
Pagalbos tarnyba
MB „Ištrūk iš spąstų“

Registruojama specialistų
konsultacijoms telefonu:

+370 67001812,
el.paštu:

Pagalba priklausomiems asmenims ir jų
artimiesiems:

Priklausomybių konsultavimas -

alkoholį, tabaką, raminamuosius vaistus ar

kitas psichoaktyvias medžiagas vartojantiems

asmenims mažinti vartojimą ar visai jo

atsisakyti, turintiems potraukį azartiniams

lošimams, priklausomybę nuo santykių, kitas

psichologines priklausomybes, mažinti šių

priklausomybių keliamą žalą asmeniui ir

visuomenei.

pagalba

Priklausomų asmenų artimųjų, šeimos narių

 konsultavimas ir pagalba
dėl kopriklausomybės, dėl alkoholį ar kitas psi-

choaktyvias medžiagas vartojančio, bei kenks -

mingus potraukius turinčio artimojo tame tar-

pe vaikų ir jaunimo, keliamų problemų spren-

dimo būdų.

Tęstinė pagalba (atkryčio prevencija, palaiko-

masis konsultavimas ir terapija),

grįžus po reabilitacijos iš priklausomybių cent-

rų, reabilitacijos bendruomenių, kitų priklau-

somybės gydymosi įstaigų.

Pagalba teikiama tik mokslu grįstais metodais.

Pagalba darbdaviams ir darbuotojams

dėl priklausomybių:

Darbdavių, personalo konsultavimas

dėl darbuotojo probleminio alkoholio, kitų

psichoaktyvių medžiagų vartojimo, azartinių

lošimų ir kitų priklausomybių.

Kompleksinė pagalba darbuotojui, turinčiam

problemų darbe dėl psichoaktyvių medžiagų

vartojimo, azartinių lošimų, kitų priklauso- 

mybių,
tarpininkaujant tarp kliento ir darbdavio, gydymo

įstaigos, sudarant galimybę gydytis ir užtikrinant

darbo vietą baigus gydymo ir reabilitacijos

programą, organizuojant „remiamo“ įdarbinimo

paslaugas, praradus darbą, kitą reikalingą pagalbą.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

prevencijos darbo vietose programos 

parengimas ir pagalba įgyvendinant ją.

Pagalbą teikia specialistai, turintys magistro

išsilavinimą ir priklausomybės konsultanto

kvalifikaciją, bei įgūdžių ir ilgametės darbo

patirties su priklausomais asmenimis, jų

artimaisiais, bei trejų metų darbo patirties

su darbdaviais ir darbuotojais.

Pagalba teikiama Lietuvoje ir

užsienyje, susitikus gyvai ar

nuotoliniu būdu, pasirinktais

būdais ir priemonėmis,

atsižvelgiant į individualius asmens

poreikius.

Pagalba teikiama, užtikrinant

asmens duomenų apsaugą ir

anonimiškumą, bei

konfidencialumą.

pagalbostarnybaistruk@gmail.com



Įvairių specialistų teikiama pagalba:

Porų ir šeimų konsultavimas teikiamas,
padedant poroms ir šeimoms, kurioms kyla

sunkumų kurti pasitikėjimu grįstus prisirišimo

santykius, išreikšti emocijas, išgirsti bei priimti

vienas kito nuomonę, spręsti konfliktus, tartis

dėl kasdienių darbų atlikimo ir vaikų auklėjimo,

rasti pusiausvyrą tarp asmeninio ir šeimos gy-

venimo, atsiskirti ir/ar bendrauti su vyro/moters 

tėvais ir/ar giminaičiais, derinti šeimos ir darbo  

vaidmenų įsipareigojimus, išgyventi ligą, netektį

 

Poros ir šeimos konultavimo paslaugas įstaigoje 

teikia specialistai, turintys sisteminės porų ir

šeimos konultavimo ir/ar psichoterapijos specia-

Teisinis konsultavimas

teikiamas, atsiliepiant į individualius besikreipiančio 

asmens poreikius. Teisinio konsultavimo paslaugas

teikia specialistai, turintys žinių (teisės magistro iš-

silavinimą), įgūdžių ir patirties.

Psichologinio konsultavimo paslauga

teikiama, padedant asmenims suprasti bei spręsti

asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine

savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus, kai

emociniai išgyvenimai pasireiškia įvairiomis

elgesio formomis: panika, baimės ar pykčio

reakcijomis,  psichosomatiniais sutrikimais

seksualinėmis problemomis, piktnaudžiavimu

alkoholiu ar kitomis psichoaktyviomis medžiagomis,

valgymo sutrikimais, tvarkytis su stipriomis

emocijomis, kaip baimė, nerimas, liūdesys ir kitais

emociniais išgyvenimais, kurie kyla dėl:

Psichologinio konsultavimo paslaugas teikia

specialistai, turintys žinių (medicinos psichologo

magistro išsilavinimą), įgūdžių ir patirties.

nesutarimų su sutuoktiniu, vaikais, draugais,

giminaičiais ar bendradarbiais,

kankinančio vienišumo jausmo,

romantinių santykių,

sunkios ligos ir/ar netekties,

skyrybų ir kitų asmeninių traumų,

ateities įvykių.

Šeimos mediacija (privalomoji) -

civilinių ginčų sprendimo būdas, kurios metu

vienas ar keli mediatoriai (tretieji nešališki

asmenys) padeda šeimai taikiai spręsti ginčą, kai

įstatymų nustatytais atvejais privaloma pasinau- 

doti prieš kreipiantis į teismą dėl ginčo sprendimo.

Mediacija gali būti taikoma ir tarp skyrium 

gyvenančių vaiko tėvų, pavyzdžiui, jei kyla

ginčas dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo

jį auklėjant tvarkos, vaiko tėvai, prieš

kreipdamiesi į teismą, turi pabandyti šį ginčą

spręsti privalomosios mediacijos būdu.

Šeimos mediacijos (privalomosios) paslaugas

įstaigoje teikia mediatoriai, turintys reikiamų

žinių, įgūdžių ir patirties, įtraukti į Lietuvos 

mediatorių sąrašą.

ar kitas traumines patirtis ar sunkumus.

liųjų žinių, įgūdžių ir patirties.
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