
ATSAKYMUS Į
VISUS ŠIUOS KLAUSIMUS
GALIME RASTI DRAUGE!

Aš neplanavau, viskas griūna,
ką dabar daryti?

Noriu atsisakyti žalingų
įpročių, bet kaip?

Dažnai kamuoja klausimai,
į kuriuos nerandu atsakymų.

Manęs niekas nesupranta
ir nepalaiko.

O kas laukia ateityje?

Man liūdna.

MES KURIAME ATEITĮ!



KURKIME ATEITĮ,
KURIOJE GERA GYVENTI!

Neleiskite nerimui ir dvejonėms užkariauti Jūsų minčių. 
Skambinkite +370 640 933 40 arba rašykite 
iveta@sveikatosbiuras.lt, ir mes rasime geriausius
sprendimus! Visos veiklos nemokamos.

Daugiau naudingos informacijos
galite rasti:

Konsultavimas psichologinės 
gerovės temomis – individualio-
mis nemokamomis konsultacijomis
(asmeniui iki 4 konsultacijų) su pa-
tyrusiais psichologais siekiama as-
meniui padėti suprasti save ir savo 
situaciją, kad kuo lengviau būtų 
priimti sprendimai ir įveikti sunku-
mai. 
Asmens pageidavimu paslaugos 
gali būti teikiamos anonimiškai. 
Paslaugos gali būti teikiamos 
vaikams bei suaugusiems. Teikiant 
paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas 
rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atsto-
vo pagal įstatymą sutikimas.

Konsultavimas
priklausomybės 
klausimais – individualiomis 
nemokamomis konsultacijomis 
siekiame padėti nuo alkoholio
priklausomiems asmenims 
mažiau vartoti ar visai  atsisa-
kyti alkoholio, mažinti alkoho-
lio vartojimo keliamą žalą as-
meniui ir visuomenei, taip pat 
konsultuojame nuo alkoholio 
priklausomų asmenų šeimos 
narius dėl alkoholį vartojančio 
asmens keliamų problemų ir jų 
sprendimo būdų.

Konsultavimo paslaugos Klai-
pėdoje teikiamos asmenims 
nuo 14 metų. Konsultacijos 
anoniminės, nemokamos.

Kviečiame prisijungti prie nemokamų 
veiklų Sveikos šeimos akademijoje. 
Būsimiesiems tėvams ir šeimoms, auginan-
čioms mažylius, organizuojame paskaitų ir 
mankštų ciklus. Paskaitų metu didelę darbo 
patirtį turintys specialistai supažindina šeimas 
su vaisiaus vystymosi stadijomis, gimdymo 
ypatumais, kaip reikia elgtis su kūdikiu pirmai-
siais jo gyvenimo mėnesiais, ir aptaria kitas 
šiuo gyvenimo laikotarpiu aktualias temas. 
Taip pat nėščiosios gali užsiimti fizine veikla 
ir su patyrusia kineziterapeute atlikti įvairius 
pratimus.

Jei išgyvenate, nes Jūsų nėštumas –
neplanuotas, esame pasiruošę suteikti psi-
chologinę pagalbą, patarimų, kur kreiptis dėl 
socialinių paslaugų, padėsime pasiruošti gim-
dymui bei vaikelio auginimui. 

Informacijos sklaida rūpinasi Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, finansuoja 
Klaipėdos miesto savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

https://www.sveikatosbiuras.lt/
https://neplanuotasnestumas.lt/

