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1
Vilniaus miesto socialinės paramos 

centras
Biudžetinė įstaiga  Atvejo vadybininko konsultacijos; socialinio darbuotojo konsultacijos; asmeninis asistentas; užsiėmimai vaikams grupėse; pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai; šeimų stovyklos; šeimos konsultacijos; Kompleksinių paslaugų šeimai naujienos - http://kpsvilnius.lt/naujienos/Vaikų dienos centras "Bičiulis" (Vydūno g. 15), vaikų dienos centras "Labirntai" (Antakalnio g. 17); pagalbos šeimai skyriai Antakalnio, Grigiškių, Naujosios Vilnios, Pilaitės, Senamiesčio, Rasų,Šnipiškių, Verkių, Žirmūnų, Panerių, Naujininkų, Pašilaičių seniūnijose; 

Kauno g. 3, 01314 Vilnius, 511 kab., 
www.spcentras.lt 

info@spcentras.lt (8 5) 233 3986

2
VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos 

pagalbos centras
VšĮ 

Atvejo vadyba; individualios konsultacijos (socialinio darbuotojo/psichologo); vaikų dienos centras; individualus vaikų konsultavimas; psichologinė grupė vaikams; vaikų stovyklos; pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai; šeimų stovyklos; šeimų klubas „Darna“;Matulaičio al. 3, 3 aukšt
matulaiciospc.org

matulaitis.seimos@gmail.com 869185822

3 VšĮ SOTAS VšĮ Atvejo vadyba. Individualios konsultacijos (socialinio darbuotojo/psichologo); pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai; šeimos konsultacijos; šeimų stovyklos; saugaus prieraišumo mokymai, individuali konsultacijos paaugliams; grupinės konsultacijos; grupinės konsultacijos paaugliams; paramos grupės šeimoms; paskaitos aktualiomis temomis Kalvarijų g. 159, 3 kab. www.sotas.org (8 5) 212 1453, 868576331

4 „Gelbėkit vaikus“ 

Visuomeninė 

organizacija, Vilniaus 

struktūrinis padalinys

 Atvejo vadyba. Vaikų dienos centras „Duok ranką“; šeimos 

terapeuto konsultacijos; atvejo vadybininko konsultacijos; 

"Darni šeima" programa; 

Vilniaus g. 39/Klaipėdos g. 6 Vilnius

https://www.gelbekitvaikus.lt/kas-mes/padaliniai
vitalija.zaleckiene@g

mail.com
37064603557

5 VšĮ "Vilniaus SOS vaikų kaimas". VšĮ 

Atvejo vadyba. Globos paslaugos; individualios konsultacijos 

(socialinio darbuotojo/psichologo); Dienos centras šeimų 

stiprinimui „Parama šeimai“ (8-699-45534); vaikų socialinių 

įgūdžių ugdymas; namų ruoša; pozityvios tėvystės įgūdžių 

ugdymo mokymai; šeimos konsultacijos; šeimų stovyklos; 

atvejo vadybininko konsultacijos;  šeimos terapeuto 

konsultacijos. 

Ozo g. 37, LT-07171, Vilnius http://sos-vaikukaimai.lt/

info@sos-org.lt (8 5) 270 5091

6

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie SADM 

Vilniaus teritorinis skyrius.

Biudžetinė įstaiga Vaiko teisių apsauga T. Ševčenkos g. 16G, Vilnius
  https://vaikoteises.lt/struktura-ir-

kontaktai/kontaktai/teritoriniai-skyriai/

Vilniaus.miestas@va

ikoteises.lt
861351122

7 Vilniaus AVPK Biudžetinė įstaiga teisėsauga Birželio 23 g. 16, vilnius 
https://vilnius.policija.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/vilniaus-

apskrities-vpk-kontaktai

vilniausvpk.kanceliar

ija@policija.lt
8 700 60000 (žiniasklaidai)

8 Vilniaus m.apylinkių teismai Biudžetinė įstaiga teisėsauga
Laisvės pr. 79A

https://vilniausmiesto.teismas.lt/struktura-ir-

kontaktai/kontaktai/3 vilniaus.apylinkes@teismas.lt (8 5) 277 9946, (8 5) 262 4589

9
Vilniaus miesto apylinkės teismo 

vyriausioji specialistė (psichologė)
Biudžetinė įstaiga vaikų teisinės apklausos

Laisvės pr. 79A
https://vilniausmiesto.teismas.lt/teismo-lankytojams/teismo-psichologas/532

simona.bartkiene@teismas.lt (8 5) 211 3211

10 Psichologai, turintys kvalifikacija 

apklausti vaikus
vaikų teisinės apklausos https://vgtpt.lrv.lt/uploads/vgtpt/documents/files/Psichologai%202021-03-05.pdf

11
Vilniaus apygardos prokuratūros 

Vilniaus apylinkės prokuratūra
Biudžetinė įstaiga teisėsauga

Rinktinės g. 7, Vilnius, LT-09201
https://www.prokuraturos.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/107

vilnius@prokuraturos.lt (8 5) 266 2505

12
Valstybinė teismo medicinos 

tarnyba Vilniaus skyrius
Biudžetinė įstaiga ekspertai

Didlaukio g. 86E, LT - 08303 Vilnius

http://www.vtmt.lt/pages/lt/struktura-ir-

kontaktai/padaliniai/vilniaus-skyrius.php

Ekspertų komisijos +370 5 272 5541;

Nukentėjusiųjų apžiūra +370 5 278 9043;

13
Valstybinė teismo psichiatrijos 

tarnyba prie SAM
Biudžetinė įstaiga ekspertai

A. Kojelavičiaus g. 121

https://www.vtpt.lt/ info@vtpt.lt

Tel. 8 (5) 267 7200

14

Globos namų „Užuovėja“ Vaikų, 

nukentėjusių nuo seksualinės 

prievartos, pagalbos centras

Biudžetinė įstaiga
teikia trumpalaikes kompleksines paslaugas vaikui, galimai 

nukelntėjusiam nuo seksualinio smurto. 

https://www.uzuoveja.lt/vaiku-nukentejusiu-nuo-seksualines-

prievartos-pagalbos-centras/
info@uzuoveja.lt  8 675 19244, 8 675 59443

15
Vaikų ligoninės Vaiko raidos 

centras. 
Biudžetinė įstaiga

Ankstyvosios reabilitacijos skyrius, Vaikų psichiatrijos 

skyrius, Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius Santariškių g. 7, Vilnius ir J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius

http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiko-raidos-

centras/ raida@santa.lt(8 5) 2501717  7-18 val. darbo dienomis, Skubi psichiatrinė pagalba teikiama visą parą  Santariškių g. 7, tel. (8 5) 2757564, tel.  8  659 73007

16 Psichikos sveikatos centrai https://www.psichiatrija.lt/nuorodos/psc/#vilnius
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17

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos 

ligoninė, Universitetinis vaikų ir 

paauglių skyrius

Biudžetinė įstaiga

Vaikų ir paauglių psichiatras, planine tvarka, ambulatoriškai, 

konsultuoja vaikus ir paauglius iki 18 metų amžiaus.Išsami 

informacija dėl konsultacijos teikiama telefonu (85)2672726, 

darbo dienomis nuo 9:00 iki 15:00 

https://rvpl.lt/struktura-ir-kontaktai/skyriai/universitetinis-

vaiku-ir-paaugliu-skyrius/

(8 5) 267 27 26

18 Vilniaus Krizių įveikimo centras VšĮ profesinės savanorystės pagrindu veikianti organizacija, kurioje teikiamos profesionalios psichologinio konsultavimo paslaugos. Savanoriaujantys psichologai, psichoterapeutai ir krizių įveikimo specialistai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms.Antakalnio g. 97, 10218 Vilnius  https://krizesiveikimas.lt/ info@krizesiveikimas.lt +370 640 51555 (tik KĮC darbo valandomis)

19 Savižudybių prevencijos biuras Biudžetinė įstaiga

https://tuesi.lt/?fbclid=IwAR3-CN-

9Iz_Hk3uMbg4IjNDaIo_DD17N_Kf3q4RXPQhPCUbdYaauExILc

rM

20
Vilniaus visuomenės sveikatos 

biuras
Biudžetinė įstaiga

Polocko g. 12–2
https://www.vilniussveikiau.lt/kontaktai/

info@vvsb.lt 37065207020

21
Vilniaus administracija, Bendrojo 

ugdymo skyrius
Biudžetinė įstaiga

 Konstitucijos pr. 3
https://vilnius.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/?stid=43

diana.petkuniene@vilnius.lt +370 5 211 2406

22 Ikimokyklinio ugdymo skyrius Biudžetinė įstaiga  Konstitucijos pr. 3 https://vilnius.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/?stid=45 kristina.cibulskyte@vilnius.lt +370 5 211 2335+370 698 57 535

23 Jaunimo skyrius Biudžetinė įstaiga  Konstitucijos pr. 3 https://vilnius.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/?stid=25 jaunimas@vilnius.lt +370 5 211 2803+370 664 66 040

24
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinavimo skyrius
Biudžetinė įstaiga

 Konstitucijos pr. 3

https://vilnius.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/?stid=35

tbks@vilnius.lt +370 5 211 2557+370 615 93 779

25 Socialinių paslaugų skyrius Biudžetinė įstaiga  Konstitucijos pr. 3 https://vilnius.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/?stid=32 sps@vilnius.lt

26
Vilniaus miesto pedagoginė 

psichologinė tarnyba
Biudžetinė įstaiga

Mūsų tikslas  – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, 

psichologinių, asmenybės ir  mokymosi problemų turinčių 

asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, 

teikiant reikalingą informacinę, konsultacinę pagalbą 

vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams),  pedagogams. 

Mūsų misija  – teikti psichologinę ir specialiąją pedagoginę 

pagalbą miesto vaikams ir mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams),  pedagogams ir ugdymo įstaigoms.

 A. Vivulskio g. 2a http://vilniausppt.lt/kontaktai/

rastine@ppt.vilnius.lm.lt

(8-5) 2650908; 

27
Vilniaus m. specialiosios mokyklos 

ir ugdymo centrai

http://vilniausppt.lt/vilniaus-m-specialiosios-ugdymo-

istaigos/

28 Vilniaus miesto krizių centras Biudžetinė įstaiga Misija – teikti socialines paslaugas Vilniaus miesto Vytenio g. 45,  https://www.vmkc.lt/kontaktai/ info@vmkc.lt (8 5) 233 2508, (8 5) 233 9644, mob. +370 683 45190

29
Paramos moterims ir šeimai 

tarnyba
Biudžetinė įstaiga

Vizija – esame žinoma, profesionali institucija, kuria pasitiki 

kiekvienas. Vytenio g. 45
https://www.vmkc.lt/kontaktai/

info@vmkc.lt (8 5) 233 2508, (8 5) 233 3619

30

Paramos vaikams ir šeimai tarnyba

Biudžetinė įstaiga

Tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) siekti sąveikos su 

jų socialine aplinka pokyčių ir gyvenimo kokybės gerinimo, 

įgalinant paslaugų gavėjus savarankiškai spręsti savo 

socialines problemas ir įveikti socialinę atskirtį. A. Kojelavičiaus g. 129

https://www.vmkc.lt/kontaktai/

 nvilnia@vmkc.lt (8 5) 233 9644, (8 683) 45190

31  Paramos vaikams centras. VšĮ.
Vykdo projektą projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai 

teikimas Vilniaus mieste”,
Latvių g. 9a www.pvc.lt pvc@pvc.lt

8 611 43 567

32 Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Vykdo projektą projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai 

teikimas Vilniaus mieste”, Odminių g. 12 www.vilnius.caritas.lt info@vilnius.caritas.lt (8 5) 261 1014

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
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