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Valdymo struktūra



Klaipėdos PPT komanda

48,75 etato, 46 darbuotojai: 

• psichologai;

• psichologai-psichoterapeutai;

• psichologas kaniterapeutas;

• specialūs pedagogai;

• logopedai;

• socialinis pedagogas;

• ugdymo karjerai metodininkas;

• EQUIP programos vykdytojai;

• projektų vadovas;

• „Vaikų linijos“ koordinatorius;

• „Vaikų linijos“ mokymų vadovas; 

• kiti darbuotojai.



Klaipėdos PPT veikla

• Mokymosi sunkumų įvertinimas.

• Elgesio ir emocijų sunkumų įvertinimas.

• Ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos įvertinimas.

• Brandos mokyklai įvertinimas.

• Profesinis konsultavimas.

• Sociopatologinių problemų prevencija ir terapija rizikos grupės vaikams.

• EQUIP programos įgyvendinimas.

• Metodinė ir švietimo veikla.

• Tyrimai.

• Projektinė veikla.

• Studentų praktikos ir pirmus metus dirbančių specialistų kuravimas.

• Kita veikla.



2020 metais suteikta 13572 paslaugos

Paslaugos:

• individuali pagalba - 3034 asmenims;

• grupinės konsultacijos - 1072 asmenims;

• konsultacijos 2042 tėvams;

• atlikti 1933 vertinimai;

• įvertinti 933 asmenys; 

• metodinė pagalba suteikta 1274 asmenims;

• apmokyta 12 mokyklų psichologų organizuoti pagalbos tėvams grupes pagal 
programą „Laiptai“;

• skaitytos 27 paskaitos;

• pateikta 17 pranešimų;

• pravesti 7 seminarai;

• parengtos 35 rekomendacijos ir 11 video filmukų;

• paruošta ir išspausdinta 23 straipsniai spaudoje;

• atlikti 67 ugdymo įstaigų mikroklimato tyrimai ir parengtos rekomendacijos.



Emocinė pagalba telefonu „Vaikų linija“

• Emocinė pagalba suteikta 4227 vaikams.

• „Vaikų linija“ dirba 39 savanoriai.

• 2020 m. „Vaikų linija“ bendrauta 2009 valandos.

• 11 savanorių dirba susirašinėjimo linijoje (chat-e).

• 2020 m. susirašinėjimo linijoje (chat-e) bendrauta 117 valandų.

• Organizuota 4 mokymai.

• Apmokyta 25 savanoriai.



Vidinio kiemelio pirminis vaizdas



Projekto rezultatas
(bus pasiektas 2021 metais įgyvendinant ACCESSlife projektą, 

Interreg V-A)



2020 m. rugsėjo 14 d.



Nauja terapinė erdvė japonišku stiliumi





Tarnybos patrauklumą ir jos veiklos sėkmę lemia 

sėkmingas bendradarbiavimas su paslaugų vartotojais 

ir teikėjais (mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais, vadovais, tėvais, įstaigomis, 

organizacijomis ir institucijomis), produktyvi 

partnerystė su ugdymo proceso dalyviais ir 

organizatoriais.



Mes visada pasiruošę padėti!


