Nuotolinė mokslinė - praktinė konferencija
KALBA KAUNO REGIONAS: SOCIALINIO DARBO ĮVAIROVĖ,
PATIRTYS IR PERSPEKTYVOS
2021 m. gegužės 28 d.
PROGRAMA
Moderuoja:
Virginija Kondratavičienė, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja
Ernesta Petruškevičienė, Socialinės gerovės centro “Vija” direktorės pavaduotoja socialiniam darbui
9.45 – 10.00
10.00- 10.15

10.15-10.30
10.30 - 10.50
10.50 - 11.05
11.05 – 11.20

11.20 - 11.35

11.35 - 11.50
11.50 – 12.05

12.05 – 12.20

Dalyvių registracija (prisijungimas į konferenciją)
SVEIKINIMO ŽODIS
Monika Navickienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Jonavos raj. savivaldybės
meras,
dr. Lijana Navickienė, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto prodekanė
Aktoriaus Eimučio Kvosčiausko pasisakymas apie savanorystę
Stipri bendrystė - stipri profesija.
Jūratė Tamašauskienė, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė
Kokios kompetencijos reikalingos šiuolaikiniam socialiniam darbuotojui ir kaip jos įgyjamos?
dr. Rasa Naujanienė, VDU Socialinio darbo katedros docentė, vedėja
Senjorų socialinės globos namai - nuosprendis ar galimybė?
Monika Janulytė-Lukošienė, Kauno Panemunės socialinės globos namų vyriausioji socialinė
darbuotoja
Silvija Gružauskienė, Kauno Panemunės socialinės globos namų direktorė, KK Medicinos fakulteto
Slaugos katedros lektorė
Mobilus socialinis darbas su benamiais gatvėje: praktikos ir perspektyvos
Neringa Gudėnaitė, Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo skyriaus vedėja
socialiniams reikalams, KK Socialinio darbo katedros asistentė
Birutė Mikulėnaitė, Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja socialiniams
reikalams,
Globos centro patirtis ir socialinio darbuotojo veikla
Marius Rišys, Vaiko gerovės centro „Gynia” socialinis darbuotojas / globos koordinatorius
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba socialinių paslaugų tęstinumui pacientams po
stacionarinio gydymo.
Saulius Davainis, LSMU Kauno ligoninės Socialinės veiklos skyriaus vadovas, KK Socialinio darbo
studijų krypties komiteto narys; KK socialinio darbo studijų programos Alumni klubo pirmininkas
Virginija Kondratavičienė, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja,
lektorė, KK Socialinio darbo studijų krypties komiteto pirmininkė;
Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant paslaugas psichikos dienos stacionare

12.20 – 12.30
12.30 – 12.45

12.45 – 13.00

13.00 – 13.15

13.15 – 13.30

13.30 – 13.45
13.45 – 14.00

14.00 – 14.10

Renata Alikauskienė, Kauno miesto poliklinikos Psichikos sveikatos centro Dienos stacionaro
socialinė darbuotoja
Pertrauka
Palaikantis ir priimantis santykis: kaip tai įgalina padėti vaikui su negalia pajusti savo vertę?
Ingrida Ilčiukienė, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus Dienos socialinės globos
centro socialinė darbuotoja
Kelias nuo globos įstaigos link apsaugoto būsto: savarankiškumo ir pasitikėjimo savimi ugdymas
kaip reikšmingas sėkmingo gyvenimo bendruomenėje elementas
Lina Kierienė, GGN socialinė darbuotoja, apsaugoto būsto atvejo vadybininkė
Rasa Rimkienė, Socialinės globos centras „Vija”, GGN socialinė darbuotoja
Socialinės dirbtuvės: naujos globos namuose gyvenančių jaunuolių patirtys, savarankiškumo ir
integracijos galimybės įgyvendinant aplinkos tvarumo idėją
Snieguolė Butrimavičienė, VšĮ “Tapk Laisvas” įkūrėja, socialinė darbuotoja,
Vaikų su negalia savarankiškumo ugdymas BVGN: pasitikėjimas kaip įgalinimo veiksnys ir
žingsnis savarankiškumo link
Edvinas Račkauskas, Socialinės globos centras „Vija”, BVGN socialinis darbuotojas
Įgalinimas per savanorystę ir kuriančią bendrystę: negalią turinčių asmenų patirtis
Kristina Nargėlaitė, Negalią turinčių asmenų centro ‘Korys” užimtumo specialistė
"Supervizijos ištakos Kaune - nuo vizijos į veiksmą"
Žilvinas Gailius, supervizorius, Lietuvos profesinių santykių konsultantų (supervizorių) asociacijos
narys
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