
Praktinės konferencijos  

„Bendradarbiavimo ir tinklaveikos svarba keičiant požiūrį į negalią“ 

Programa 

2017 m. lapkričio 23 d. 

 

 

9.30-10.00 DALYVIŲ REGISTRACIJA 

10.00-10.15 ĮŽANGINIS ŽODIS  VDU Socialinių mokslų fakulteto tarybos pirmininkė doc. dr. 

Loreta Gustainienė 

10.15-10.35  Socialines paslaugas neįgaliesiems teikiančių įstaigų tinklaveika Lietuvoje: ar ji veikia? 

PRANEŠĖJA: Aušra Stančikienė, labdaros-paramos fondo „Algojimas“ vadovė  

10.35-10.55  Neigiamas požiūris į negalią: ar gali kažkas keistis? 

PRANEŠĖJOS: Vytautas Pivoras Kurčiųjų draugijos prezidentas,  Raminta Daščiorienė NVO 

SocActiva vadovė, dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, VDU Socialinio darbo katedra, Paramos 

šeimai centras „Darnūs namai“ 

  10.55-11.15 Trys žmonių su intelekto negalia įtraukimo būdai: bendruomeninis „Arkos“ modelis 

PRANEŠĖJAS:  dr. Gedas Malinauskas, VDU Socialinio darbo katedra, Kauno „Arkos“ 

bendruomenė 

11.15-11.35 Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro geroji patirtis per praktiką 

PRANEŠĖJA: Aurika Matutienė, Jonavos raj. neįgaliųjų veiklos centro direktorė 

11.35-11.55  Alternatyvi komunikacija - laimė bendrauti 

PRANEŠĖJAS: Andrius Raščius, augmentinės ir alternatyviosios komunikacijos Islandijoje 

specialistas, Neįgaliųjų mokymosi visą gyvenimą centras 

12.00-13.00 KAVOS PERTRAUKA 

13.00-15.00 Darbas darbo grupėse  

Seminaras: „Gentle teaching“ darbo metodas dirbant su neįgaliaisiais Islandijoje (anglų-lietuvių 

kalba) 

Seminarą veda: Jarfrudur Osk Oladottir ir Ingrida Raščiuvienė, “Neįgaliųjų mokymosi visą gyvenimą 

centras” Islandijoje 

Nepatogaus kino filmas „Suaugėliai“ ir diskusija 

Diskusiją moderuoja: Rasa Vėjelytė Paramos centro „Darnūs namai“ socialinė darbuotoja 

15.00-15.30 Grįžtamasis ryšys iš darbo grupių, diskusija, konferencijos apibendrinimas 



15.30 val. Pažymėjimų įteikimas 

  

„Gentle teaching“ – metodas, kuris yra taikomas žmonėms turintiems specialiųjų poreikių, kuriems 

labai sunku jaustis saugiems ir mylimiems. Pagrindinis tikslas – ugdyti, mokyti ir išlaikyti 

draugiškumo, ryšių ir bendruomenės jausmą tiems, kurie pakartotinai patyrė atsiskyrimą, izoliaciją ir 

vienatvę. „Gentle teaching“ yra grindžiamas prielaida, kad visi asmenys turi teisę jaustis saugiai ir 

vertinami savo namuose; su savo šeimomis/globėjais; ir jų darbe, mokykloje ar kitokios reikšmingos 

dienos veiklos formose. 
 

Filmo aprašymas: Suaugėliai 

NK17: Grown-ups (2016) 

Žanras: Nepatogus kinas 

Sukurta: Čilė, Nyderlandai, Prancūzija 

 

Režisierė / Director: Maite Alberdi 

 

Operatorius / Cinematography: Pablo Valdes 

 

Montažas / Editing: Menno Boerema, Juan Eduardo Murillo 

 

Prodiuseriai / Producers: Maite Alberdi, Denis Vaslin, Sebastian Brahm, Fleur Knoepperts 

 

Šio jautraus filmo herojai yra klasiokai jau daugiau kaip 40 metų. Tačiau kai tau keturiasdešimt 

penkeri, sausainių gaminimas mokyklos kepyklėlėje nebėra džiaugsmo suteikiantis iššūkis. 

Dešimtmečius besitęsianti vaikiško pasaulio rutina stumia į nuobodulį ir neviltį. Filmo herojams 

labai trūksta asmeninės laisvės: kai kuriems reikia meilės ir šeimos, kitiems – mėgstamo užsiėmimo 

ar tiesiog kampo, kur galėtum ramiai pabūti vienas. 

 

Kalba: ispanų  

 

Subtitrai: lietuvių, anglų 

 


