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Nacionalinė konferencija:

ŠEIMOS ATVEJO VADYBOS PERSPEKTYVA:
KAIP TURĖTŲ ATRODYTI EFEKTYVI, ILGALAIKĖ IR VISAPUSIŠKA
PAGALBA ŠEIMOMS,
AUGINANČIOMS VAIKUS, TURINČIUS RAIDOS SUTRIKIMŲ
Organizuoja VšĮ “Penki pojūčiai”
Registracija į konferenciją internetu (tai yra nuoroda)

Pirmoji nacionalinė „Penkių pojūčių“ konferencija įvyko 2020 metais prieš pat pandemijos įsisiūbavimą.
Tada kalbėjome apie holistinį darbą su vaikais, turinčiais raidos iššūkių, iš teorinės ir praktinės pusių.
Geriausi, mūsų nuomone, Lietuvos specialistai pasakojo apie dailės, muzikos, kūno judesio,
DIRfloortime, TOMATIS terapijas, čia pat išbandėme ir Sensorinės įrangos, ir „juodojo“ kambario
ypatumus. Pernai sulaukę daugiau nei 6000 „realių“ ir „nuotolinių“ dalyvių, tikime, kad šiais metais
galime žengti dar vieną žingsnį ir įdėmiai panagrinėti, kaip nacionaliniu lygmeniu pasiekti
efektyvios, ilgalaikės ir nuoseklios pagalbos visoms šeimoms, kurios susiduria su raidos iššūkiais.
Šią daugiasluoksnę problemą galima analizuoti įvairiais aspektais. Žinoma, visuomet norisi atrasti
spragas ir jas „užkamšyti“ ir visuomet kyla diskusija, kurios spragos pačios didžiausios ir svarbiausios
bei, kas už jas ir jų taisymą atsakingas. Penkių pojūčių komanda konferencijos dalyviams siūlo prie šios
temos prieiti labai pragmatiškai ir į problemas pažiūrėti iš Šeimos taško. INDIVIDUALIOS ŠEIMŲ
ATVEJŲ VADYBOS perspektyvos.
Keliame ambicingą tikslą: norime labai aiškiai apibrėžti, kokia šeimų atvejų vadybos metodika ir
sistema galėtų pretenduoti į valstybinio lygmens efektyvią, ilaglaikę, visapusišką ir nuoseklią pagalbą.
Todėl kviesdami visus partnerius, dirbančius su šeimomis, prašome jų koncentruotis ne į tai, kas jau
pasiekta – suprantame, kad dokumentų, kuriuose viskas išdėstyta labai kokybiškai yra ne vienas, bet į
tai, kas trukdo pasiekti realių rezultatų.
Jei esate švietimo specialistas, ką norite ar turite žinoti apie raidos sutrikimus, galimą ir tinkamą
nefragmentuotą pagalbą ne tik vaikui, bet ir šeimai?
Jei esate terapeutas, su kuo matote poreikį bendradarbiauti, kad jūsų kliento atvejis būtų visapusiškai
išanalizuotas? Ar tikite, kad jau visos su šeimomis dirbančios įstaigos subrendo dirbti surėmę pečius?
Jei ne – ką būtina daryti?
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Profesionalių specialistų trūkumas, fragmentuotas sisteminis požiūris, atsakomybės ir iniciatyvos
vengimas, stereotipai ir dar galybė kitų klausimų nuolat sukasi visų susirūpinusių galvose.
Konferencijos metu ieškosime ir, tikėkimės, rasime atsakymus į bent dalį šių klausimų.
Mūsų visų pagrindinis tikslas – rasti tą atramos tašką, kuris leistų išjudinti įvairių įstaigų potencijas ir
leistų ne tik suprasti, kodėl visapusė parama šeimai dar neteikiama, bet ir KĄ DARYTI, KAD ŠEIMOS
JOS SULAUKTŲ?

Konferencijoje kviečiame dalyvauti:
●

Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir Sporto ministerijų atstovus;

●

Vaiko raidos centrų vadovus,

●

Socialinių darbuotojų, pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, meno
terapeutų, kūno judesio terapeutų asociacijų atstovus;

●

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su raidos iššūkiais atstovus;

●

Privačių terapinių centrų atstovus;

●

Pedagoginių psichologinių tarnybų ir kitų valstybinių įstaigų, užsiimančių šiais klausimais
atstovus;

●

Socialinės, švietimo pagalbos centrų ir savivaldybių atstovus;

●

Mokslininkus, kurie ruošia ar/ir gilinasi į nurodytas temas.

Kviečiame registruotis į Penkių pojūčių organizuojamą konferenciją Vilniaus Mokytojų namuose
spalio 28 d.
Dalyvavimo kaina – 20 eurų. Numatomas dalyvių skaičius – 100 žmonių. Galimybių pasas būtinas –
bus tikrinamas prie durų.
Jei negalite atvykti, tačiau norite dalyvauti – pusę konferencijos pranešimų (teorinių) galėsite stebėti
transliacijos metu – tokiu atveju taip pat prašome pildyti registracijos formą ir nurodyti, kad
dalyvausite nuotoliniu būdu (kaina – 7 eurai).
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KONFERENCIJOS PROGRAMA:
TIESIOGINĖS TRANSLIACIJOS PRADŽIA

08:30 - 09:00 Registracija
tik su galimybių pasais ir su kaukėmis
09.00 - 09.15

Atidarymo pranešimas
Gabrielė Tervidytė - Arandi, VšĮ Penki pojūčiai steigėja

09.15 - 09.30

Įžanginis žodis
Linas Slušnys, vaikų ir paauglių psichiatras, LR Seimo narys, Sveikatos
reikalų komiteto narys

09.30 - 09.35

Konferencijos apžvalga
vedančioji Evelina Jokštė

09:35 - 09:50

Violeta Toleikienė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socialinių paslaugų skyriaus
vedėja

09.50 - 10.05

Jolanta Navickaitė

10.05 - 10:20

Edita Bishop

10:20 - 10:35

Lina Juškevičienė

Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, bendrojo ugdymo departamento
direktorė
Sveikatos apsaugos ministerija, psichikos sveikatos skyriaus patarėja
Vilniaus m. sav. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo
skyriaus vedėja

10:35 - 10:50

Gintarė Šatė

10:50 - 11:05

Živilė Kulėšė

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja
Asociacijos “Šiaulių Lietaus vaikai” vadovė

11.05 - 11.30
11.30 - 12.45

Kavos pertrauka
Plenarinė diskusija su rytiniais pranešėjais
moderuoja Gabrielė Tervidytė - Arandi

TIESIOGINĖS TRANSLIACIJOS PABAIGA
Penkių pojūčių metinė konferencija, 2021
Aprašymas ir programa

12.45 - 13:00

Konferencijos antrosios dalies apžvalga
pasiskirstymas į darbo grupes, bendra nuotrauka

13.00 - 14.00

Pietūs

14.00 - 14.15

Nijolė Stancikienė

14.15 - 14.30

Paulina Kuraitienė

gydytoja - terapeutė, šiokio, kūno ir judesio terapeutė - “Vidinio ir išorinio
judesio harmonija”
VšĮ Augu kartu steigėja, DIRFloortime modelio specialistė

14.30 - 14.45

Mintautė Sūdžiūtė

14.45 - 15.00

Julijus Motiejūnas

15.00 - 16.30

Darbo grupės (integruota kavos pertrauka):

muzikos terapeutė - “Tai visgi, kas iš tiesų vyksta už muzikos terapijos
kambario durų?”
Vilniaus universiteto dėstytojas, kineziterapeutas - “Kineziterapijos
menas”

1. Sisteminiai pasiūlymai savivaldybėms, veda Gabrielė
Tervidytė - Arandi
2. DIRFloortime modelio perspektyva sisteminiame
lygmenyje, veda Paulina Kuraitienė
3. Integruota kūno judesio terapija, veda Nijolė Stancikienė
4. Muzikos terapija, veda Mintautė Sūdžiūtė
5. Dailės terapija, veda Edita Gilė
16.30 - 17.00

Konferencijos uždarymas
apibendrinimas, pasidalinimai iš darbo grupių, pažymėjimų
atsiėmimas

Registracija į konferenciją internetu (tai yra nuoroda)
Jei turite klausimų, kviečiame rašyti info@penkipojuciai.lt, taip pat galite apsilankyti mūsų
www.penkipojuciai.lt ir FB paskyroje: 5pojuciai
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