
Išsiskyrusių sielovados centras Bendrakeleiviai
Pagrindinis ISC tikslas – padėti žmonėms išgyventi po skyrybų ištinkančią krizę, įveikti jos sukeltus psichologinius 
bei socialinius konfliktus ir jų pasekmes, sėkmingai integruotis į naują šeimos situaciją ir visuomenės gyvenimą. 
Psichologinę, edukacinę, konsultacinę pagalbą teikia profesionalūs psichologai, sielovadininkai ir dvasininkai. 
ISC pagalba išsiskyrusiems Lietuvoje (Vilniuje) pradėta organizuoti 2001 m. 

APIE PROGRAMĄ TRUMPAI
Plačiau apie programas galite sužinoti  

www.bendrakeleiviai.lt
PRADŽIOS  
DATA IR VIETA

PROGRAMOS 
PAVADINIMAS

2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn. programos

IŠĖJIMO IŠ 
SKYRYBŲ KRIZĖS 
PROGRAMA

PROGRAMA  
SUAUGUSIEMS  
PATYRUSIEMS  
TĖVŲ SKYRYBAS  
AR SANTYKIŲ  
NEDARNĄ ŠEIMOJE

SIELOVADINĖ 
PROGRAMA 
POROMS „ALFA 
POROMS“

PROGRAMA TĖVAMS, 
PATIRIANTIEMS 
SUNKUMŲ  
AUKLĖJANT VAIKUS

Programa skirta įvairaus amžiaus vyrams ir moterims, 
patyrusiems skyrybas ir išgyvenantiems santuokos griūties 
sukeltą krizę ar tebejaučiantiems psichologinius, emocinius 
ir socialinius skyrybų padarinius.

Programa siekia padėti skausmingą tėvų nesantaiką ar  
skyrybas vaikystėje išgyvenusiems suaugusiems atsakyti tėvų  
šeimoje patirto tarpusavio santykių modelio, trukdančio ku- 
riant bei palaikant ilgalaikius santykius, sprendžiant proble- 
mas su sutuoktiniu, auklėjant vaikus, atsisveikinti su pažei- 
džiamumo, nesaugumo, nepilnavertiškumo ar kaltės jausmais. 

Programa – santuokos kursas „Geriau pažinkite vienas 
kitą“– tai 8 praktinių seminarų ciklas pagal Nicky ir Silla Lee 
metodiką. Seminarų metu poros įgis naudingų įgūdžių  
santykiams stiprinti.

Svarbiausias programos tikslas – išmokti susikalbėti su 
vaikais, suprasti juos, gyventi draugiškai, paisyti vieniems 
kitų ir gerbti vieniems kitus.

Lapkričio 19 d. 
18.15 val.  
Sielovados centre 
„Bendrakeleiviai”

Spalio 3 d.  
18 val.
Sielovados centre 
„Bendrakeleiviai”

Spalio 12 d.  
18.30 val.  
restorane  
„Bravaria Vilnius“

Spalio 2 d.  
18 val.  
Kryžiaus namuose

Visos  programos mok amos
Smulkesnė informacija ir registracija:      tel.  8 613 48869      El.p. sielovada@bendrakeleiviai.lt

ISC „BENDRAKELEIVIAI“ KVIEČIA Į SAVIPAGALBOS GRUPES  
SKYRYBAS IŠGYVENANČIUS ŽMONES BEI PAAUGLIUS IR  

SUAUGUSIUS, PATYRUSIUS TĖVŲ SKYRYBAS BEI NEDARNĄ ŠEIMOJE

Lapkričio 20 d.  
18 val.
„Kitokie projektai“

GRUPĖ POROMS 
ATSIDŪRUSIOMS 
SANTYKIŲ 
AKLAVIETĖJE

Programa skirta poroms, savo santykiuose patiriančioms 
iššūkių bei sunkumų ir ieškančioms sprendimų, kaip juos 
įveikti.

Gruodžio 12 d.  
18 val.
Sielovados centre 
„Bendrakeleiviai”

VIDINIO IŠGYDYMO 
PROGRAMA „PER 
SUŽEISTĄ DIEVO 
ĮVAIZDĮ Į GYJANTĮ 
SAVO GYVENIMĄ“

Programa padės sugrįžti prie biblinio Dievo įvaizdžio, parengs 
dirvą vidinio išgijimo kelionei, vedančiai per atleidimą į 
susitaikymą su kitais, savimi ir Dievu.


