tėvai ir specialistai gavo individualias arba šeimos 
psichologo/psichoterapeuto konsultacijas, mediaciją, mokymus, 

psichologinę pagalbą grupėje, konsultacijas telefonu. 
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Programoje „Vaikystė be smurto“ pagalba buvo suteikta 182 vai-
kams, nukentėjusiems nuo smurto, ir 196 jų artimiesiems. 

Individualioms vaikų, paauglių ir suaugusiųjų konsultacijoms 
suteikti skirta 5 400 valandų.

379 mokyklos dalyvavo programoje „Antras žingsnis“. 

Suteiktos 1 498 konsultacijos telefonu „Tėvų linijoje“. 

77 vaikams ir paaugliams emocinę paramą programoje „Big 
Brothers Big Sisters“ teikė 77 savanoriai.
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Savanoriškos mentorystės programa, kurioje dalyvauja kruopščiai at-
rinkti bei specialiuose mokymuose apmokyti savanoriai ir vaikai/paau-
gliai, išgyvenantys emocinius sunkumus, krizes, taip pat kuriems trūks-
ta socialinių, bendravimo, konfliktų sprendimo įgūdžių. 

Savanoris, individualiai bendraudamas su jam paskirtu 7-14 m. vaiku ar pa-
augliu, susitinka kartą per savaitę mažiausiai vienerius metus ir kartu spor-
tuoja, eina į kiną ar teatrą, susitinka arbatos puodeliui, gamina rankdarbius 
ar maistą ir t.t. Užsiimdami su vaikais mėgstama veikla, savanoriai kalbasi su 
jais, išklauso, palaiko, drąsina. Tai padeda vaikams/paaugliams įveikti įvairius 
gyvenimiškus ir lengvus psichologinius sunkumus, nes jie gauna reikalingą 
palaikymą bei mato teigiamą suaugusio žmogaus (savanorio) pavyzdį.

Programoje dalyvavo 154 vaikai ir savanoriai. 77 vaikams ir paaugliams 
emocinę paramą teikė 77 savanoriai.

Savanoriai skyrė  3 149 valandų padėti vaikams.

Programos koordinatorės vedė mokymus bei supervizijas „Big Brothers 
Big Sisters“ savanoriams – 78 val. ir kitų organizacijų darbuotojams, sa-
vanoriams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis – 134 val.

Suorganizuoti 5 renginiai ir 1 stovykla „Big Brothers Big Sisters“ vaikams 
ir savanoriams.

BIG BROTHERS  
BIG SISTERS

Programoje dalyvavo 154 
vaikai ir savanoriai

Pravesta mokymų ir  
supervizijų 212 val.
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KODĖL SAVANORYSTEI ŽMONĖS RENKASI „BIG BROTHERS BIG SISTERS“?

Pagrindiniai rėmėjai: 

Vilniaus miesto savivaldybė, 

aukojimo portalas Aukok.lt., 

„Dentsu Lithuania“

Finansų srityje dirbanti 35-erių Simo-
na: „Norėjosi surasti daugiau pras-

mės ir vertingos veiklos savo gyvenime, da-
ryti gera ir per tai matyti pokytį pasaulyje. 
Norėjosi duoti be grįžtamojo atsako, bet jau 
po kelerių savanoriavimo mėnesių, pajutau, 
kiek daug gaunu: įkvėpimo ir drąsos ban-
dyti bei veikti, džiaugsmą mėgautis mažais 
gyvenimo malonumais. Mokausi išklausyti 
ir išgirsti, būti kantresne.

Advokato padėjėjas, 
30-metis Vadimas: 

„Galbūt norėjau padėti 
ir kažką gero duoti nieko 
nesitikėdamas atgal. O 
gal mano gyvenime trū-
ko ilgalaikės veiklos, kuri 
reikalauja kantrybės ir 
neduoda greitų rezulta-
tų? Galbūt norėjau išeiti 
iš komforto zonos ir pato-
bulėti. 

31-erių Vaida: „Kai supranti, kad 
gali ne tik imti, bet ir duoti, kai pa-

daręs gerą darbą ar gerai pasielgęs, negal-
voji apie tai, o kas man už tai, nes jauti, 
kaip širdyje gera ir ramu, kai gali būti šalia 
tų, kuriems reikia pavyzdžio, draugo, paš-
nekovo, tada supranti, kad atėjo laikas sa-
vanorystei. 
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Kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų arti-
miesiems. Centro specialistai teikia profesionalią psichologinę, socia-
linę ir teisinę pagalbą. Taip pat veda mokymus ir teikia konsultacijas 
specialistams, kuria ir įgyvendina prievartos prieš vaikus prevencijos 
programas, vykdo vaiko teisių advokaciją.

Suteikta pagalba 182 vaikams, patyrusiems smurtą, ir 196 jų artimiesiems. 

Psichologinei pagalbai suteikti skirta 3 020 valandų. 

Įgyvendinami projektai: 
•  „Kartu galime apsaugoti ir padėti“, skirtas skatinti ankstyvą nuo smur-
to nukentėjusių vaikų atpažinimą ir užtikrinti jų apsaugą, atsižvelgiant 
į specifinius vaikų poreikius baudžiamojo proceso metu, taip pat teikti 
jiems kompleksinę pagalbą. 
• „Įgalinti vaikai ir šeimos: smurto prevencijos ir intervencijos paslau-
gų modelis“, skirtas sukurti ir Lietuvoje įdiegti prevencinę programą, 
plėsti specializuotų paslaugų prieinamumą smurtą patyrusiems vai-
kams ir jų šeimoms.
• „PEARLS vaikams: specialistų įgalinimas per atsparumo mokymą ir 
pagalbą“, skirtas padėti Lietuvoje, Lenkijoje ir Italijoje apsaugoti vaikus 
nuo netinkamo elgesio su jais.
•  „Smurto prieš vaikus prevencija“, kurio tikslas apsaugoti vaikus nuo 
smurto, ypač, seksualinės prievartos.
• „Kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams, smur-
to liudininkams ir jų šeimoms“, skirtas suteikti psichologinę pagalbą 
smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimos nariams.
• „Saugus jaunimas – stiprus regionas“, skirtas seksualinės prievartos 
prevencijai. 

VAIKYSTĖ
BE SMURTO
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Suorganizuoti ir pravesti mokymai bei konsultacijos įvairių sričių specialis-
tams (teisėjams, prokurorams, policijos pareigūnams, psichologams, vaiko 
teisių apsaugos specialistams, socialiniams darbuotojams, kt.) smurto pre-
vencijos ir pagalbos nukentėjusiems teikimo temomis – 164 val. Dalyvavo 
225 specialistai. 

Suorganizuotos 6 fokus grupės (vaikų, tėvų, specialistų) smurto prevencijos 
tema (74 dalyviai) ir 6 tarpžinybinės apskrito stalo diskusijos (46 dalyviai). 

 Suorganizuoti ir pravesti prevenciniai užsiėmimai vaikams/paaugliams 
(70 dalyvių), paskaita tėvams (30 dalyvių) ir 2 konferencijos: „Vaiko ap-
sauga nuo smurto: teisinio proceso ir psichologinės pagalbos galimy-
bės“, „Įgalinti vaikai ir šeimos: kaip apsaugoti vaikus nuo smurto“. 

 Parengta metodinė medžiaga ir leidiniai:
• prevencinis filmas „Greta“ ir metodinis vadovas;
• leidinys „Ką vaikai, tėvai ir specialistai sako apie smurto   vaikus pre-
venciją: fokus grupių rezultatai“ (https://bit.ly/3c7uuvJ);
• su vaikais dirbančių specialistų poreikių analizė mokymams (https://
pearlsforchildren.eu/wp-content/uploads/2021/03/FINAL_REPORT-_RIRES.
pdf);
• leidinys „Vaiko smurto aukos kelias Vilniaus mieste: Vaiko teisių ap-
saugos ir paslaugų vaikui nukentėjus nuo smurto įgyvendinimo ana-
lizė“ (https://pearlsforchildren.eu/wp-content/uploads/2021/07/Pathway-
of-Victims-of-CM-in-Vilnius_summary_EN_full_text_lt_2021.03.24.pdf). 

Veikia nuotolinių mokymų platforma, skirta seksualinės prievartos pre-
vencijai: www.pvcmokymai.lt

Centro ekspertai dalyvavo iniciatyvinėje NVO organizacijų grupėje, kuri 
ragino antrojo karantino metu sudaryti sąlygams vaikams grįžti mokytis į 
mokyklas. Parengti kreipimaisi į LR Vaiko teisių apsaugos kontrolierę, LR 
Vyriausybę, Seimą ir ministerijas (https://e-etika.lt/odemsoob/2021/04/Orga-
nizaciju-kreipimasis-Vaiko-teisiu-apsaugos-kontrolierei.pdf; https://e-etika.lt/
odemsoob/2021/04/Viesas-kreipimasis-del-vaiku-ir-jaunimo-sveikatos-susiju-
sios-su-technologiju-naudojimu-pasirasyta.pdf). Buvo bendradarbiaujama su 
valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvaujant viešuose 
renginiuose, skirtuose aptarti tėvų ir vaikų emocinę būseną karantino metu. 
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Pagrindiniai rėmėjai:

Europos komisija, Aktyvių piliečių fondas, LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, BICE, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, OAK fondas.

 
Partneriai:

LR Generalinė prokuratūra, Utenos švietimo centras, VšĮ „Žmogaus teisių 
stebėjimo institutas“, Voksne for Barn (Norvegija), Centras „Dardedze“ 
(Latvija), Empowering Children Foundation (Lenkija), CESVI (Italija), Milano 
Katalikiškasis universitetas (Italija). 

Norint auginti drąsų vaiką, svarbu 
ne kartoti, kad reikia saugotis to ar 
ano, bet pabrėžti įveikimą –  ką da-
ryti susidūrus.

Vaikai, dalyvavę 
prevencinėse pro-

gramose, pritaiko įgytas 
žinias, labai noriai įsijun-
gia veiklose, nuoširdžiai 
išsipasakoja.

Saugumas – kai „nebijai“, „be bai-
mės gali grįžti namo“, „drąsiai kaž-
kur būni.

Suteikta pagalba 
182 vaikams, 
patyrusiems 

smurtą, ir 196 jų 
artimiesiems.

Įgyvendinti 
mokymai įvairių 

sričių specialistams, 
prevenciniai užsiėmimai 

vaikams, paskaita 
tėvams.

Įgyvendinami 
 6 projektai. 

VAIKAI, TĖVAI, SPECIALISTAI APIE SMURTO PREVENCIJĄ:
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Teikiama kompleksinė pagalba vaikams, patyrusiems emocinę krizę ar 
išgyvenantiems kitus sunkumus, tėvams, įtėviams, globėjams, susidu-
riantiems su vaikų auginimo ir kitomis psichologinėmis problemomis, 
šeimoms, patiriančioms tarpusavio santykių ir kitas krizes. Organizuo-
jami mokymai, seminarai, viešos paskaitos tėvams, įtėviams, globė-
jams ir su šeimomis dirbantiems specialistams. Įgyvendinami projektai 
„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ ir „Kompe-
tentingi globėjai/įtėviai  – sėkminga globa/įvaikinimas“. Teikiamos kon-
sultacijos telefonu tėvams, įtėviams globėjams „Tėvų linijoje“. 

 

7 603 žmonės gavo:

- individualias arba šeimos psichologo arba psichoterapeuto konsultacijas,
- mediaciją,
- mokymus,
- psichologinę pagalbą grupėje,
- konsultacijas telefonu. 

Individualioms vaikų, paauglių ir suaugusiųjų konsultacijoms skirta 5 400 
valandų.

Šeimų, vaikų artimųjų ir su šeimomis dirbančių specialistų konsultaci-
joms, taip pat mediacijai skirta 1 383 valandų. 

POZITYVI
TĖVYSTĖ
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MOKYMAI TĖVAMS, GLOBĖJAMS, ĮTĖVIAMS

Suorganizuoti ir pravesti 71 pozityvios tėvystės įgūdžių tęstiniai moky-
mai, seminarai, paskaitos, konferencija „Tėvai pasikeitusiame pasauly-
je: kaip nepamesti savęs ir suprasti vaikus.  Dalyvavo 5 063 tėvai, įtė-
viai, globėjai. Mokymams ir paskaitoms vesti skirtos 326 valandos.

MOKYMAI SPECIALISTAMS

Suorganizuotos ir pravestos grupinės supervizijos psichologams – 10 
grupių, kuriose dalyvavo 130 pedagoginių psichologinių tarnybų 
ir ugdymo įstaigų psichologų iš skirtingų Lietuvos miestų bei rajo-
nų. Nuotoliniu būdu pravesta 40 supervizijų (160 val.), skirtų ap-
tarti sudėtingiems (vaikų, tėvų, mokytojų ir mokyklos bendruo-
menių) konsultavimo atvejams ir kitiems profesiniams sunkumams.     
Pravestos 26 paskaitos ir mokymai specialistams. 

TĖVŲ LINIJA

Nemokamos, anoniminės psichologų konsultacijos telefonu. Vaikus ir pa-
auglius auginantiems tėvams, globėjams, seneliams ir kt., siekiama su-
teikti psichologinių žinių ir rekomendacijų įvairiais tėvystės klausimais. 

Į liniją skambinta 2 939 kartus. Atsiliepta į 1 668 (57 proc.)  
skambučius. 

Suteiktos 1 498 konsultacijos.

Ilgai nedrįsau skambinti į „Tėvų lini-
ją“, bet dabar, kai išbandžiau, nau-

dosiuos šia galimybe (nemokamai pasi-
konsultuoti su psichologu) vėl ir vėl.

Ne kartą jau skambinau 
ir visuomet pasijuntu ge-

riau po pokalbio, sulaukiu daug 
paramos, palaikymo.

Labai gera šita linija, visada sulau-
kiu puikių patarimų.

PSICHOLOGO KONSULTACIJAS TELEFONU GAVĘ TĖVAI:
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EDUKACINĖ INFORMACIJA POZITYVIOS TĖVYSTĖS KLAUSIMAIS

Parengtas rekomendacijų ciklas „(Ne)Suprastos žinutės“ (27 temos), kurios 
padeda suprasti vaikų ir tėvų vienas kitam siunčiamas žinutes, pataria kaip 
pakeisti įprastas frazes, kad šeimoje stiprėtų abipusis supratimas ir kiltų 
mažiau konfliktų.

Parengtas leidinys „Vaikai ir paaugliai pasikeitusiame pasaulyje: kodėl kyla 
daugiau sunkumų“, kuriame aptariami dažniausiai tėvus neraminantys 
klausimai dėl vaikų ir paauglių elgesio bei savijautos pandemijos metu. 

MOKYMUS BAIGĘ TĖVAI, ĮTĖVIAI, GLOBĖJAI:

Rėmėjas  

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Gavau daug naudingos informacijos: kaip suvaldyti konfliktines situacijas, 
kodėl svarbus jausmų įvardijimas ir atviras pokalbis su vaikais apie ne-
patogias temas. Bet svarbiausia supratau, kad pokyčius pirmiausia reikia 
pradėti nuo savęs. 

Sužinojau, kaip girdė-
ti vaiką, atspindėti jo 

jausmus, įvardinti ir savo, ir jo 
pojūčius, drąsiai atsiprašyti, 
kalbėti svarbiomis temomis. 
Dabar žinau, kodėl būtina 
siūlyti kelis variantus, ne tik 
vieną, man priimtiną. 

Dabar supratau, kad bendrauti su 
vaiku ir kad tai tikrai įmanoma iš 
lygių pozicijų. 

Pagalbą 
gavo  

 
7 603  

žmonės

Į „Tėvų liniją“ 
skambinta 

2 939 kartus. 

Suorganizuoti ir pravesti  
71 pozityvios tėvystės įgūdžių 
tęstiniai mokymai, seminarai, 

paskaitos, konferencija. 
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Socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programa, 
kuri padeda mažinti vaikų agresyvų elgesį, moko tinkamai reikšti jaus-
mus ir spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes. Centro spe-
cialistai koordinuoja programos įgyvendinimą Lietuvos mokyklose, 
moko pradinių klasių pedagogus dirbti su programa, suteikia reikalingą 
informaciją, mokymo gaires ir konsultuoja viso darbo metu. Programa 
plečiama ir pradėta įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

Programoje dalyvavo 379 mokyklos, 1 557 mokytojai ir 29 583 mokiniai.

Pravestos 37 369 socialinių emocinių įgūdžių pamokos.

Suorganizuoti 5 mokymai, kuriuose pedagogai pasirengė dirbti su „Antro 
žingsnio“ programa savo mokyklose. Dalyvavo 103 mokytojai. Moky-
mams vesti skirtos 120 valandos. 

Pravestos 3 nuotolinės supervizijos, skirtos mokytojams, dirbantiems su 
„Antro žingsnio“ programa. Jose dalyvavo 42 mokytojai. 

Adaptuota programos „Antras žingsnis: darželiams“ metodinė medžia-
ga, skirta auklėtojams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo grupėse su 
3-4 metų vaikais. Parengti 8 auklėtojai, kurie šią programą testuoja 
2021/2022 mokslo metais. 

ANTRAS
ŽINGSNIS

379 
mokyklos 
dalyvavo 

programoje

Pradėta 
įgyvendinti 
programa 

„Antras žingsnis: 
darželiams“

103 
pedagogai 

baigė 
mokymus
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PEDAGOGĖS PO MOKYMŲ, SKIRTŲ DIRBTI SU „ANTRO ŽINGSNIO“ PROGRAMA:

Pagrindiniai rėmėjai: 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 

Nacionalinė švietimo agentūra

Po seminaro suvokiau, kad emoci-
niai įgūdžiai yra labai svarbūs, todėl 

nekantrauju pradėti programą ir padėti vai-
kams geriau suprasti save ir pažinti kitus. 
Ir, manau, tuo pačiu tobulėsiu pati, nes šitų 
įgūdžių niekada nevėlu mokytis.

Mokymai labai pa-
tiko, nes medžiaga 

buvo pateikta labai aiš-
kiai, nuosekliai ir detaliai. 
Net pasidarė gaila, kad 
dar ne ruduo, nes norėtųsi 
griebti jautį už ragų ir vis-
ką kuo greičiau išbandyti.

Labai džiaugiuosi, kad iš-
klausiau šituos kursus, 

noriu padėkoti, nes kaip tik atei-
nančiais metais pradėsiu dirbti 
su nauja klase. Aš šių vaikų dar 
nepažįstu, tačiau matau, kad visi 
užsimėmimai ir žaidimai bus kaip 
tik laiku – padės lengviau pažinti 
klasę ir jiems tarpusavy susidrau-
gauti.
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FINANSINĖ ATASKAITA

GAUTAS FINANSAVIMAS IR 
PARAMA –  641 541 EUR: 

VALSTYBĖ / 
SAVIVALDYBĖS   

42%

FONDAI / 
PROGRAMOS 

56%

PARAMA 
(fiziniai ir 
juridiniai 
asmenys) 

2%

PAJAMOS IŠ ŪKINĖS KOMERCINĖS 
VEIKLOS – 185 695 EUR

PAJAMOS  – 827 236  EUR 

IŠLAIDOS  – 791 462  EUR 

PASLAUGOS 
VAIKAMS IR 
ŠEIMOMS   

58%
DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

7%
PATALPŲ NUOMA, EKSPLOATACIJA 

5%
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS  

6%
LEIDYBA, REKLAMA, 

RENGINIAI   

5%
IT SISTEMŲ 
ADMINISTRAVIMAS  

1%

MOKYMŲ 
ORGANIZAVIMAS

18%

Centro vienintelė dalininkė – Aušra Kurienė. Dalininkės įnašas – 0. 
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VALDYBA IR KOMANDA

VALDYBA:

AUDRA JUODEŠKIENĖ – valdybos pirmi-
ninkė, „Medtronic B.V.“ (Lietuvos padalinys) 
rinkos plėtros specialistė
ARVYDAS ANDRIJAUSKAS – UAB „AL Hol-
dingas“ valdybos pirmininkas
AUŠRA KURIENĖ – psichologė psichotera-
peutė, VšĮ „Paramos vaikams centras“ stei-
gėja ir vadovė
DR. VIRGINIJUS LEPEŠKA – UAB „OVC Con-
sulting“ valdybos pirmininkas ir konsultantas
HELLE NEVIERIENĖ – UAB „Saulės sonata“ 
rinkodaros ir pardavimų direktorė
ERNA PETKUTĖ – psichologė psichotera-
peutė, VšĮ „Paramos vaikams centras“ stei-
gėja, programos „Pozityvi tėvystė“ vadovė
DR. KRISTINA ONA POLUKORDIENĖ – psi-
chologė psichoterapeutė, HEPI dėstytoja ir 
supervizorė
ARIANA RASTAUSKAITĖ – UAB „Nestlé Bal-
tics“ korporatyvinių reikalų vadovė
GRAŽINA ŠEIBOKIENĖ – Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos Švietimo pagalbos sky-
riaus vedėja

DARBUOTOJAI:

AUŠRA KURIENĖ – psichologė psichotera-
peutė, VšĮ „Paramos vaikams centras“ stei-
gėja ir vadovė
ERNA PETKUTĖ – psichologė psichotera-
peutė, VšĮ „Paramos vaikams centras“ stei-
gėja, programos „Pozityvi tėvystė“ vadovė
JŪRATĖ BALTUŠKIENĖ – psichologė, pro-
gramos „Вig Brothers Big Sisters“ vadovė, 
„Tėvų linijos“ vadovė

ERIKA BIELSKYTĖ-SIMANAVIČIENĖ – ben-
druomeninių šeimos namų specialistė
IEVA DANIŪNAITĖ – psichologė, progra-
mos „Vaikystė be smurto“ vadovė 
IEVA DULINSKAITĖ – psichologė, progra-
mos „Antras žingsnis“ vadovė
VAIDA GABĖ – psichologė, programos „Вig 
Brothers Big Sisters“ draugysčių koordina-
torė
MALGOŽATA GARNATKEVIČIŪTĖ – psichologė
VERONIKA LAKIS-MIČIENĖ – psichologė, 
projektų koordinatorė
ASTA LAURECKIENĖ – psichologė, progra-
mos „Вig Brothers Big Sisters“ draugysčių 
koordinatorė
INDRĖ MAČIŪNĖ – psichologė, projektų ko-
ordinatorė
VIRGINIJA MIKĖNIENĖ – psichologė psi-
choterapeutė, lektorė
VILIJA MOZERĖ – psichologė, programos 
„Вig Brothers Big Sisters“ draugysčių koor-
dinatorė
LAIMA NAUSĖDAITĖ – socialinė darbuoto-
ja, supervizorė
IRINA NIKONČUKIENĖ – psichologė, valgy-
mo sutrikimų konsultantė
INGA NORKUTĖ-MUECK – psichologė, pro-
jektų koordinatorė
RENATA PASLAITIENĖ – biuro vadovė, pro-
gramos „Antras žingsnis“ koordinatorė
AUŠRA SKALIŠIUTĖ – psichologė psichote-
rapeutė
AKVILINA STANKĖ – psichologė 
VAIDA STOŠKUVIENĖ – komunikacijos spe-
cialistė
VILTĖ STRIŪKIENĖ – psichologė
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RĖMĖJAI: 

ASMENYS, SKYRĘ 1.2 % GPM

GERADARIAI, RĖMĘ AUKOK.LT PORTALE IR KITOMIS FORMOMIS 

 Ačiū už paramą ir draugystę!
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INFORMACINIAI RĖMĖJAI IR  
PARTNERIAI:

 

Ačiū už paramą ir draugystę!
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VšĮ „PARAMOS VAIKAMS CENTRAS“

Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius 
Latvių g. 19A, LT-08113 Vilnius

Tel.: 8 611 43567, 8 611 22612
El. paštas pvc@pvc.lt

Įmonės kodas 124632778
A.S. LT397300010000064344, AB “Swedbank”

www.pvc.lt 
www.facebook.com/pvc.lt  
www.facebook.com/Big-Brothers-Big-Sisters-Vilnius 


