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Vaikų raidos 
sutrikimų 
ankstyvoji 

reabilitacija

nemokamos antrinio lygio ambulatorines vaikų raidos

sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro

paslaugos vaikams nuo gimimo iki 7 metų, turintiems

motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ar jų rizikos

veiksnių bei šių vaikų tėvams/globėjams/įtėviams.

tikslas - užtikrinti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų

nustatymą, vykdyti šių sutrikimų ir vaikų neįgalumo antrinę

prevenciją, sutrikusios raidos vaikų kompleksinę

reabilitaciją bei jų integraciją į visuomenę ir švietimo

sistemą.

komanda:

vaikų ligų gydytojas - socialinis pediatras

medicinos psichologas

kineziterapeutas

ergoterapeutas

logoterapeutas

socialinis darbuotojas

bendrosios praktikos slaugytojas.



Kompleksinių 
paslaugų vaikų 

dienos užimtumo 
centras

nemokamos kompleksinės sveikatos priežiūros, užimtumo ir

socialines paslaugos 3-6-erių metų amžiaus vaikams, kuriems

nustatyti mišrūs specifiniai raidos sutrikimai (F83) ir/ar

įvairiapusiai raidos sutrikimai (F84), ir jų šeimoms.

komanda: gydytojas, medicinos psichologas, logopedas,

kineziterapeutas, ergoterapeutas, specialusis pedagogas,

socialinis darbuotojas, individualios priežiūros specialistai.

teikiama diagnostinė ir įvairiapusė specialistų pagalba:

• vaiko raidos vertinimai;

• individualios ir grupinės paslaugos;

• tėvų informavimas ir konsultavimas;

• elgesio korekcija;

• struktūruotas ugdymas;

• alternatyvios komunikacijos mokymas;

• terapijos (sensorikos, dailės, smėlio, judėsio).



Vaikų ir paauglių psichiatro 
paslauga

Antrinė ambulatorinė sveikatos priežiūros paslauga vaikams iki 18 m.

Konsultavimas, diagnostika, rekomendacijos ir gydymas.

Teikiama paslauga vaikams ir jaunuoliams jei:
• pasikeitė vaiko elgesys ( jis tapo apatiškas, nesidomi įprasta veikla, laiką 

leidžia vienas,  arba tapo dirglus, piktas, linkęs į agresiją),
• sutriko miegas, 
• pablogėjo nuotaika,
• tapo sunku susikaupti mokslui, 
• atsirado nerimo, panikos priepuoliai, 
• pasikeitė valgymo įpročiai,
• sunku adaptuotis įprastose situacijose, 
• tapo uždaras, atsiribojęs nuo šeimos ir draugų,
• išsako suicidines mintis.

Paslauga teikiama šeimos gydytojo ar kt. siuntimu. 



Trumpalaikė socialinė globa 

„Atokvėpio“ paslauga

paslauga teikiama šeimoms, auginančios vaikus su

sunkia negalia nuo gimimo iki 18 metų. Tačiau nuo 14

iki 18 metų paslauga teikiama turint kompleksinę

negalią (fizinė ir psichinė/protinė negalia).

komanda: vyr. socialinis darbuotojas, socialinis

darbuotojas, užimtumo specialistas, socialinio

darbuotojo padėjėjas, bendrosios praktikos slaugytojas,

slaugytojo padėjėjas, specialistai – kineziterapeutas,

ergoterapeutas, psichologas, logopedas.

tikslas – suteikti šeimos nariams trumpalaikį poilsį ir 

padėti atgauti jėgas, energiją, suteikiant galimybę 

dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės 

gyvenime.



Bendradarbiaujame  
su kitomis 
tarnybomis  ir 
talkiname sutrikusios 
raidos vaikų ir vaikų 
su negalia pagalbos 
teikime

Sudarome ir vykdome 
sutrikusios raidos vaikų 

ir vaikų su negalia 
individualią 

diagnostikos ir 
reabilitacijos programą, 
įtraukdami į šį procesą 

vaiko tėvus

Išaiškinę / įtarę vaiko teisių 
pažeidimus arba tėvams 
atsisakius bendradarbiauti 
vykdant individualią 
programą, apie tai 
pranešame VTAS pagal 
vaiko gyvenamąją vietą 
arba pagal asmens 
sveikatos priežiūros 
įstaigos vietą

Vykdome sutrikimų 
paplitimo analizę ir priima 
sprendimus, kaip didinti 

sutrikusios raidos vaikams, 
vaikams su negalia ir jų 

šeimoms teikiamos 
kompleksinės pagalbos 

efektyvumą



Glaudus dialogas ir bendradarbiavimas, 
skirtingų kompetencijų specialistų, partnerystės 

principu su šeima ir kitomis institucijomis, 
leidžia pasiekti teigiamų rezultatų vaiko ir 

šeimos gerovei.



Kompleksinės pagalbos rezultatai 

Pozityvi vaikų vystymosi dinamika, formuojant vaikų
kasdienius ir bendruomeninius įgūdžius, didinant
integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą. 

Stabili šeima,  įgytos žinios, sustiprinti įgūdžiai, 
padidinta savivertė ir gebėjimai  priimti šeimai ir 
vaikui naudingus sprendimus.



Kviečiame kreiptis
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