
TEIKIAMOS
PASLAUGOS ŠEIMOMS

K A U N O  M I E S T E  

KAUNO PEDAGOGINĖ
PSICHOLOGINĖ TARNYBA

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS
ŠEIMOS CENTRAS 

MOTINOS IR VAIKO PARAMOS -
LABDAROS FONDAS "AUŠTA"

VŠĮ PSICHOLOGINĖS PARAMOS
IR KONSULTAVIMO CENTRAS 

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ
CENTRAS, KAUNO FILIALAS

TEIKIAMOS PASLAUGOS: Specialioji
pedagoginė, socialinė pedagoginė ir
psichologinė informacinė, ekspertinė
ir konsultacinė pagalba
vaikams/mokiniams, jų šeimoms,
pedagogams ir ugdymo įstaigoms.
Mickevičiaus g. 54, Kaunas
El.paštas: info@kppt.lm.lt
Internetinė svetainė: www.kppt.lm.lt
Registracija pedagoginiam psichologiniam
įvertinimui: 8 (37) 424881
Registracija psichologų, soc. pedagogo
konsultacijoms: 8 (37) 423284

VŠĮ ŠEIMOS SANTYKIŲ
INSTITUTAS

Teikiamos paslaugos: 
- Labdaringos, kultūrinės bei
šviečiamosios veiklos organizavimas
šeimoms; 
- Socialinio darbuotojo, teisininko,
psichologo paslaugos, konsultacijos,
kurių metu stengiamasi išklausyti ir
palaikyti kiekvieną šeimą bei suteikti
reikiamą pagalbą informaciją ar
nukreipimą į kitas institucijas;
- Pagalba moterims patiriančioms
smurtą šeimoje;
- Bendradarbiavimas su vietos bei
užsienio šalių organizacijomis;
- Moterų savitarpio  pagalbos grupės,
vaikų užimtumas, švenčių
organizavimas ir kt. 
-"Maisto bankas" programos
vystymas; 
-Moterų darbinio užimtumo,
savanorystės skatinimas; 
- Jaunuolių užimtumo organizavimas;
-Kita pagalba siekiant išsaugoti vaiką
šeimoje.

Aušros g. 7-1a
Kontaktai: 860850709
El.paštas: vmpfondas@gmail.com

Teikia kompleksines (psichologines,
socialines) paslaugas įvairioms

visuomenės grupėms. 
 

Laisvės al. 38c
Kontaktai: 867322562
El.paštas: ppkcentras@yahoo.com
Internetinė svetainė: www.ppkc.lt

 

Teikiama ambulatorinė pagalba ir
stacionarinis gydymas. Paslaugos
suaugusiems ir jaunimui, žalingai

vartojantiems arba priklausomiems
nuo psichiką veikiančių medžiagų ir

lošimų. Vyksta paskaitų ciklas -
"Šeimos programa"  

Giedraičių g. 8
Kontaktai:  8 37 333255 I-V 8.00 - 17.00
Skubios pagalbos postas  8 37 333254,
 I - V 7.00 - 19.00 

El.paštas kaunas@rplc.lt
Interneto svetainė:
www.rplc.lt/filialai/kauno-filialas

Padeda šeimoms kurti darnesnius
santykius. Rūpinasi visapusiška
šeimos gerove ir jos gyvenimo

kokybe. 
 

PASLAUGOS: šeimos psichoterapija,
individuali ar grupinė psichoterapija,
psichologo konsultavimas, psichiatro
konsultavimas ir gydymas, porų
konsultavimas ir mediacija, šeimos
mediacija, socialinio darbuotojo
konsultavimas ir pagalba, tėvystės
gebėjimų ugdymo ir stiprinimo
užsiėmimai, profesinė konsultacija.

 
Zamenhofo g. 9/ Kurpių g. 10
Kontaktai: 8 (37) 750935, 869823995
El.paštas: pagalba@ssinstitut.lt 
Internetinė svetainė: www.ssinstitut.lt

 

KAUNO APSKRITIES MOTERŲ KRIZIŲ
CENTRAS  

Teikia pagalbą asmenims nukentėjusiems
nuo smurto artimoje aplinkoje,

atsidūrusiems krizinėse situacijose.
Vaidoto g.  115
Kontaktai: 8 37 340027 I-V 9.00 - 17.00
Specializuotas pagalbos centras (SPC):
8 679 31930 I - V 8.00 - 20.00 
Tinklalapis: www.kamkc.lt 

KAUNO APSKRITIES VYRŲ KRIZIŲ
CENTRAS  

Teikiama psichologinė pagalba.
K.Donelaičio  g. 33 - 515 
Kontaktai:  863681621 - būtina registracija telefonu
dėl konsultacijos I- V 9.00 - 17.00
Tinklalapis: www.vyrukrc.lt 
El.paštas: info@vyrukrc.lt 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS:
Sužadėtinių rengimas santuokai, jaunimo
rengimas šeimai, šeimų ugdymas ir
palaikymas, gyvybės kultūros sklaida. 
Krizinio nėštumo programos
el.paštas: laukimas@lcn.lt (Tikslas - padėti
moterims ir šeimoms, išgyvenančioms
nėštumą kaip krizę).

Papilio g.5 
Kontaktai: 8 37 207598
EL.paštas: seimos.c@kaunoarkivyskupija.lt 
Tiklalapis: www.kaunoseimoscentras.lt


