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Darbo patirtis
Datos

2005 birželis - dabar

Profesija arba pareigos

Socialinė darbuotoja, porų ir šeimų konsultantė, šeimos mediatorė, atestuota įtėvių ir globėjų
mokytoja

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Porų ir šeimų konsultavimas tarpusavio santykių, konfliktų sprendimo, krizių įveikimo, vaikų auklėjimo
klausimais; šeimos mediacija; pozityvios tėvystės ugdymo, socialinių įgūdžių ir socialinio atsparumo
ugdymo užsiėmimų, seminarų specialistams ir visuomenei vedimas. Būsimų įtėvių ir globėjų rengimas
pagal GIMK programą ir konsultavimas; vaiko teisių advokacija.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Kompleksinių (psichosocialinių, švietimo, gydymo) paslaugų teikimas vaikams ir šeimoms.
2003 rugsėjis – 2008 birželis
Asistentė, studentų praktikos koordinatorė, socialinės integracijos centro administratorė

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Dėstyti kursai “Tyrimai socialiniame darbe”, “Socialinė politika”; vadovavimas studentų baigiamųjų
darbų tyrimams; projektų įgyvendinimas.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Vytauto Didžiojo universitetas Socialinio darbo institutas

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

Valstybinė aukštoji mokykla, universitetas

Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija

2001 rugsėjis – 2003 birželis
Socialinio darbo magistro kvalifikacijos laipsnis

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinio darbo institutas; valstybinė aukštoji mokykla, universitetas
pavadinimas ir tipas
Datos
Kvalifikacija

1997 rugsėjis – 2001 birželis
Socialinio darbo bakalauro kvalifikacijos laipsnis, psichologijos pagrindų sertifikatas

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinio darbo institutas; valstybinė aukštoji mokykla, universitetas
pavadinimas ir tipas
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Kvalifikacijos kėlimas
Datos 2013 balandis - dabar
Mokymai Porų ir šeimos psichoterapijos mokymų programa (4 metai)
Įstaigos, kurioje keliama kvalifikacija, Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas
pavadinimas ir tipas
Datos 2014 lapkritis - 2015 kovas
Mokymai Šeimos mediacijos mokymai (134 val.)
Įstaigos, kurioje keliama kvalifikacija, Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale, ISCRA, Italija
pavadinimas ir tipas
Datos 2013 rugsėjis - gruodis
Mokymai Įvadiniai Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo mokymai (GIMK)
Įstaigos, kurioje keliama kvalifikacija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, VGC „Pastogė“
pavadinimas ir tipas
Datos 2013 spalis
Mokymai Mokymai smurto prieš vaikus prevencijos, pagalbos ir kontrolės klausimais
Įstaigos, kurioje keliama kvalifikacija, Viešoji įstaiga Paramos vaikams centras
pavadinimas ir tipas
Datos 2012 birželis, rugpjūtis
Mokymai Teoriniai – praktiniai mokymai „Pozityvios tėvystės skatinimas: praktiniai patarimai ugdant tėvų
įgūdžius“;
Teoriniai – praktiniai mokymai „Vietoje pliaukštelėjimų – kaip su meile ir pagarba nustatyti vaikui
ribas“
Įstaigos, kurioje keliama kvalifikacija, Viešoji įstaiga Saugaus vaiko centras
pavadinimas ir tipas
Datos 2009 – 2010
Mokymai Agresijos pakeitimo mokymai (ART-Aggression Replacement Training), įgyta trenerės kvalifikacija
Įstaigos, kurioje keliama kvalifikacija, Diakonhjemmet Hogskole, Norvegija
pavadinimas ir tipas
Datos Nuolat
Mokymai Kvalifikacijos kėlimas įvairiuose seminaruose ir konferencijose.

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)

Lietuvių

Kita kalba(-os)
Įsivertinimas

Supratimas
Klausymas

Europos lygmuo*

Kalbėjimas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu

Anglų

C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas B2
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C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas B2

Pažengęs
vartotojas

Vokiečių

A
2

Pradedantysis
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

A2

Pradedantysis
vartotojas

A2

Pradedantysis
vartotojas

A2

Pradedantysis
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* Bendrieji Europos kalbų metmenys

Projektinė veikla
Datos

2014 - dabar

Projektas ,,VDC, VDC su AJE, AJC darbuotojų ir savanorių kompetencijų kėlimas“. Projektą remia Europos
Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo programa LT05 ,,Rizikos grupės
vaikai ir jaunimas“ Lietuvoje.
Atsakomybės Lektorė
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Datos 2014 - dabar
Projektas „Tėvų – vaikų santykių susvetimėjimo ankstyvas atpažinimas, prevencija ir intervencija: kompleksinis
pagalbos modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ir/ar atsiskyrimą“. Projektą remia
Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO programa Lietuvoje.
Atsakomybės Šeimos mediatorė, advokacijos specialistė
Datos 2014 - 2015
Projektas „Ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima modelio kūrimas ir diegimas Lietuvoje”
(Europos Ekonominės Erdvės 2009-2014 m. finansinis mechanizmas: NVO Programa Lietuvoje).
Atsakomybės Šeimų konsultantė, tėvystės gebėjimų ugdymo užsiėmimų vadovė.
Datos 2011 - dabar
Projektas Kompleksinė pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir jų šeimos nariams“ (LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija).
Atsakomybės Psichosocialinės pagalbos šeimoms teikimas
Datos 2013 – dabar
Projektas „Pagalba įtėviams ir globėjams – pagalba vaikui“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
Atsakomybės Būsimų globėjų ir įtėvių rengimas ir vertinimas, individualus konsultavimas, grupinių užsiėmimų vedimas
Datos 2011 – dabar
Projektas Kompleksinė krizių šeimoje įveikimo programa. (Kauno miesto Nevyriausybinių organizacijų rėmimo
fondas)
Atsakomybės Krizių įveikimo mokymų, tėvystės gebėjimų stiprinimo grupės vedimas, individualių ir šeimos
konsultacijų teikimas
Datos 2012 – 2014
Projektas „Integracijos ir sugrąžinimo į darbo rinką programa: AŠ GALIU!“. (Europos socialinis fondas)
Atsakomybės Integracijos ir sugrąžinimo į darbo rinką programos rengimas, socialinių įgūdžių ir socialinio atsparumo
užsiėmimų vedimas, individualus profesinis orientavimas ir tarpininkavimas įsidarbinant
Datos 2014
Projektas Atsakingo dalyvavimo visuomenėje link! Projektas finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Atsakomybės Tėvystės gebėjimų ugdymo užsiėmimų vedimas, šeimų konsultavimas
Datos 2011 – 2014
Projektas „Šeima – tai mano, tavo ir visų turtas!” (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).
Atsakomybės Projekto koordinatorė, tėvystės gebėjimų stiprinimo mokymų tėvams vedimas
Datos 2010 - 2012
Projektas „Netradicinis ugdymas mokyklose: leisk man padaryti pačiam ir aš išmoksiu!“
Atsakomybės VEIK metodo mokymo programos rengimas
Datos 2011 – 2013
Projektas „Padėkime vaikams visi kartu!“ (Kauno miesto Nevyriausybinių organizacijų rėmimo fondas).
Atsakomybės Psichosocialinės pagalbos vaikams teikimas

Kita veikla
2014 kovas - dabar Kauno miesto savivaldybės Šeimos tarybos narė
2015 balandis - dabar Dalyvavimas NVO koalicijos „Už vaiko teises“ veikloje
2015 vasaris - balandis Dalyvavimas darbo grupėje rengiant Kauno miesto savivaldybės Strateginį planą 2016-2021 m.
2012 gegužė – liepa Dalyvavimas darbo grupėje rengiant Valstybinę smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos
teikimo nukentėjusiems asmenims 2012-2020 metų programą (LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija)
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