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Paskirtis(tikslas, 

uždaviniai) 

 

 Ši tema aktuali Lietuvos socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams, o taip 

pat ir socialinių paslaugų organizacijų vadovams, todėl, kad žmogaus teisių 

temos socialinių darbuotojų rengimo  programose atsirado ne taip seniai, o 

žmogaus teisių samprata kultūroje taip pat yra gana tolima dėl daugelio 

socialinių deformacijų. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių supratimas ir 

įgyvendinimas socialiniame darbe yra esminė šios profesijos misija. Todėl 

programa gali dalinai užpildyti socialinių darbuotojų rengimo spragą bei 

atnaujinti žinias, jau turint praktinę patirtį socialinio darbo srityje. Žmogaus 

teisės socialiniame darbe svarbios dviem požiūriais: pačio socialinio 

darbuotojo kaip žmogaus teisės ir laisvės socialinio darbo praktikoje ir 

žmonių, su kuriais dirbama ir kurių gerovės pokyčių siekiama, teisės, kurios 

turi būti įgyvendinamos kasdieninėje praktikoje. 

Tikslas –Plėtoti gebėjimus analizuoti patiriamas socialines problemas, kaip 

žmogaus teisių pažeidimus ir planuoti jų sprendimą. 

Uždaviniai:  

1. Apibūdinti istorinio politinio konteksto ryšį su žmogaus teisių ir jas 

ginančių organizacijų veikla bei socialinio darbo turiniu. 

2. Įvardytidažniausiai Lietuvos piliečių patiriamas problemas, kaip 

žmogaus teisių pažeidimus; 

3. Įvertinti socialinio darbo atvejus, kaip žmogaus teisių pažeidimus, 

pagrindžiant žmogaus teisių ir LR teisės dokumentais 

4. Planuoti  konkrečių socialinio darbo praktikos atvejų sprendimą, 

remiantis žmogaus teisių perspektyva; 

5. Reflektuoti savo gebėjimų, galimybių ir priemonių sąryšį 

įgyvendinant savo ir kitų asmenų žmogaus teises. 

 

Tikslinė grupė Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai ir socialinių 

paslaugų vadovams. Būtų geriau, jei susidarytų grupės, jungiančios daugiau 

vienos socialinio darbo srities darbuotojus. 

Turinys(programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Programą sudaro: teorinė dalis –11,5 val., darbas grupėje - 15,5 val., individualus 

darbas- 13 val.  

Socialinis darbas – kaip žmogaus teises įgyvendinanti profesija pasaulyje ir 

Lietuvoje ( 3 val.) - 1 val. teorija, 2 val. diskusijos grupės. 

Žmogaus teisių koncepcija ir pagrindiniai  tarptautiniai dokumentai bei 

tarptautinės žmogaus teises ginančios organizacijos  (10  val.)– 4  val. teorija, -  

2,5 val.darbas grupėje ir 3,5  val. savarankiškos studijos 

Pagrindinės Lietuvos socialinės problemos, kaip žmogaus teisių pažeidimai (4 val.) 

– 1,5 teorija, ir 2,5 savarankiškas darbas; 



Žmogaus teisių pažeidimų nustatymo metodika ir jos taikymas (4 val. )-  1 val. 

teorija, 1 val. darbas grupėje atliekant atvejų analizę, 2  val. individualus darbas. 

Socialinio darbo metodai dėl žmogaus teisių. (6 val. ) – 2 val. teorija, 2 val. darbas 

grupėje, 2 val. savarankiškas darbas. 

LR dokumentai skirti pažeidžiamų grupių teisių apsaugai ir pagrindinės 

organizacijos dirbančios šioje srityje. ( 4 val.) 1 val. – teorija, 3 val. savarankiškas 

darbas; 

Socialinio darbo atvejo analizė ir intervencijų planavimas pagal žmogaus teisių 

koncepciją (12  val.) – 1 val. teorija,  6 val. grupinis darbas, 2 val.  pristatymas 

grupei, 3 val. individualus darbas. 

Mokymosi medžiaga Mokymosi medžiagos teorinės dalies santraukos pateikiamos Ppt versijoje, 

kaip padalinama medžiaga, o dokumentai pateikiami popierine versija ir el. 

versijomis. Programos medžiaga remiasi šiais šaltiniais: 

Hodking R., Newell P. 2002Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo 

vadovas. UNICEF(padalinama medžiaga, popierinė) ir el. versija 

www.socmin.lt 

Jarašiūnas E. (2009). Žmogaus teisių apsaugos institucijos. Vilniaus 

Riomerio universiteto leidyklos centras. (padalinama medžiaga,popierinė) 

Samuolytė J. (2008) Pagrindiniai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių 

dokumentai Vilnius: Eugrimas .(padalinama medžiaga) 

Snieškienė D. red. (2007).Žmogaus teisės ir socialinis darbas. Lietuvos 

socialinių darbuotojų asociacija, VDU, ( padalinama medžiaga,popierinė) 

Stark R. ir kiti. (2008 ) Socialinis darbas ir vaiko teisės., vert. D. Snieškienė.  

Vytauto Didžiojo universitetas. (padalinama medžiaga) 

 

Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje. Apžvalga  (2005, 2007, 2009, 

2011) Vilnius: Eugrimas (Popierinė ir el. http://www.hrmi.lt) 

Policy papers.  www.ifsw.org/, (elektroninė) 

Teisės aktai ir ataskaitos http://www.hrmi.lt/static.php?strid=1026& 

(elektroninė) 

Vilniaus getas 2009, video peržiūra ir aptarimas 

Mokymosi metodai  Darbas grupėse, atvejo studija, diskusija, projektų metodas, reflektyvūs 

užrašai. 

Pasiekimų vertinimas Individualios ir grupinės užduotys ir jų pristatymas grupei. 

Projekto parengimas pagal pateiktą atvejį ir jo pristatymas grupei; 

Reflektyvių užrašų aptarimas su dėstytoja individualiai. 

http://www.socmin.lt/
http://www.hrmi.lt/
http://www.ifsw.org/
http://www.hrmi.lt/static.php?strid=1026&


Mokymosi 

rezultatai(tikėtini 

gebėjimai, kuriuos įgis 

programą baigęs asmuo) 

Baigę šią programą dalyviai gebės: 

 Apibūdinti istorino politinio konteksto ryšį su  žmogaus teisių ir jas 

ginančių organizacijų veikla bei socialinio darbo turiniu. 

 Įvardytidažniausiai Lietuvos piliečių patiriamas problemas, kaip 

žmogaus teisių pažeidimus; 

 Įvertinti socialinio darbo atvejus, kaip žmogaus teisių pažeidimus, 

pagrindžiant žmogaus teisių ir LR teisės dokumentais 

 Planuoti  konkrečių socialinio darbo praktikos atvejų sprendimą, 

remiantis žmogaus teisių perspektyva; 

 Reflektuoti savo gebėjimų, galimybių ir priemonių sąryšį 

įgyvendinant savo ir kitų asmenų žmogaus teises. 

 Viešai kalbėti ir diskutuoti žmogaus teisų klausimais. 

Išduodamas dokumento 

tipas 

 Baigus programą išduodamas kompetencijų spręsti Lietuvos gyventojų 

patiriamas socialines problemas kaip žmogaus teisių pažeidimus socialinio 

darbo praktikoje plėtotę liudijantis pažymėjimas. 

 

Asmuo kontaktams Socialinio darbo kompetencijų centro vadovė Roberta Motiečienė 

Tel.:8-648 56399, el. p. r.motieciene@sgi.vdu.lt 
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