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Darbo patirtis
Darbovietės pavadinimas ir adresas
Data
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Darbovietės pavadinimas ir adresas
Data
Profesija arba pareigos

VšĮ Asmenybės brandos centras
Garsioji g. 17 b., Vilnius
2006
Direktorė, psichologė
Vadovavimas įstaigai. Socialinių projektų rengimas, valdymas, vykdymas. Individualus ir grupinis
konsultavimas, kompleksinės pagalbos šeimoms organizavimas bei teikimas, bendradarbiavimas su
įvairių savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriais, padedant spręsti kilusius sunkumus bei ginčus
šeimose, dalyvavimas mediacijos procese, konfliktų sprendimas, seminarų ugdymo įstaigoms,
savivaldybių specialistams, socialinių paslaugų centrų specialistams, konsutacijos globos namų
specialistams, administracijai, mokymai kaimo bendruomenėms, tyrimų bei metodikų ir programų
rengimas, mediacijos paslaugos.

Vilniaus apskrities Čiobiškio vaikų socializacijos centras.
Širvintų raj. Čiobiškis, berniukų socializacijos centras
2006-2011
Psichologė

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Individualus ir grupinis konsultavimas. Metodinės pagalbos teikimas, seminarų organizavimas,
seminarų ir mokymų vedimas, metodinės medţiagos rengimas.Tyrimų vykdymas ir interpretavimas,
dalyvavimas sprendţiant konfliktus, prevencinių programų rengimas ir įgyvendinimas, postvencinė
pagalba.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva
Varšuvos g. 4-1, Vilnius
Nuo 2011 m.
Psichologė

Data
Profesija arba pareigos
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Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Individualus ir grupins konsultavimas šeimų, globįjų/įtėvių ir vaikų, rekomendacjų rengimas, mokymų ir
seminarų vedimas.
Smurtą patyrusių asmenų konsultavimas.

Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai

Asmenybės socializacija, raidos, derybų ir socialinė psichologija, ugdymo sunkumų vertinimas.

2005
Data Psichologijos bakalauras, psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Kvalifikacija Pagalba sunkumų turinčioms šeimoms, psichosocialinių sunkumų įveika, prevencinė ir postvencinė
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
pagalba šeimai ir vaikui.
gebėjimai

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę
arba tarptautinę klasifikaciją

Data
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę
arba tarptautinę klasifikaciją

Vilniaus Universitetas
ISCED5

2008
Psichologijos magistras, psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis
Pedagoginė, prevencinė ir postvencinė, šeimos, derybų , bendroji, raidos, derybų ir socialinė
psichologija, socialinės politikos pagrindai.
Kauno Vytauto Didţiojo Universitetas
ISCED5

Kita kalba(-os)
Įsivertinimas
Europos lygmuo*

Supratimas
Klausymas
Rusų
Anglų

Kalbėjimas

Skaitymas

B1

Paţengęs
vartotojas

C1

B1

Paţengęs
vartotojas

A2

Įgudęs
vartotojas

Bendravimas
ţodţiu
B1

Paţengęs
vartotojas

Rašymas

Informacijos
pateikimas ţodţiu
B1

Paţengęs
vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

Pradedantysis
Pradedantysis
Pradedantysis
Pradedantysis
A2
A2
A2
vartotojas
vartotojas
vartotojas
vartotojas

* Bendrieji Europos kalbų matmenys
Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos
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Gebėjimas dirbti komandoje, puikūs bendravimo įgūdţiai, atsakingumas, stropumas, ţingeidumas.

Darbas su Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access) paketu, naudojimasis Internet Explorer,
Adobe Reader, SPSS statistics programomis
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Vairuotojo paţymėjimas(-ai)
Papildoma informacija

B kategorija nuo 1979 m.
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose, konferencijose, vizituose, darbo grupėse:
2009-12 mėn. Paţintinis vizitas į Norvegijos Karalystę įgyvendinant projektą „Darbo su delinkventinio
elgesio vaikais, taikant vaiko vidutinės prieţiūros priemonę, tobulinimas ir specialistų kompetemcijų
ugdymas, pasitelkiant Norvegijos patirtį“.
2009-05 mėn. Dalyvavimas darbo grupėje dėl Vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymo
pakeitimo įstatymo projektui parengti.
2009-06 mėn. Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų komiteto ir LR Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigos organizuotoje konferencijoje skaitytas pranešimas „Delinkventinio elgesio vaikai
vaikų globos įstaigose bei galimybė jiems padėti“.
2010-01 mėn. Dalyvavimas darbo grupėje dėl vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašo
parengimo.
2011- 03-25 Mykolo Romerio universitetas. „Šeimos mediacija“.
2015- 11- 14, 21, 28 – Mykolo Romerio universitetas. „Derybos- sėkmingas mediacijos pagrindas“
„Mediatoriaus įrankiai ir aklaviečių įveikimas mediacijoje“. „Mediacijos atvejų analizė paţengusiems ir
supervizijos“.
2014 12 profesionalių globėjų programos bendraautorė. Uţsakovas – Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
2015-2016 išklausyta mokymų globos ir įvaikinimo klausimais viso 132 val.
2016 kartu su VO „Gelbėkit vaikus“ dalyvavimas projekte „Mediacija mokyklose“. Mokymai Danijoje
bei Estijoje.
2016 valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sąrašo mediatorė
2016 03 atsetuota socialinė darbuotoja („Gimk“ programos mokytoja).
2017-03-09 pranešimas konferencijoje „Aukime kartu. Šiuolaikiniai vaikai“
2017-04-20 pranešimas respublikinėje konferencijoje „Vaiko gerovė šiandien ir rytoj“.
2017-04-25 pranešimas konferencijoje „Vaiko kalbos ugdymą skatinantys veiksniai ugdymo įstaigoje ir
šeimoje“
2017-04-26 pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Efektyvių socialinės našlaitystės profilaktikos ir
prevencijos technologijų dermė“
Pranešimai, straipsniai, publikacijos, seminarai, programos:
2008 10 30 Vilniaus apskrities viršininko administracijos organizuojamamoje konferencijoje skaitytas
pranešimas „ Socializacijos centro auklėtinis- auka ar nusikaltėlis?“
2009 03 27 Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotoje diskusijoje „LR vaiko minimalios ir vidutinės
prieţiūros įstatymo įgyvendinimas“ skaitytas pranešimas „Vaiko minimalios prieţiūros priemonių
taikymo savivaldybėse įţvalgos“.
2010- 2012 dalyvavimas organizacijos „Socialinės politikos grupės“ organizuojamose apvalaus stalo
diskusijose Utenos apskrityje bei savivaldybėje įvairiais socialiniais klausimais.
2010 09 09 VšĮ Ţmogaus socialinės raidos tyrimo centro uţsakymu parengta smurto prevencijai skirta
medotiką skirtingoms 4 amţiaus grupėms.
2011 – 2014 parengta virš 10 mokymų programų -seminarų, kuriuos akreditavo Vilniaus apskrities
,Kauno, Utenos, Širvintų, Pasvalio suaugusiųjų mokymų centrai.
2010 VšĮ Globalios iniciatyvos psichiatrijoje ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Darbo su
delinkventinio elgesio vaikais, taikant vaiko vidutinės prieţiūros priemonę, tobulinimas ir specialistų
kompetencijų ugdymas pasitelkiant Norvegijos patirtį“ leidinio „Darbas su prasiţengusiais
nepilnamečiais vaikų socializacijos centruose. Norvegijos patirties pritaikymas Lietuvai“ bendraautorė.
2011 Z. Giedrimas leidinys „Pakeliui į tėvystę“ bendraautorė „Bendravimas šeimoje ir vaiko poreikiai‘
2012 - 2015 bendradarbiaujant su VO „Gelbėkit vaikus“ vestos 4 savivaldybių apvalaus stalo
diskusijos tema „Prekybos ţmonėmis“, dalyvavimas radio laidose šia tema.
2013- 2015 VO „Gelbėkit vaikus“ partneris Projekte „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei
globai“- veikla 15 savivaldybių. Pravesta viso mokymų 2500 valandų.
Projektas finansuojamasStiching IKEA.
2013-2015 m. Mini mokymų kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokymosi nuostatos, būdai ir
išmokimo stebėjimas“. Seminarai vesti 16 Lietuvos ugdymo įstaigų.
2015- 11-12 mėn. Psichologinės pagalbos organizavimas Švėkšnos ugdymo centro „Diemedis“
specialistams ir personalui.
2016 gruodis „Dainavos mokymų centras seminaras: „Institucinė globos pertvarka- bendruomenė
pertvarkos kontekste“
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2016 09 01 iki 2016 12 31 d. Projektas „Globos ir įvaikinimo advokacijos strategijos kūrimo
galimybės savivaldybėse- partnerėse“.
2016 birţelis- gruodis- mokymai Molėtų Alytaus, Elektrėnų, Kazlų Rūdos, seniūnijų bendruomenėms
skatinti bendruomeninęs paslaugas.
2016 gruodţio 16 d. pranešimas konferencijoje „Mediacija mokykloje. Misija įmanoma?“.
2016 Metodinės medţiagos „Mediacija mokykloje“ rengimas.
2016 07 01 iki 2017 12 31d. teikiamos kompleksinės paslaugos krizinėse situacijose esantiems tėvams,
auginantiems vaikus.
2016-2017- Ukmergės raj.“ Lyderių karta“ Vaikų dienos uţimtumo centrą lankantiems tėvams mokymai,
stiprinantys tėvystės įgūdţius.
2017 01 02 teikiamos kompleksinės paslaugos Alytaus šeimos namams. Psichologo individualios ir
grupinės konsultacijos asmenims išgyvenantiems krizes ar turintirms kitų sunkumų
2016-2017 - pagalba Ukmenrgės raj. Vaikų dienos centrų specialistams bei juos lankančių vaikų
tėvams (mokymai) bei ten dirbantiems specialistams.
2017 m. 16 akad. val programos parengimas ir seminaras „Pagalbos sau ir kitiems teoriniai ir praktiniai
aspektai“
2017 LSA vykdomama projekte „Vaiko teisių uţtikrinimo ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas
Lietuvos savivaldybėse: Ankstyvosios intervencijos modelis“ vykdytas mokslinis tyrimas penkiose
pilotinėse savivaldybėse.
2017 dalyvavimas LR Prezidentūros organizuojamuose ekstertų išvykose į savivaldybes, sprendţiant
priklausoybių alkoholiui ir saviţudybių prevencjos problemas.
2017m. 24 akad. val. mokymai socialiniams darbuotojams „Kompleksinės pagalbos asmenims,
turintiems priklausomybių dėl alkoholio vartojimo, teoriniai ir praktiniai aspektai “ (Varėnos, Druskininkų
savivaldybėse)

Apdovanojimas
2016 m. LR Prezidentės Dalios Gryauskaitės padėkos raštas uţ įsitraukimą į socialinę kampaniją „Uţ
saugią Lietuvą“
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