Joniškio rajono savivaldybės šeimos
komisija
Vaida Aleknavičienė, Joniškio rajono
savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos
pirmininkė);
Eglė Damalakaitė, Joniškio rajono
savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorė (komisijos
sekretorė);
Inga Augustauskaitė, Joniškio rajono
švietimo centro socialinė padagogė;
Vilma Bartašienė, Joniškio moterų
asociacijos pirmininkė;
Sondra Bartkienė, Joniškio rajono vaiko ir
šeimos gerovės centro koordinatorė;
Audronė Briedienė, Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrijos ,,Joniškio
Viltis“ pirmininkė;
Juventa Jurgelienė, Joniškio Algimanto
Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo
centro socialinė pedagogė;
Diana Kidelienė, Stungių kaimo
bendruomenės atstovė;
Vaclovas Martinaitis, Plikiškių kaimo
bendruomenės ,,Šaltinis“ pirmininkas;

Žaneta Stubailienė, Joniškio paramos
šeimai centro pirmininkė.

Joniškio rajono savivaldybė

ŠEIMOS KOMISIJA
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatorė
Eglė Damalakaitė
401 kabinetas
Kontaktiniai duomenys:
Tel.: 8 426 69 159
El. paštas egle.damalakaite@joniskis.lt

Šeima – tai patys
artimiausi ir brangiausi
mums žmonės, tai kraujo ir
nuoširdžios meilės ryšiai, tai
bendros vertybės ir
džiaugsmas vienas kitu.

Šeimos komisija. Kas tai?
Šeimos
komisija
–
visuomeniniais
pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus
organas.
Tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės
funkcijas kuriant šeimai palankią aplinką
savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą
tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir
nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su
šeimomis ar joms atstovaujančių.
Šeimos komisijos funkcijos
• analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės
teisės aktų, turinčių įtaką šeimų padėčiai
savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
• teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl
šeimos stiprinimo programų ir priemonių
įtraukimo į Joniškio rajono savivaldybės
strateginį plėtros planą;
• teikia savivaldybės tarybai, savivaldybės
tarybos
komitetams,
savivaldybės
administracijai siūlymus dėl:
• šeimos stiprinimo savivaldybėje prioritetų,
susijusių su šeimai palankios aplinkos
savivaldybėje kūrimu;
• paslaugų ir infrastruktūros šeimai,
nėščiosioms, vaikams (įskaitant viešąjį
transportą, žaidimų aikšteles kiemuose,

vaikų priežiūros kambarius darbovietėse ir
pan.) savivaldybėje plėtros;

bei santykių kūrimą, suteikia žinių šeimos

• teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą
stiprinimo;

Kurso metu kalbama apie vertybes ir jų įtaką

• šeimos gerovės ir materialinio saugumo
užtikrinimo;

permainas ir jų akivaizdoje išgyvenamą

• neįgalių šeimos narių globos ir darbo
derinimo;

sudėtingos gyvenimiškos situacijos, dėl

• saugios aplinkos šeimoje ir šeimai kūrimo
ir stiprinimo;

atleidimo ir gailestingumo šeimoje temos,

• kitų šeimoms aktualių klausimų;

kūrimo, planavimo ir stiprinimo klausimais.
mūsų gyvenimui, bendravimą ir bendrystę,
būtinybę

augti,

aptariamos

kurių poros išgyvena krizes. Gvildenamos
santykių su tėvais, uošviais, anytomis
klausimai,

• teikia savivaldybės institucijoms ir
įstaigoms siūlymus dėl veiksmų kuriant
šeimai palankią aplinką savivaldybėje
įgyvendinimo tobulinimo;

tobulėti,

aptariamas
to,

šeimos

planavimas.

Be

nagrinėjamas

krikščioniškas

finansų

pristatomas

ir

požiūris

į

lytiškumą, natūralus šeimos planavimas,

• kartą per metus informuoja savivaldybės
tarybą apie savo veiklą;

supažindinama su pagrindiniais vaisingumo

• informuoja visuomenę
komisijos tikslus ir veiklą.

aptariami bioetiniai gyvybės klausimai.

apie

Šeimos

požymiais, vaiko vystymusi iki gimimo,
Tokiu

būdu

ugdoma

savarankiška

ir

Joniškio paramos šeimai centras

gyvybinga šeima, kuriama ant šeimos narių

Joniškio paramos šeimai centras įsitraukia į

savitarpio pagalbos ir atsakomybės pamatų.

savanoryste pagrįstą sužadėtinių rengimą
Santuokos sakramentui ir tokiu būdu ugdo
sužadėtinių suvokimą apie šeimą, bendrystę

