
 
  

PPSSIICCHHOOLLOOGGĖĖ  

DDaaiivvaa  GGrriikkššiieennėė  

PPaaggrriinnddiinniiss  ssttiipprryybbėėss  ššaallttiinniiss::    

VViiddiinnėė  ppuussiiaauussvvyyrraa  --  ppuussiiaauukkeellėė  ttaarrpp  ttoo  kkoo  nnoorrii  iirr  ttoo,,  kkąą  ggaallii..  

ĮĮddiirrbbiiss::  

PPssiicchhoollooggiinniioo  kkoonnssuullttaavviimmoo  ddaarrbboo  įįddiirrbbiiss  --  1133  mmeettųų..  VVyykkddoo  ššeeiimmooss  ((ttėėvvųų  iirr  vvaaiikkųų)),,  

ppoorrųų  iirr  iinnddiivviidduuaalliiaass  kkoonnssuullttaacciijjaass  ssuuaauugguussiieemmss..  OOrrggaanniizzuuoojjaa  iirr  vveeddaa  pprraakkttiinniiuuss  

uuggoommuuoossiiuuss  iirr  tteerraappiinniiuuss  kkoonnssuullttaacciinniiuuss  uužžssiiėėmmiimmuuss  ggrruuppėėssee::  ssuuaauugguussiieemmss,,  

ppoorroommss,,  ššeeiimmoommss,,  vvaaiikkaammss  iirr  jjaauunniimmuuii..    

KKooddėėll  ččiiaa::  

SSvvaarrbbuu  ppaammaattyyttii  iirr  įįvveerrttiinnttii  aassmmeennyybbęę  ttaaiipp,,  kkaadd  bbūūttųų  ggaalliimmaa  iišš  jjooss  ggaauuttii,,  

aabbiippuussiiuu  ssuuttaarriimmuu,,  ggaalluuttiinnįį  rreezzuullttaattąą..  

NNuuooššiirrddžžiiaaii  ssiieekkiiuu,,  aarrgguummeennttuuoottaaii  ppaasskkaattiinnttii  vviiddiinnįį  kkeeiittiimmoossii  ppoorreeiikkįį  iirr  

mmoottyyvvaacciijjąą::  kkiieekkvviieennoo  aassmmeenniinnėėss  ssaavvyybbėėss,,  nnuukkrreeiippttooss  ssaavvoo  nnoorruu,,  kkaadd  iirr  ttaa  ppaaččiiaa  

kkrryyppttiimmii,,  dduuooddaa  sskkiirrttiinnggąą  ppaažžaannggųų  rreezzuullttaattąą..  

TTiikkiiuu,,  jjoogg  aassmmeenniinnėė  iinniicciiaattyyvvaa  uuggddoo  iinniicciiaattyyvvaass  kklliieennttųų  iirr  mmookkyymmųų  ddaallyyvviiųų  mmiinnttyyssee  iirr  eellggeessyyjjee..  VVeerrttiinnuu  

ppeellnnyyttąą  ppaassiittiikkėėjjiimmąą,,  kkuurriiss  yyrraa  aattssaakkiinnggoo  ddaarrbboo  įįvveerrttiinniimmoo  mmaattaass..  

MMuummss  pprriikkllaauussoo  vviissaass  ppaassaauulliioo  llaaiikkaass,,  sskkiirrkkiimmee  jjįį  ttaamm,,  kkaass  MMuummss  ssvvaarrbbuu!!  
NNiieekkaaddaa  MMeess  iišš  ggyyvveenniimmoo  nneepprraaššoommee  ppeerr  ddaauugg..  MMeess  pprraaššoommee  ttiikk  ttoo,,  kkoo  MMuummss  ddaabbaarr  

llaabbiiaauussiiaaii  rreeiikkiiaa!!  

  
VVAAIIKKŲŲ,,  PPAAAAUUGGLLIIŲŲ,,  JJAAUUNNUUOOLLIIŲŲ  PPSSIICCHHOOLLOOGGIINNIISS  KKOONNSSUULLTTAAVVIIMMAASS  IIRR  ĮĮVVEERRTTIINNIIMMAASS::    

��  aassmmeennyybbiinniiaaii,,  kkaassddiieenniinniiaaii  rraaiiddooss,,  ttaarrppuussaavviioo  ssaannttyykkiiųų  ssuunnkkuummaaii    

��  ppaassiirreennggiimmoo  mmookkyykkllaaii  ((bbrraannddooss))  įįvveerrttiinniimmaass  

��  pprrooffeessiinniiss  oorriieennttaavviimmaass  

SSVVEEIIKKOO  VVAAIIKKOO  SSTTUUDDIIJJOOSS  „„MMAAMMAA  AAŠŠ  EESSUU““  KKLLIIEENNTTAAII::  

��  VVaaiikkaaii,,  ssuussiidduurriiaannttyyss  ssuu  įįvvaaiirriioommiiss  bbaaiimmėėmmiiss  ((ddaarržžeelliioo  //  mmookkyykkllooss  llaannkkyymmoo,,  nneerrvviinniiss  

ttuuššttiinniimmaassiiss//ššllaappiinniimmaassiiss,,  ppaassiirrooddyymmoo  pprriieešš  kkllaassęę;;  aaddaappttaacciinniiaaii  kkoolleekkttyyvvee  ssnnkkuummaaii))  

��  VVaaiikkaaii,,  kkuurriiee  mmookkoossii  ssaavvaarraannkkiišškkuummoo,,  aattssaakkiinngguummoo,,  ttuurrii  ssuummaažžėėjjuussiiąą  mmoottyyvvaacciijjąą  sstteennggttiiss,,  kkyyllaa  

mmookkyymmoossii,,  ddaarrbboo  ddiieennooss//ppaarreeiiggųų  rreežžiimmoo  llaaiikkyymmoossii  ssuunnkkuummųų  

��  VVaaiikkaaii,,  kkuurriiuuooss  aappllaannkkoo  „„oožžiiuukkaaii““,,  nneettiikksslliinnggaass  uužžssiissppyyrriimmaass,,  ppyykkččiioo  nnuuoottaaiikkooss,,  ppeeddėėttaass  uužžddaarruummaass,,  

mmeellaavviimmaass..  

��  VVaaiikkaaii,,  ppaaaauugglliiaaii,,  jjaauunnuuoolliiaaii  ssuussiidduurriiaannttyyss  ssuu  kkaassddiieenniioo  ggyyvveenniimmoo  ssuunnkkuummaaiiss  ((ttaarrppaassmmeenniinniiaaii  

ssaannttyykkiiaaii  ssuu  ttėėvvaaiiss,,  bbrroolliiaaiiss//sseesseerriimmiiss,,  ddrraauuggaaiiss;;  kkaaii  kkyyllaa  aauukkllėėjjiimmoo  ssuunnkkuummaaii;;  iiššggyyvveennaa  ppiirrmmąąjjąą  

mmeeiillęę;;  llyyttiišškkuummoo,,  sseekkssuuaalluummoo  pprroobblleemmiinniiaaii  kkllaauussiimmaaii))    

��  VVaaiikkaaii,,  ppaaaauugglliiaaii,,  jjaauunnuuoolliiaaii,,  ssuussiidduurriiaannttyyss  ssuu  kkrriizziinnėėmmiiss  ssiittuuaacciijjoommiiss  ((aarrttiimmųųjjųų  nneetteekkttiiss,,  sskkyyrryybbooss,,  

mmiinnttyyss  aappiiee  ssaavviižžuuddyybbęę))  

��  PPaaaauugglliiaaii,,  jjaauunnuuoolliiaaii,,  nnoorriinnttyyss  ppaažžiinnttii  ssaavvee  iirr  ttęęssttii  ttoobbuullėėjjiimmoo  pprroocceessąą  ((ssaavvoo  aassmmeenniinniiųų  ppoorreeiikkiiųų  bbeeii  

ggaalliimmyybbiiųų  iiššssiiaaiišškkiinniimmaass,,  pprrooffeessiinniiss  oorriieennttaavviimmaass,,  ttoobbuullėėjjiimmoo  kkrryyppttyyss))  

SSUUAAUUGGUUSSIIŲŲJJŲŲ  PPSSIICCHHOOLLOOGGIINNIISS  KKOONNSSUULLTTAAVVIIMMAASS::    

��  iinnddiivviidduuaalluuss  ssuuaauugguussiiųųjjųų  ppssiicchhoollooggiinniiss  kkoonnssuullttaavviimmaass  

��  ppoorrųų  ppssiicchhoollooggiinniiss  kkoonnssuullttaavviimmaass  

��  ššeeiimmooss  ppssiicchhoollooggiinniiss  kkoonnssuullttaavviimmaass  

SSVVEEIIKKOO  VVAAIIKKOO  SSTTUUDDIIJJOOSS  „„MMAAMMAA  AAŠŠ  EESSUU““  KKLLIIEENNTTAAII::  

��  AAssmmeennyyss,,  ssuussiidduurriiaannttyyss  ssuu  kkrriizziinnėėmmiiss  ssiittuuaacciijjoommiiss  ((aarrttiimmųųjjųų  nneetteekkttiiss,,  sskkyyrryybbooss,,  ddaarrbboo  

pprraarraaddiimmaass//ppaaiieešškkaa,,  mmiinnttyyss  aappiiee  ssaavviižžuuddyybbęę,,  ppoo  aauuttooįįvvyykkiioo,,  ppoo  iiššpprriieevvaarrttaavviimmoo))  

��  AAssmmeennyyss,,  ssuussiidduurriiaannttyyss  ssuu  kkaassddiieenniioo  ggyyvveenniimmoo  ssuunnkkuummaaiiss  ((ttaarrppaassmmeenniinniiaaii  ssaannttyykkiiaaii  ssuu  

mmyylliimmaaiissiiaaiiss,,  ssuuttuuookkttiinniiuu,,  ddrraauuggaaiiss,,  kkiittaaiiss  ššeeiimmooss  nnaarriiaaiiss;;  vvaaiikkųų  aauukkllėėjjiimmoo  ssuunnkkuummaaii))  

��  AAssmmeennyyss,,  kkoovvoojjaannttyyss  ssuu  bbaaiimmėėmmiiss  ((mmiirrttiieess,,  sscceennooss))  iirr  ssuussiidduurriiaannttyyss  ssuu  

nneerriimmaassttiinngguummoo//ddeepprreessiinnėėmmiiss  nnuuoottaaiikkoommiiss  

��  AAssmmeennyyss,,  kkuurriiee  ssiieekkiiaa  ssttiipprriinnttii  ppaassiittiikkėėjjiimmoo  ssaavviimmii,,  ssaavviiggaarrbbooss  jjaauussmmuuss..  

PPssiicchhoollooggaass  ssuussiittiikkiimmųų  ssuu  KKlliieennttaaiiss  mmeettuu  pprrooffeessiioonnaalliiaaii  ttaaiikkoo  ppssiicchhoollooggiinniioo  kkoonnssuullttaavviimmoo  bbūūdduuss  iirr  

ppssiicchhootteerraappiinniiuuss  mmeettoodduuss..  

  

  


