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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:



2021 M. VEIKLOS PLANAI: 
• programoje „Big Brothers Big Sisters“ organizuoti mokyklinio amžiaus vai-
ko ar vaiko, išgyvenančio emocinius sunkumus, ir parengto suaugusio savano-
rio ilgalaikį bendradarbiavimą,  teikiant profesionalių psichologų stebėjimą ir 
konsultacijas;
• programoje „Vaiksytė be smurto“ teikti kompleksinę (psichologinę, teisinę, 
socialinę) pagalbą vaikams, smurto aukoms ir jų artimiesiems; rengti ir įgyven-
dinti vaikų prievartos prevencijos ir intervencijos programas švietimo, sveika-
tos apsaugos, teisėtvarkos, socialinio darbo specialistams; skleisti informaciją 
bendruomenėje apie smurto prieš vaikus problemas – organizuoti seminarus, 
konferencijas, socialines kampanijas, parengti publikacijas; konsultuoti specia-
listus ir rengti metodines rekomendacijas; 
• 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 kompe-
tencijų mokymų programas mokytojams ir mokiniams; plėsti programą visoje 
Lietuvoje.



Pasaulinė pandemija, sukelta koronaviruso, ir karantinų ribojimai 2020 m. 
Centro veiklos nesustabdė ir veiklos apimčių nesumažino. Paskelbus ka-
rantiną, darbai buvo perorganizuoti ir adaptuoti prie pasikeitusių sąlygų 
taip, kad pagalbos teikimas vaikams ir šeimoms nunutrūktų. 

Nuotoliniu būdu buvo teikiamos psichologinės konsultacijos vaikams, 
tėvams ir šeimoms, organizuojami seminarai su vaikais dirbantiems 
specialistams, vedamos paskaitos tėvams, įtėviams, globėjams. 

Centro psichologai teikė rekomendacijas Vyriausybei dėl vaikų, tėvų ir su 
šeimomis dirbančių specialistų emocinės savijautos karantino metu. Ren-
gė aktualią informaciją visuomenei – įvairiomis formomis (video, tekstine 
ir vaizdine informacija, paskaitose) buvo pateikiami psichologų patarimai, 
kaip reaguoti į vaikų elgesį, kad kiltų mažiau konfliktų, kaip suprasti jų 
savijautą, kas padeda išlaikyti emocinį stabilumą šeimoje, susivaldyti ir 
nusiraminti, kaip motyvuoti vaikus mokytis nuotoliniu būdu bei kt. 

3 435 žmonės gavo individualias, šeimos psichologo arba psichoterapeuto 
konsultacijas, mediaciją, mokymus, psichologinę pagalbą grupėje, konsulta-
cijas telefonu. 

Centro specialistai suteikti kompleksinei pagalbai vaikams, tėvams ir šei-
moms skyrė 9 132 valandas. 

Individualių konsultacijų suteikta 60% daugiau nei 2019 m.

Programoje „Vaikystė be smurto“ pagalba buvo suteikta 198 vaikams, nu-
kentėjusiems nuo smurto, ir 203 jų artimiesiems.

Tęstiniuose mokymuose, paskaitose ir seminaruose dalyvavo 863 tėvai, 
įtėviai, globėjai. 

Telefonu „Tėvų linijoje“ suteiktos 1 385 konsultacijos. 

67 vaikams ir paaugliams emocinę paramą teikė „Big Brothers Big 
Sisters“ savanoriai. 

Pravestos 31 988 socialinių emocinių įgūdžių pamokos įvairiose Lietuvos 
mokyklose. 



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 gauna reika-
lingą palaikymą bei mato teigiamą suaugusio žmogaus pavyzdį.

Programoje dalyvavo 134 vaikai ir savanoriai. 67 vai-
kams ir paaugliams emocinę paramą teikė 67 savanoriai.

Savanoriai skyrė 3 050 valandų padėti vaikams.

Savanorių mokymams ir supervizijoms skirtos 78 ak. 
valandos. 12 ak. valandų buvo skirta apmokyti kitų 
organizacijų darbuotojus, dirbančius su vaikais stovyklose. 

Suorganizuoti 3 renginiai ir 1 stovykla vaikams ir sava-
noriams.

BIG BROTHERS  
BIG SISTERS

134 vaikai  
ir savanoriai

3 050  
valandų

3 renginiai 
1 stovykla



„BIG BROTHERS BIG SISTERS“ SAVANORIAI:

Pagrindiniai rėmėjai: 

Vilniaus miesto savivaldybė, aukojimo portalas Aukok.lt

„Duodu brangiausia ką turiu – save 
ir savo laiką. Labai smagu matyti 

smalsų ir laimingą (kartais liūdną) Mažąjį 
Draugą, kuris kaip kempinė sugeria gyve-
nimą ir mūsų bendrą buvimą kartu. Man 
atrodo, kad tai padeda jam sukalibruoti 
savo gyvenimo kompasą. Jis turbūt net ne-
numano, kad tą patį padeda daryti ir man. 
Programa „Big Brothers Big Sisters“ moko 
mane būti geresniu žmogumi, klausytoju, 
draugu ir stipriau mėgautis akimirkomis“

„Laikas yra bran-
giausias turtas, to-

dėl visada galvojau, kad 
šią dovaną norėčiau iš-
naudoti prasmingai. Savo 
laiko ir dėmesio skyrimas 
kitiems praturtina ir patį, 
todėl mano akiratyje vis 
atsirandanti šios progra-
mos misija paskatino ne-
beatidėlioti. Kodėl būtent 
čia? Nes čia – draugystė 
(abipusė), teigiamas suau-
gusiojo pavyzdys (vaikui), 
palaikymas (abipusis)“. 

„Savanorystė man – tai priminimas 
sustoti ir nebėgti per gyvenimą įsiki-

bus kelerių metų plano, o džiaugtis gyve-
nimu čia ir dabar: kartu Mažąja Drauge 
valgant ledus, aplankant naujas vietas, žai-
džiant, apsikabinant ar tiesiog bendraujant 
ir leidžiant geriau vienai kitą pažinti“. 



Smurto prevencijos ir intervencijos programa, kurią įgyvendinant tei-
kiama kompleksinė (psichologinė, teisinė, socialinė) pagalba vaikams, 
smurto aukoms ir jų artimiesiems. Centro psichologai veda mokymus 
ir teikia konsultacijas specialistams, vykdo prievartos prieš vaikus pre-
venciją. Analizuojama prievartos prieš vaikus situacija Lietuvoje ir inici-
juojami būtini pokyčiai. 2018–2020 m.m.  įgyvendinta konfliktų preven-
cijos programa „Taiki mokykla“. 

Pagalbą gavo 198 vaikai, patyrę smurtą, ir 203 jų arti-
mieji. Pagalbai suteikti skirta 2 940 valandų. 

Suorganizuoti ir pravesti mokymai teisėjams „Teisinių 
apklausų psichologiniai aspektai“, mokymai ir supervi-
zijos psichikos sveikatos specialistams, dirbantiems 
su smurtą patyrusiais vaikais ir jų šeimomis. Mokymus 
baigė 120 specialistų. Mokymams ir supervizijoms 
skirta 240 val.

372 vaikai ir paaugliai dalyvavo saugumo mokymų grupė-
se, patyriminiame seminare bei grupinėse konsultacijose. 

Organizuota Pasaulinei vaiko teisių gynimo dienai pa-
minėti skirta akcija, kurios metu įvairių valstybių vaikai 
piešiniuose, nuotraukose, video pasakojo, kas juos la-
biausiai neramina ir ko bijo pandemijos metu, kaip sau-
gojasi viruso. 

Parengtos praktinės išmaniųjų įrenginių ir interne-
to naudojimo gairės šeimoms bei mokykloms. Veikia 
nuotolinių mokymų platforma, skirta seksualinės 
prievartos prevencijai,– www.pvcmokymai.lt. 

VAIKYSTĖ
BE SMURTO

Pagalbą 
gavo 198  

vaikai 

Mokymus 
baigė 120 

specialistų

372 vaikai 
baigė saugu-

mo mokymus



KONFLIKTŲ PREVENCIJOS PROGRAMA „TAIKI MOKYKLA“

Ši programa įgyvendinta 2018–2020 m.m. Paramos vaikams centro pa-
rengti lektoriai mokyklų pedagogus bei specialistus ir 7-12 klasių mokinius 
supažindino su metodais, kurie moko efektyviai spręsti konfliktus, tinka-
mai reikšti jausmus, stabdyti patyčias. Taip pat padėjo mokyklos bendruo-
menėms susitelkti ir parengti konfliktų prevencijos strategiją ateinantiems 
metams. Mokiniai, išmokę šių įgūdžių, patys mokė jaunesnius arba savo 
bendraamžius mokinius.

Organizuoti mokymai, konsultacijos ir pristatymai 40-
čiai grupių. Jiems pravesti skirta 1 250 valandų. Dalyva-
vo 2 999 mokytojai, specialistai ir mokiniai. Programo-
je 2018-2020 m.m. dalyvavo 24 mokyklos. 

PROGRAMOJE DALYVAVĘ MOKINIAI IR MOKYTOJAI:

Pagrindiniai rėmėjai:

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

„Jeigu ne ši programa ir mokymai, 
nebūtumėm turėję galimybės visi 

susiburti ir pažinti vieni kitus. Buvo nedrą-
su, bet ir smagu patiems mokyti savo mo-
kyklos moksleivius: atlikti užduotis, daryti 
pratimus, kalbėtis ir ieškoti sprendimų“. 

„Kai kuriems mo-
kiniams dalyvavi-

mas „Taiki mokykla“ užsi-
ėmimuose buvo pirmasis 
paskatinimas ir galimybė 
kalbėti apie jausmus. Tar-
si pirmas žingsnis į savęs 
pažinimą, nes jie su nie-
kuo nėra apie tai kalbėję“.

24 mokyklos  
2 999 dalyviai



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“. 

3 435 žmonės gavo:

• individualias arba šeimos psichologo arba psichoterapeuto konsultacijas,

• mediaciją,

• mokymus,

• psichologinę pagalbą grupėje,

• konsultacijas telefonu. 

Individualioms vaikų, paauglių ir suaugusiųjų konsulta-
cijoms skirta 4 000 valandų. Individualių konsultacijų 
suteikta 60% daugiau nei 2019 m.

Šeimų, jų artimųjų ir su šeimomis dirbančių specialistų 
konsultacijoms, taip pat mediacijai skirta 2 192 valandų.

MOKYMAI TĖVAMS, GLOBĖJAMS IR ĮTĖVIAMS

Suorganizuoti ir pravesti 35 pozityvios tėvystės įgūdžių 
tęstiniai mokymai, seminarai ir paskaitos. Dalyvavo 
863 tėvai, įtėviai, globėjai. Mokymams ir paskaitoms 
vesti skirtos 228 valandos.

POZITYVI
TĖVYSTĖ

4 000 
valandų

Dalyvavo 
863 tėvai



Suorganizuoti ir pravesti tęstiniai aštuonių susitikimų mokymai apie saugų 
prieraišumą naujoje aplinkoje. Mokymuose dalyvavo 11 globėjų. Skirta 24 
valandos.

Įvyko 10 įtėvių ir globėjų savipagalbos grupės susitikimų. Skirta 20 valandų.

MOKYMUS BAIGĘ TĖVAI, ĮTĖVIAI, GLOBĖJAI:

MOKYMAI SPECIALISTAMS 

Programos „Pozityvi tėvystė“ mokymų vadovų ren-
gimas. Specialistai, dirbantys su vaikais ir šeimomis, 
rengiami vesti pozityvios tėvystės įgūdžių mokymus. 
Mokymus baigė 2 grupės – 32 dalyviai. Mokymams 
vesti skirtos 32 valandos. 

Projektas „Mokymai apie konsultavimą ir darbo or-
ganizavimą nuotoliniu būdu ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mo-

„Sužinojau, kaip girdėti vaiką, atspin-
dėti jo jausmus, įvardinti ir savo, ir jo 

pojūčius, drąsiai atsiprašyti, kalbėti svarbio-
mis temomis. Namuose jau išbandžiau me-
todą siūlyti kelis variantus, ne tik vieną, man 
priimtiną. Pozityvios tėvystės įgūdžių moky-
mai padėjo priimti savo vaiką tokį, koks jis 
yra, ir prisiminti susitarimų svarbą“.

„Ketinu kuo daž-
niau taikyti aktyvų 

klausymą – ne primesti 
vaikui sprendimus, bet 
parodyti, kad suprantu, 
kaip jis jaučiasi. Įsitiki-
nau, koks svarbus ir bū-
tinas individualus laikas 
su dukra, kaip jis pade-
da sustiprinti santykius. 
Supratau, kad žinant 
vaiko elgesio priežas-
tis ir poreikius, lengviau 
išvengti konfliktų, kad 
labai svarbu nesivelti į 
kovą su vaiku ir nepra-
dėti konkuruoti“.

„Įgijau pasitikėjimo savimi – įsiti-
kinau, kad esu gera mama. Dabar 

žinau, kaip svarbu klausyti savęs ir stengtis 
suprasti savo jausmus“.



kymo įstaigų ir pedagoginių psichologinių / švieti-
mo pagalbos tarnybų psichologams“. Pravestos gru-
pinės supervizijos ir mokymai „Konsultavimas ir darbo 
organizavimas nuotoliniu būdu“. 

Supervizijos organizuotos 15 grupių, o mokymai – 10 
grupių pedagoginių psichologinių tarnybų ir ugdymo 
įstaigų psichologų iš skirtingų Lietuvos miestų ir rajo-
nų. Dalyvavo 379 specialistai. Mokymams ir supervi-
zijoms vesti skirta 300 valandų.

MOKYMŲ APIE KONSULTAVIMĄ IR DARBO ORGANIZAVIMO  
NUOTOLINIU BŪDU DALYVIAI:

TĖVŲ LINIJA

Nemokamos, anoniminės psichologų konsultacijos telefonu. Vaikus ir paau-
glius auginantiems tėvams, globėjams, seneliams ir kt. siekiama suteikti psi-
chologinių žinių ir rekomendacijų įvairiais tėvystės klausimais. 

Į liniją skambinta 3 081 kartą. Atsiliepta į 1 545 skam-
bučius. Suteiktos 1 385 konsultacijos, budėta 3 298 
valandos. Dėl užimtos linijos ir riboto darbo laiko neat-
siliepta į 50% skambučių. 

„Itin naudingi buvo pateikti 
praktiniai įrankiai, metodai ir 

galimybė juos praktiškai išbandyti 
mokymų metu. Svarbu, kad buvo 
nagrinėjama darbo su savęs žaloji-
mo tema, smurto prieš vaikus tema, 
kalbama apie komunikaciją su tė-
vais nuotolinio darbo metu, aptarta 
nuotolinio darbo specifika, dirbant 
su specialiųjų poreikių mokiniais“.

„Atrinktos aktualios 
naudingos nuorodos, 

aptarti nuotolinio konsulta-
vimo būdai bei instrumen-
tai. Dėstytos aktualios temos: 
pasiruošimas konsultavimui 
ir tinkamas aplinkos įvertini-
mas, būtinos sąlygos nuotoli-
niam darbui, asmens duome-
nų sauga, pirminis kontaktas, 
darbo priemonės, naudingos 
kontakto užmezgimui ir pa-
laikymui“.

„Nuotoliniai mokymai – tai nau-
ja galimybė psichologams iš nu-

tolusių vietovių kelti kvalifikaciją“. 

379  
specialistai

Skambinta 
3 081 kartą



PSICHOLOGO KONSULTACIJAS TELEFONU GAVĘ TĖVAI:

EDUKACINĖ INFORMACIJA  
POZITYVIOS TĖVYSTĖS KLAUSIMAIS KARANTINO METU

Parengtas 6 video ciklas „Visi namuose: kaip (su)gyventi?“ http://www.pvc.
lt/lt/naujienos/567-visi-namuose-kaip-su-gyventi-psichologu-patarimai-video 

Parengtos 3 rekomendacijos, skirtos atsispausdinti: 

Darželinuko, pradinuko ir paauglio dienotvarkės http://www.pvc.lt/lt/naujie-
nos/564-vaiku-dienotvarke-karantino-metu

Šeimos susitarimas. Saugus naudojimasis internetu http://www.pvc.lt/lt/
naujienos/568-interneto-taisykles-namuose-taikiai-misija-imanoma

Kaip nusiraminti? http://www.pvc.lt/lt/naujienos/572-kaip-mokyti-vaikus-nusiraminti 

ĮGYVENDINTA SOCIALINĖ KAMPANIJA „TĖVYSTĖ COVID-19 METU“ – pa-
rengtas ciklas rekomendacijų ir konkrečių patarimų, kaip šeimoms lengviau iš-
gyventi karantiną, kad kiltų mažiau konfliktų namuose, vaikai jaustųsi saugūs, 
o tėvai ramesni. http://www.pvc.lt/lt/socialines-kampanijos/tevyste-covid-19-metu

Parengtas 20 video ir tinklalaidžių ciklas „Kaip suprasti vaikų elgesį ir jausmus?“ – 
paaiškinama, kokios gali būti vaikų elgesio priežastys ir patariama, kaip tėvams 
derėtų elgtis konkrečiose situacijose, kaip spręsti konfliktus. https://www.tevuli-
nija.lt/kaip-suprasti-vaikų-elgesį-ir-jausm; https://www.tevulinija.lt/tinklalaidė; 

Rėmėjas – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

„Ačiū, kad esate, skam-
binau jau ne pirmą 

kartą ir visada gaunu labai 
profesionalius patarimus, at-
gaunu pasitikėjimą savimi ir 
pasitikrinu, ar tinkamai rea-
guoju į vaikų elgesį“. 

„Neturėjau su kuo pasitar-
ti dėl dukros paauglystės, o 

„Tėvų linijoje“ gavau konkrečių ir 
naudingų patarimų. Kaip gerai, 
kad yra tokia linija“. 

„Pasikalbėjus net akyse šviesiau, tarsi akmuo nuo širdies nukrito. Su-
pratau, kad problemos tikrai išsprendžiamos“. 



Socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos progra-
ma, kuri padeda mažinti vaikų agresyvų elgesį, moko tinkamai reikšti 
jausmus ir spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes. Centro 
specialistai koordinuoja programos įgyvendinimą Lietuvos mokyklo-
se, moko pradinių klasių pedagogus dirbti su programa, suteikia rei-
kalingą informaciją, mokymo gaires ir konsultuoja viso darbo metu. 

Programoje dalyvavo 362 mokyklos, 1 454 mokyto-
jai ir 27 626 mokiniai. 

Pravestos 31 988 socialinių emocinių įgūdžių pamo-
kos. 

Suorganizuoti 8 mokymai, kuriuose pedagogai pasi-
rengė dirbti su „Antro žingsnio“ programa savo moky-
klose. Dalyvavo 152 mokytojai. Mokymams vesti skir-
tos 176 valandos.  

Pravesta 10 nuotolinių supervizijų, skirtų mokytojams, 
dirbantiems su „Antro žingsnio“ programa. Jose dalyva-
vo 112 mokytojų. Skirta 40 valandų. 

Šiais metais pirmą kartą pagal „Antro žingsnio“ progra-
mą pradėjo dirbti 10 lietuvių mokytojų Europos moky-
klose (Belgijoje, Italijoje, Liuksemburge, Olandijoje, Is-
panijoje).
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PEDAGOGĖS PO MOKYMŲ, SKIRTŲ DIRBTI SU „ANTRO ŽINGSNIO“ PROGRAMA:

Pagrindiniai rėmėjai: 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra

„Labai džiaugiuosi, kad dalyvauju šiuose mokymuose, nes girdėjau pa-
čius geriausius atsiliepimus. Mano kolegės jau dirba su šia programa 

ir aš su pavydu žvelgdavau, kaip joms yra gerai, nes viską turi savo rankose – 
korteles, kitas priemones. Nuostabiai parengta medžiaga, dabar jau tik lieka 
viską panaudoti ir suktis kaip voverytei.“

„Mane labiausiai džiugina tai, kad temos vaikams yra aktualios, ne-
reikės nieko pritempti. Taip pat smagu, kad yra erdvės pasireikšti ir 

mokytojui, galima sugalvoti savo pavyzdžių, istorijų žaidimams. Arba tiesiog 
pasirinkti iš pateiktos informacijos kiekvienai pamokai.“

„Dažnai atrodo, kad yra dalykų, kuriuos vaikai jau turi žinoti, bet šių 
kursų metu supratau, kad juos reikia mokyti - bendrauti, susidraugau-

ti, įsiterpti, neskubėti, neįžeisti. Pamačiau, kad tai nėra tik mano vaikų iššūkis, 
bet su tuo susiduria daugelis. Dar kartą pagalvojau, kad semsiuos kantrybės 
ir toliau dirbsiu. Beje, džiaugiuosi, kad programa skirta keturiems metams, 
mums labai svarbu, kad galima dirbti nuosekliai ir nesimėtyti“. 



FINANSAVIMO SUMOS IR PAJAMOS 
IŠ ŪKINĖS KOMERCINĖS VEIKLOS –  

288 646 EUR

GAUTAS FINANSAVIMAS 
IR PARAMA – 734 746 EUR: 

FINANSINĖ ATASKAITA

VALSTYBĖ / 
SAVIVALDYBĖS   

61%

FONDAI / PROGRAMOS 

36%

PARAMA (fiziniai ir 
juridiniai asmenys) 

3%

IŠLAIDOS –  
652 614  EUR 

PASLAUGOS 
VAIKAMS IR 
ŠEIMOMS   

55%
DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

8%
PATALPŲ NUOMA, EKSPLOATACIJA 

7%
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS  

6%
LEIDYBA, 

REKLAMA, 
RENGINIAI   

2%

IT SISTEMŲ 
ADMINISTRAVIMAS  

1%

MOKYMŲ 
ORGANIZAVIMAS

21%

Centro vienintelė dalininkė – Aušra Kurienė. Dalininkės įnašas – 0. 



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
SKIRMA KONDRATAS – nepriklausoma 
konsultantė socialinės politikos klausimais
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
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
JŪRATĖ BALTUŠKIENĖ – psichologė, pro-
gramos „Вig Brothers Big Sisters“ vadovė, 
„Tėvų linijos“ vadovė
VAIDA GABĖ – psichologė, programos „Вig 
Brothers Big Sisters“ draugysčių koordina-
torė
VILIJA ŠVEDERYTĖ – psichologė, progra-
mos „Вig Brothers Big Sisters“ draugysčių 
koordinatorė
ASTA LAURECKIENĖ – psichologė, progra-
mos „Вig Brothers Big Sisters“ draugysčių 
koordinatorė
MALGOŽATA GARNATKEVIČIŪTĖ – psichologė
AKVILINA JURKŠAITĖ – psichologė
RUGILĖ LADAUSKIENĖ – psichologė, socia-
linė darbuotoja, mediatorė
VERONIKA LAKIS-MIČIENĖ – psichologė, 
projektų koordinatorė
INDRĖ MAČIŪNĖ – psichologė, projektų ko-
ordinatorė
VIRGINIJA MIKĖNIENĖ – psichologė psi-
choterapeutė, lektorė
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
VAIDA STOŠKUVIENĖ – komunikacijos spe-
cialistė
VILTĖ STRIŪKIENĖ – psichologė



RĖMĖJAI: 

ASMENYS, SKYRĘ 1.2 % GPM

GERADARIAI, RĖMĘ AUKOK.LT PORTALE IR KITOMIS FORMOMIS 

 Ačiū už paramą ir draugystę!



INFORMACINIAI RĖMĖJAI IR  
PARTNERIAI:

 

Ačiū už paramą ir draugystę!



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 


