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Mokslinės-praktinės konferencijos tikslas – pasidalinti žmogaus ir 

visuomenės senėjimo padarinių įveikos patirtimi, aptariant socialinio darbo 

intervencijos metodų taikymą skirtingose krizinėsė situacijose.   

 

Konferencija skirta globos įstaigų vadovams ir darbuotojams, politikams, socialinio darbo ir 

sveikatos priežiūros sričių praktikams bei tyrėjams, vyresnio amžiaus asmenims ir juos 

globojantiems artimiesiems, dėstytojams, studentams ir savanoriams. 

Bus išduodami konferencijos dalyvio pažymėjimai. 
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KONFERENCIJOS PROGRAMA 

9.30 – 10.00   Konferencijos dalyvių registracija 

10.00 – 10.30   

 

 

 

Konferencijos atidarymas 
Dainuoja „Kauno senjorai“, vadovė. L.Maslauskienė  
Sveikinimo žodis: 
A. Krinickienė ( Kauno Panemunės senelių namų direktorė)  
Doc. dr. V.Ivanauskienė (VDU Socialinių mokslu fakulteto prodekanė) 
 
Diskusija : Etinis, politinis, ekonominis ir socialinis visuome nės 
senėjimo kontekstai...  
Moderuoja A. Krinickienė 

10,30 – 10,50   Valstyb ės politika įveikiant visuomen ės senėjimo padarinius 
V.V.Margevičienė (LR Seimas) 

10,50 -11,10 Pagyven ę žmon ės – ne įkainojamo žmogiškosios ir dvasin ės patirties 
turto serg ėtojai 
Mons.dr. A.Jagelavičius ( VDU Teologijos fakultetas) 

11,10 -11,30 Kartų ryšio aktualizavimas, pl ėtojant vyresnio amžiaus asmen ų glob ą 
rinkos s ąlygomis 
 Dr. V.Lukamskienė (Kolpingo kolegija, Kauno Panemunės senelių namai) 

11,50 -12,10 Socialinio darbuotojo pagalba globos nam ų gyventojams, 
išgyvenantiems netektis ir krizes 
Doc.dr. V. Ivanauskienė, doc. dr. N.Liobikienė (VDU Socialinio darbo katedra) 

12.10 – 13.00 Pietų pertrauka 

Diskusija:  Senėjimo padarini ų įveikos patirtys ir galimybi ų paieška...   
Moderuoja prof.dr. N.P.Večkienė 

13,00 -13,20 Budistinis poži ūris į senėjim ą ir mirt į  
Dr. K. Slovenko (London Borough of Hackney, children and young people‘s 
services) 

13,20 – 13,40 Pagyvenusi ų žmoni ų mokymosi poreikiai ir j ų tenkinimo galimyb ės 
Dr. A.Šuliakaitė, L.Sabienė (VDU Švietimo studijų centras) 

13.40 – 14. 00 Streso įveika dalyvaujant menin ėje veikloje 
L. Maslauskienė  (Kauno Panemunės senelių namai) 

14.00 – 14.20 Kūryba ir ieškojimas - kelias  į visuomen ę ir jaunyst ę 
V.Mickuvienė (Marijampolės Trečio amžiaus universitetas) 

14.20 – 14.40 Solidarumas sen ėjančioje bendruomen ėje: jaunimo poži ūris 
VDU Socialinio darbo IV kurso studentai 



14,40– 15.00 Pokytis kaip kriz ė ir kaip j ą įveikti? 
Doc.dr. B.Grebliauskienė (VU Komunikacijos fakultetas) 

15.00 – 15.20 Socialini ų paslaug ų reorganizavimas, pasitinkant sen ėjimo išš ūkius 
Prof. N.Večkienė, V.Ražanauskaitė (VDU socialinio darbo katedra, Kauno 
Panemunės senelių namai)  

15.20 – 16. 00 Apibendrinimas 
Konferencijos dalyvio pažymėjimų įteikimas 
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