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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS MOKINIAMS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas Socialinis darbas su ŽIV infekuotais ar sergančiais AIDS asmenimis ir 

jų šeimų nariais 

Rengėjas(-ai) 

 

Dr. Laura Varžinskienė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

40 ak. val 

 

Tikslas, uždaviniai 

 

 Programos tikslas: suteikti socialiniams darbuotojams žinių ir padėti įgyti 

įgūdžių dirbant su asmenimis infekuotais ŽIV arba sergančiais AIDS ir jų 

šeimomis. 

Programos uždaviniai: (1) atskleisti ŽIV/AIDS sampratą ir paplitimo 

priežastis; (2) supažindinti su pagrindiniais pagalbos ypatumais dirbant su 

ŽIV infekuotais ir sergančiais AIDS asmenimis ir jų šeimomis; (3) atskleisti 

su ŽIV infekuoto ir sergančio AIDS asmens šeimos ypatumais; (4) suteikti 

praktinių konsultavimo įgūdžių konsultuojant ŽIV infekuotus ir sergančius 

AIDS asmenis bei jų šeimas; (5) supažindinti su pagrindiniais sėkmingos 

prevencijos bruožais ir organizavimo ypatumais. 

Tikslinė grupė Programa skirta aukštesnįjį išsilavinimą turintiems socialiniams 

darbuotojams, aukštąjį bakalauro ir magistro laipsnį turintiems socialiniams 

darbuotojams, bei kitiems profesionalams, dirbantiems su ŽIV infekuotais ir 

sergančiais AIDS asmenimis ir jų šeimomis. 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Pagrindinės temos: (1) ŽIV ir AIDS samprata; (2) ŽIV ir AIDS 

epidemiologinė situacija; (3) socialinio darbo praktika su išskirtiniais 

klientais; (4) kliento konsultavimo ypatumai; (5) ŽIV/AIDS krizė ir 

intervencija; (6) etiniai, teisiniai klausimai ir konfidencialumo problema 

susijusi su ŽIV/AIDS; (7) gyvenimas su ŽIV/AIDS ir mirtis nuo AIDS; (8) 

palaikantis neigimas; (9) pasiruošimas sunkiai ligai; (10) kai kurie kritiniai 

aspektai dirbant su asmenimis infekuotais ŽIV ir sergančiais AIDS; (11) 

galimi sėkmingos intervencijos barjerai; (12) socialinis darbas su ŽIV 

infekuoto ir sergančios AIDS asmens šeima; (13) ŽIV prevencija. 

Mokymo(-si) metodai  Paskaitos, teoriniai seminarai, praktiniai seminarai, intervizija, darbas mažose 

grupelėse, video medžiagos peržiūra, diskusijos, vaidmenų žaidimai, 

savarankiškas darbas. 

Pasiekimų vertinimas Individuali užduotis, susiejant teoriją su praktine-asmenine patirtimi. 

 

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

Programą baigęs asmuo turėtų: (1) žinoti ŽIV/AIDS sampratą ir paplitimo 

priežastis; (2) suprasti pagrindines pagalbos galimybes dirbant su ŽIV 

infekuotais ir sergančiais AIDS asmenimis ir jų šeimomis; (3) pritaikyti 

praktinius konsultavimo įgūdžius konsultuojant ŽIV infekuotus ir 

sergančius AIDS asmenis bei jų šeimas; (4) analizuoti ŽIV infekuoto ir 

sergančio AIDS asmens šeimos ypatumus (5) įvertinti pagrindinius 

sėkmingos prevencijos organizavimo ypatumus. 

Išduodamo dokumento 

tipas 

Socialinio darbuotojo kompetencijos 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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