Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija
Bendruomenės pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms.
Teorinės prielaidos ir praktika
2018 m. gegužės 4 d.
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 auditorija
Universiteto g. 9, Vilnius
Konferencijos metu su šeimomis dirbantys specialistai ir mokslininkai diskutuos apie socialinės pagalbos šeimai galimybes, įtraukiant
organizacinius ir bendruomeninius išteklius.
Rengėjai: Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo institutas
Išankstinė registracija: iki gegužės 2 d. el. paštu: julija.orlovskaja@fsf.vu.lt
Išsamesnė informacija: teirautis el. paštu: lijana.gvaldaite@fsf.vu.lt
Prelegentų iš užsienio pranešimai bus verčiami į lietuvių k.

Konferencijos programa

9.00-9.30

Registracija

9.30-9.50

Konferencijos įžanga. Moderuoja Lijana Gvaldaitė, VU Filosofijos fakultetas, Sociologijos ir socialinio darbo
instituto docentė.
VU Filosofijos fak. dekano prof. Arūno Poviliūno sveikinimas.

9.50-10.05

Vilma Augienė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministrė. Pagalbos šeimai aktualijos ir
numatomos naujovės.

10.05-10.35

Ramunė Jurkuvienė, LSMU, MA Visuomenės sveikatos fakulteto, Bioetikos katedros docentė. Šeima ir
bendruomenė: konstruktyvaus dialogo link.

10.40-11.40

Elena Cabiati, Milano Švč. Širdies katalikiškojo universiteto Politikos ir socialinių mokslų fak., Socialinio darbo
katedros lektorė. Relational social work metodas darbe su šeimomis. Inovacijos vaikų apsaugos srityje Italijoje.

11.45-12.15

Kavos pertrauka

12.15-13.15

Lilo Dorschky, Drezdeno aukštosios mokyklos (Evangelische Hochschule Dresden), socialinio darbo/socialinės
pedagogikos dėstytoja. Šeimos ir vaikai nepalankiose situacijose: savivaldybių veiklos strategijos, siekiant gerinti
skurde gyvenančių vaikų augimo sąlygas.

13.15-14.15

Pietų pertrauka
Popietinę sesiją moderuoja Jolita Buzaitytė–Kašalynienė, VU Filosofijos fakultetas, Sociologijos ir socialinio
darbo instituto docentė

14.15-14.35

Rimantė Eidukevičiūtė, Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras vadovė. Bendruomeninė pagalba
dokumentuose ir realybėje. Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro patirtis.

14.40-15.00

Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. Priklausomybės ligomis
sergantys asmenys šeimoje ir bendruomenėje.

15.05-15.25

Mindaugas Nasevičius, Kaišiadorių raj. Žaslių seniūnas. Bendruomenės ir seniūnijos bendradarbiavimo
galimybės pagalbos šeimai srityje.

15.30-16.15

Diskusija ir konferencijos užbaigimas.
Nijolės Giknienės, VšI SOTAS socialinės darbuotojos, Zitos Tomilinienės, VšĮ Krizinio nėštumo centras
vadovės, Giedriaus Budreikos, VUL Santaros klinikų filialo Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriaus
socialinio darbuotojo, pasisakymai.

