
                                       

 

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA 

SMURTO PREVENCIJOS GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

2016 m. balandžio 7–8 d. 

Kauno miesto savivaldybės didžioji salė, Laisvės al. 96 

 

2016 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis 

09.00  Registracija 

09.30  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Sigito Šliažo sveikinimo žodis 

09.35  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato rinktinės vado Gintaro Gatulio sveikinimo žodis 

09.40  Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto prodekanės dr. Aurelijos Stelmokienės  

sveikinimo žodis 

SMURTO ATSIRADIMO PRIEŽASTYS VISUOMENĖJE: KAIP UŽKIRSTI KELIĄ 

Moderatorės: dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto prodekanė, doc. dr. Rasa Naujanienė, Vytauto 

Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros vedėja 

09.50 Socialinis ir emocinis ugdymas: Jungtinių Tautų narkotikų 

kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro rekomendacijos 

Linas Slušnys 

Vaikų ir paauglių psichiatras, LIONS QUEST Lietuva direktorius 

10.20  Kada žmogus keičiasi? Psichologinė, socialinė prevencijos 

perspektyva 

dr. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė , VšĮ Psichologinės paramos ir 

konsultavimo centro direktorė, psichologė 

10.50 Su smurtu susijęs darbas Tamperėje – smurto šeimoje prevencija 

ir konsultavimas 

 

Katri Pihlaja, koordinatorė, Smurto ir prievartos šeimoje prevencijos 

bandomasis projektas Tamperės mieste 

Kirsi Koponen, Vaikų apsauga ir šeimos paslaugos, Tamperės prevencinės 

grupės narys 

11.10 Antrasis šansas – kaip užkirsti kelią smurtui: mokyklos 

perspektyva 

Ase Helberg, specialus mokytojas, Linköping, Švedija 

Elin Laweberg, mokytoja,  Linköping, Švedija 



11.40 Žiniasklaidos įtaka smurto paplitimui visuomenėje Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas,  

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narys 

 Klausimai, diskusijos  

12.30 Kavos pertrauka (savivaldybėje)   

14.00 Pranešimai pagal sritis  

I.Smurto prevencija darbe  

Moderuoja doc. dr. Rasa Naujanienė, doc. dr. Nijolė Liobikienė 

Vieta: Vytauto Didžiojo universitetas, Katalikų teologijos fakultetas, 

Gimnazijos g. 7 

Su darbu susijusio smurto prieš socialinius darbuotojus poveikis darbui su 

šeimomis  

doc. dr. Rasa Naujanienė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo 

katedros docentė 

Tarpusavio santykiai organizacijoje: kaip jie padeda darbuotojui teikti pagalbą 

klientui 

 

doc. dr. Nijolė Liobikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo 

katedros docentė 

Lina Bartusevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo 

katedros asistentė, LPSKA supervizorė  

II. Smurto prevencija ugdymo įstaigoje  

Moderuoja: Rita Juknienė, Jurgita Česnulevičienė  

Vieta: Kauno miesto savivaldybės didžioji salė, Laisvės al. 96 

(su vertimu) 

Prevencinės veiklos aktualijos Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigose Jurgita Česnulevičienė, Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus vyr. specialistė 

Smurto prevencija mokykloje: patirtis,  reikšmė, galimybės. Praktiniai 

pavyzdžiai knygoje „ Aš įveikiau, nebijok kovoti.“  

Rita Juknienė, Kauno „Vyturio“gimnazijos psichologė 

VEIK METODAS: vaikų ir jaunuolių emocinės ir socialinės kompetencijos 

ugdymas 

 

Živilė Baronienė, VšĮ Šeimos santykių institutas, šeimų konsultantė, VEIK 

vadovė 

Policijos pareigūnų veiklos kryptys ugdymo įstaigose smurto ir patyčių 

prevencijos tematika 

Joana Gudelytė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus viršininkė 
 

Nuo asmeninio santykio iki įgalinimo – kodėl grupinis darbas su vaikais ir 

paaugliais toks reikalingas? 

 

Ses. Liudvika R. Lukoševičiūtė, Žaliakalnio vaikų dienos centro vadovė, 
socialinė darbuotoja 



III. Smurto prevencija šeimoje  

Moderuoja: dr.  Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Daiva Matulevičiūtė 

Vieta: BEST WESTERN „Santakos viešbutis“, J. Gruodžio g. 21 

(su vertimu) 

Santykiai poroje: kaip artimuose santykiuose atsiranda smurtinis elgesys  Vaiva Bingelienė, VšĮ Šeimos santykių institutas, psichiatrė-

psichoterapeutė 

Pozityvios tėvystės įgūdžiai kaip pagrindas smurto prevencijai dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Vytauto Didžiojo universiteto 

Socialinio darbo katedros lektorė 

Daiva Matulevičiūtė, VšĮ „Darnūs namai“, socialinė darbuotoja 

Smurto identifikavimas šeimoje, šeimos gydytojo veiksmai 

 

Olga Vasiliauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų 

Šeimos medicinos  klinikos gydytoja 

„Pagalbos moterims linija“ – smurto artimoje aplinkoje prevencija Aušrinė Krikščionaitienė, asociacijos „Kauno moterų linija“ vadovė 

Smurto artimoje aplinkoje patirtys: Lietuva ir Norvegija 

 

Vilius Velička, Lietuvos policijos mokyklos Policijos veiklos skyriaus 

viršininko pavaduotojas 

Laimutė Čaplikienė, Lietuvos policijos mokyklos Policijos veiklos skyriaus 

vyriausioji specialistė 

Smurtas artimoje aplinkoje Kupiškio rajone: paplitimas, prevencija, pagalbos 

poreikis ir galimybės 

Gintarė Šližytė, Panevėžio vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio r. 

policijos komisariato vyresnioji specialistė 

IV. Savižudybių prevencija 

Moderuoja Sigita Šimkienė 

Vieta: Kauno miesto savivaldybės mažoji salė, Laisvės al. 96 

Kupiškio rajono savižudybių prevencijos iniciatyva. Reagavimo į savižudybių 

riziką algoritmas 

Valija Šap, Respublikinės Panevėžio ligoninės filialas Likėnų reabilitacijos 

ligoninės, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos psichologė. 

Savižudybių prevencijos įgyvendinimo Kupiškio r. darbo grupės veiklos 

koordinatorė 

Savižudybės grėsmė psichologinių sukrėtimų ir traumų atvejais  prof. dr. Nida Žemaitienė 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė 

Savižudybių galima išvengti Marius Strička, Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių 

prevencijos biuro vadovas  

Pranešimas sekcijoje trunka 20 min.,  10 – 20 min. skiriama diskusijai 



 

2016 m. balandžio 8 d. penktadienis 

 

09.00 Registracija   

09.30 Seminarai pagal 4 sritis  

I. Kaip kurti saugius santykius organizacijoje 

doc. dr. Nijolė Liobikienė, supervizorė Lina Bartusevičienė, VDU Socialinio darbo katedra 

Kauno viešbutis / Hotel „Kaunas“ 

 Laisvės al. 79 

II. „Nulipdyk savo jausmą” 

Edvinas Vrubliauskas, Andrius Katarskis, „Trinus“ 

Kauno m. savivaldybės mažoji salė 

Laisvės al. 96 (su vertimu) 

III. Pamesto rakto beieškant – kaip kurti sveiką ryšį su vaiku 

dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, VDU Socialinio darbo katedra, Daiva Matulevičiūtė, VšĮ „Darnūs 

namai“ 

Kauno viešbutis / Hotel „Kaunas“ 

 Laisvės al. 79 

(su vertimu) 

IV. Savižudybių prevencijos biuro seminaras:  

Savižudybės rizikos ir apsauginiai veiksniai, mitai ir faktai apie savižudybes, kaip suteikti tinkamą emocinę 

pagalbą ketinančiam ir bandžiusiam žudytis, kokia pagalba reikalinga artimiesiems po savižudybės. 

Kauno m. savivaldybės didžioji salė 

Laisvės al. 96 

12.00 

12.30 

Rezoliucijos pristatymas 

Diskusijų kava (savivaldybėje)  

Kauno miesto savivaldybės didžioji salė 

 Laisvės al. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaip kurti saugius santykius organizacijoje 
doc. dr. Nijolė Liobikienė, supervizorė Lina Bartusevičienė, VDU Socialinio darbo katedra 
 

Socialinis darbuotojas, teikdamas socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms, dažnai atsiduria sudėtingose darbinėse situacijose. Tam, kad efektyviai veikti savo profesinio 
vaidmens ribose, ne retai reikalingas kolegialus, komandinio darbo principais paremtas darbo pobūdis. Todėl siekiant užtikrinti kokybiškas, kliento poreikius atliepiančias paslaugas, 
labai svarbu peržiūrėti ir užtikrinti pačiam socialiniam darbuotojui reikalingą profesionalią pagalbą ir palaikymą organizacijos viduje. 
Seminaro pagrindinės temos: kaip išlaikyti sveiką savigarbą nesveikoje organizacijoje, kaip efektyviai pasipriešinti smurtui organizacijoje keičiant organizacijos kultūrą, kaip padėti 
sau ir kolegoms. 
Dalyvių skaičius 14-20 

 

 „Nulipdyk savo jausmą“  
 Edvinas Vrubliauskas, Andrius Katarskis 
 

Užsiėmimo tikslas: mokytis padėti mokiniams kalbėti apie malonius ir nemalonius jausmus ir išgyvenimus pasitelkiant molį. 
Užsiėmimo metu praktiškai išbandysime kaip galima jaunam žmogui padėti kalbėti apie jo patirtis ir jausmus. Tam naudosime molį ir kitas kūrybines priemones. Pagalbinių 
priemonių naudojimas padeda kurti saugumo jausmą, suteikia galimybę išveikti nerimą, nugalėti gėdos jausmą dalinantis savo jausmais. Tuo pačiu padiskutuosime apie mums 
kylančius klausimus dirbant su jaunimu. 
Tikslinė auditorija: mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai (socialiniai darbuotojai, psichologai) 
Maksimalus dalyvių skaičius: 15 

Apie „Trinus“:  
„Esame projektas – duetas „Trinus“. „Trinus“ reiškia kelionę. Jaunimo grupes jų kelionėse po savęs pažinimą lydime jau nuo 2010 metų. Savo darbe remiamės patirtine pedagogika, 
neformalaus ugdymo principais ir savo patirtimi. Duetą sudaro: socialinis darbuotojas, supervizorius Edvinas Vrubliauskas ir psichologas, psichoterapeutas Andrius Katarskis. Daugiau 
apie mus www.trinus.lt“. 

 
 

„Pamesto rakto beieškant – kaip kurti sveiką ryšį su vaiku“  
 dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, VDU Socialinio darbo katedra, Daiva Matulevičiūtė,  VšĮ „Darnūs namai“ 

 
Seminaras remsis patirtiniu mokymusi, nes  dalyviai per  praktinius metodus sužinos būdus kaip galima dirbti tu tėvais didinant jų sąmoningumą. Seminaro pagrindinės temos – 
meilės ir dėmesio vaikui rodymas, disciplinos palaikymo ir drausminimo metodai, prasminga bausmė. 
 Dalyvių skaičius -24  
 

Apie VšĮ „Darnūs namai“:  
Tai paramos šeimai centras, teikiantis kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams: psichosocialinę pagalbą vaikams ir tėvams; konsultuoja poras, šeimas, ugdo tėvystės įgūdžius, 
veda savitarpio paramos grupes. Teikia atrankos, konsultavimo, mokymų organizavimo, savitarpio paramos grupių organizavimo bei kitas paslaugas vaikus globojantiems ar 
įsivaikinusiems asmenims, šeimoms bei siekiantiems jais tapti.  

 

http://www.trinus.lt/

