
 
 
 

NAUJA! 2019 M. RUDENS SEZONO VEIKLOS 
 
 

 

PAVADINIMAS 
 

 

APRAŠYMAS IR VADOVAI 
 

LAIKAS 

 Programos  
 

Savivokos programa 
“Vidinis kompasas” 

 

Sielovadinė programa norintiems giliau save 

pažinti. 

Grupę palydi Šarūnė Jakucevičienė. 

 

Pirmadieniais  
nuo rugsėjo 16 d. 
18.15-20.15 val. 
15 kassavaitinių susitikimų 

 

Išėjimo iš skyrybų krizės 
grupė 

 

Terapinė grupė, skirta įvairaus amžiaus vyrams ir 
moterims, kurie išgyvena skyrybų krizę ar tebejaučia 
anksčiau išgyventų skyrybų padarinius.  
Grupės vadovai: psichologė, psichoterapeutė 
Jelena Trofimova, tėvas Antanas Saulaitis SJ. 

 

Antradieniais  
nuo rugsėjo 10 d. 
18.15-20.15 val. 
15 kassavaitinių susitikimų  

Kūrybinės dirbtuvės 12-16 
m. paaugliams “Piešiu savo 
istoriją, kuriu knygą” 

 

Kūrybinių žaidimų ar vyksmų metu patirti atradimai, 
suvokimai, išgyvenimai bus aptariami grupėje. Veda 
dailininkė, meno terapeutė, knygų autorė ir 
iliustruotoja Ieva Babilaitė. 

Trečiadieniais  
nuo spalio 16 d. 
18.15-20.15 val. 
10 kassavaitinių susitikimų 

 

Atvira palaikymo grupė 
išgyvenantiems skyrybas 

 

Kiekvieną ketvirtadienį buditi grupė laukia tų, kurie 
išgyvena  skyrybų ir vienatvės skausmą. Jus pasitiks 
ir pokalbį lydės žmogus, patyręs skyrybas ir turintis 
grupės moderavimo įgūdžių. 

 

Ketvirtadieniais 
18.15-20.15 val. 
 

 

Pilates mankšta pietų metu 
suaugusiems 

 

Body Control instruktorė Gintarė Motiekaitienė. 
 

  I, II, III ir IV  
  12.00-13.00 val.   
 

   

 Paskaitos  

 

Paskaitų ciklas „Tikėjimo ir 
kasdienybės sankitros“ 

 

Paskaitų ciklą skaitys charizmatiškasis teologijos 
mosklų daktaras Benas Ulevičius.  
Temos bus paskelbtos vėliau mūsų internetinėje 
svetainėje.  

  

Trečiadieniais 
 1 paskaita – rugsėjo 25 d.  
 2 paskaita – spalio 2 d.  
 3 paskaita – spalio 9 d.  
 18.15-20.15 val. 

 

Paskaita "Kaip išmokti 
džiaugtis ir įveikti 
pažemintas nuotaikas?" 

 

Lektorė - psichologė Genovaitė Petronienė. 
  

 Ketvirtadienį 
  spalio 10 d.  
  18.15-20.15 val. 

 

Paskaita "Nebenoriu jaustis 
auka. Kas man gali 
padėti?" 

 

Paskaita remiasi pasakos analize. 
Lektorė - psichologė Jelena Trofimova.  

  

 Ketvirtadienį 
 lapkričio 14 d.  
 18.15-20.15 val. 

 

Paskaita "Malda. Turtinga ir 
gili vidinė tikrovė" 

 

Lektorius – dr. Benas Ulevičius. 
  
 Ketvirtadienį 
 gruodžio 12 d.  
 18.15-20.15 val. 



 

Susitikimas, diskusija.    
 

Susitikimas su psichologėmis Irma Skruibiene ir 
Egidija Šeputyte-Vaitulevičiene. Knygoje „Namų 
psichologija. Kaip susikurti namų pojūtį savyje ir 
aplink save“ aprašomų temų pristatymas, diskusija, 
pokalbiai. 

  

 Ketvirtadienį 
 2020 m. sausio 9 d. 
 18.15-20.15 val. 

 

Daugiau apie veiklas ir kitas mūsų iniciatyvas: www.bendrakeleiviai.lt. 

Laukiame jūsų! 

http://www.bendrakeleiviai.lt/

