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SPECIALIZACIJOS IR AKADEMINĖS PAREIGOS



Socialinio darbo katedros lektorė.
Šeimų ir porų konsultantė.

IŠSILAVINIMAS





Šeimų ir porų psichoterapija, Šeimos santykių institutas, European Family Therapy
Association, podiplominės studijos, nuo 2013
Socialinių mokslų (sociologija) daktaro laipsnis, Socialinių tyrimų institutas, Vilniaus
universitetas, 2009. Disertacija „Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje“...
Socialinio darbo magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2003
Socialinio darbo bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2001

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS






Socialinio darbo profesija;
Socialinis darbas su šeima
Socialinis darbas su neįgaliais asmenimis, negalios fenomenas;
Socialinių darbuotojų kompetencijos ypatumai;
Socialinis darbas su jaunimu.

AKADEMINĖ PATIRTIS






Socialinio darbo katedros lektorė 2009 iki dabar.
Socialinio darbo katedros asistentė 2005-2009
Socialinio darbo kompetencijų centro vadovė 2006-2013
Lektorė Mykolo Romerio universitetas 2005-2007
Lektorė Kauno Kolpingo kolegija 2007-2008

DĖSTOMI KURSAI






Socialinis darbas su šeima ir individu (BA)
Sociologijos pagrindai socialiniame darbe (BA)
Socialinė politika (BA)
Kiekybiniai tyrimai socialiniame darbe (BA)
Teisės pagrindai socialiniame darbe (BA)
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MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)













Varžinskienė Laura, Naujanienė Rasa, Motiečienė Roberta, Mažeikienė Natalija, Ruškus
Jonas. Organizacijos kultūra, tikslai ir vertybės: socialines paslaugas senyvo amžiaus
žmonėms teikiančių įstaigų personalo perspektyva. /Socialinė teorija, empirija, politika ir
praktika. 2016, 12. http://dx.doi.org/10.15388/STEPP.2016.12.9819
Varžinskienė Laura. Vaikų alkoholizmas/Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. 2010, {T}
5(1). ISSN 2029-0470 p. 31-41
Varžinskienė Laura, Ivanauskienė Violeta. Socialinio darbo etika ir vertybės. Socialinis
darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai: vadovėlis / sud. Jautrė Ramutė
Šinkūnienė. ISBN 9789955191841 p. 45-71.
Varžinskienė Laura. I am a social worker: proud?. Social work : experience and
methods. 2012, complementary volume: conference iss. Social work for sustainable social
development. ISSN 2029-9826 p. 115-119.
Varžinskienė, Laura, Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė, Motiečienė, Roberta. Darbo su
socialinės rizikos šeimomis tarpsektorinės komandos modelis pirminės sveikatos
priežiūros sistemoje. Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. T. 24, nr. 4,
2013. ISSN 0235-7186 p. 200-208.
Varžinskienė Laura, Vyšniauskytė-Rimkienė Jorūnė, Motiečienė Roberta, Misevičienė
Irena, Liseckienė Ida, Jaruševičienė Lina. Metodinės rekomendacijos dėl tarpsektorinio
bendradarbiavimo stiprinimo pirminės sveikatos priežiūros sistemoje dirbant su socialinės
rizikos šeimomis. Kaunas, 2014. 41 p.
Varžinskienė Laura, Vyšniauskytė-Rimkienė Jorūnė, Motiečienė Roberta. Tarpsektorinio
bendradarbiavimo modelio kūrimo prielaidos, galimybės ir kliūtys pirminės sveikatos
priežiūros sistemoje dirbant su socialinės rizikos šeimomis. Socialinis darbas. Patirtis ir
metodai = Social work. Experience and methods. 2013, [T.] 12(2). ISSN 2029-0470 p.
121-140.
Varžinskienė Laura, Naujanienė Rasa, Mažeikienė Natalija, Motiečienė Roberta, Ruškus
Jonas. Veiklos tyrimas dalyvaujant socialines paslaugas teikiančių organizacijų
tyrimuose. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and
methods. 2015, [T.] 16(2). ISSN 2029-0470 p. 143-167.

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
Pranešimai tarptautinėse konferencijose









"Language policy for active social inclusion". Pranešimas tarptautinėje konferencijoje
"Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė" 2015 05 29-30
Lietuvos atvejo pristatymas. INCLUDE projekto baigiamoji konferencija., Matera, Italija
201511 22-26
"Collaboration between social and health care institutions in primary health care solving
health care problems in social risk families in Lithuania: how to create space for common
language?" Pranešimas tarptautinėje konferencijoje JAV su bendraautoriais 2013 06
"Collaboration between social and health care institutions in primary health care (PHC)
solving health care problems in social risk families in Lithuania: how to create space for
common language" Pranešimas tarptautinėje konferencijoje Maltoje su bendraautoriais
2013 10
"Sveikatos ir socialinio sektorių bendradarbiavimo stiprinimo patirtis" Pranešimas
mokslinėje konferencijoje su bendraautoriais „Tarpsektorinis bendradarbiavimas
pirminėje sveikatos priežiūroje sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas“ 2013 11
06
„Social Work Profession as a Social Policy Implementation Agent in Lithuania“.
Tarptautinė konferencija York universitete „Social policy in an Unequal World“ 2012 07
”I Am a Social Worker: Proud?“ Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinis darbas
darniai socialinei plėtrai“ 2012 09 27-29
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Pranešimai nacionalinėse konferencijose





"Sveikatos ir socialinio sektorių bendradarbiavimo stiprinimo patirtis"Pranešimas
mokslinėje konferencijoje „Tarpsektorinis bendradarbiavimas pirminėje sveikatos
priežiūroje sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas“ 2013 10
„Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje“. Pranešimas konferencijoje SD dienai
paminėti Kauno m. Savivaldybėje Socialinis darbas darniai ateičiai“ 2012 04
"Social security system in Lithuania". Intensive programme project "Local Goverment in
the Baltc Sea Area. Present Challenges and Solutions", pranešimas tema: 2012 04 26
"Socialinio darbo profesija Lietuvoje"

Mokslinių renginių organizavimas...



Tarptautinės mokslinės konferencijos "Social work for sustainable social development"
organizacinio komiteto narė
Konferencija "Socialinis darbas darniai ateičiai" Kauno miesto savivaldybėje skirtas
tarptautinei socialinio darbo dienai, organizacinio komiteto narė

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
 Leonardo da Vinci Projektas INCLUDE. Language Policy for Active social Inclusion Nr.
530938-LLP2012IT-KA2-Ka2NW, 2012-2015
 „Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių
organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“ VPI-3.1-ŠMM-08-K-01-016, ESF projektas,
Lietuva, 2012 – 2015 m.
 TAPK ("Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse")
projektas "Piliečio žadintuvas" tyrėja ekspertė
 Psichologijos ir socialinio darbo studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas
Vytauto Didžiojo universitete. Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-016.
 Projekto FORMALIS vykdytojas projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003.

PROFESINĖS NARYSTĖS





Tarptautinės socialinio darbo su grupėmis asociacijos narė (2013 m.)
Pagrindinių studijų programos „Socialinis darbas“ komiteto narė
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto tarybos narė
Žurnalo „Socialinis darbas. Profesinė veikla ir metodai“ redakcinės kolegijos narė

PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)










Metodinis seminaras "Dalyvaujančio veiklos tyrimo metodikų įvairovė ir jų palaikymo
galimybės organizacijoje Lietuvos kontekste" 2015
"Šeimų ir porų psichoterapija“ nuo 2013
Metodologinis seminaras. "Tarpkultūrinis socialinis darbas: užsienio ir Lietuvos patirtis"
Supervizijos kongresas 2015
Tarptautinė konferencija "Addressing Social Inclusion Through Langugae Learning"
2015 11
Mokymai "Simuliacinės praktikos aplinkos naudojimo galimybės studentų kompetencijų,
darbui su pažeidžiamais 3-7 metų amžiaus vaikais, ugdymui“ 2015 12
APPLE bendrijos seminaras 2 dienos, 2013 06 22-23
A. Guogio vieša paskaita "Gerovės valstybių modeliai" 2013 04
Skautų akademija: darbo su jaunimu metodai 2 dienos 2013 02 14-15
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Metodinis seminaras "Pasirengimas įgyvendinti veiklos tyrimą dalyvaujant: eksploracinių
fokus grupių atlikimo patirtis" 2013 03
Metodologinis seminaras "Tyrimo metodologijos rengimas" 2013 05
Mokymai "Studijų programų kokybės užtikrinimas" 2 dienos 2013 02
Seminaras tarptautinėje konferencijoje "Vaikystė be smurto: vaikų apsaugos iššūkiai ir
galimybės" 2013 01
ECTS mokymai 2012 02
APPLE draugijos seminarai 2 dienos 2012 07 04-05
C. Tyson Mc. Rea paskaita "Choosing Compassion Learning from Disadvantaged
African-American Youth About Helping People Prefer the Good" 2012 05

TARNYSTĖ VISUOMENEI






Kauno miesto mero visuomeninė patarėja socialiniais klausimais
Kauno miesto savivaldybės darbo grupės socialinių paslaugų sistemai įvertinti narė
Nevyriausybinių organizacijų koalicijos „Už vaiko teises“ narė.
Lietuvos skautijos narė
Akademinio skautų sąjūdžio narė

Viešos paskaitos














Paskaita Jėzuitų gimnazijos moksleiviams „Pažink save“ 2015 10
Paskaita-seminaras 14-18 m. Lietuvos skautijos nariams „Veiklos refleksija“ 2015 08
Paskaita Maironio gimnazijos moksleiviams „Kas yra socialinis darbas“ 2015 03
Vieša paskaita "Savižudybės: ar laiku pastebėsime?" 2013 09
Vieša paskaita "Konfliktai šeimoje ir jų sprendimų paieška"
Vieša paskaita "Skirtingi vyro ir moters pasauliai. Kaip juos suderinti šeimoje" 2013 10
Vieša paskaita-diskusija "Veiksmingas tarpusavio konfliktų valdymas" 2013 11
Viešas seminaras būsimiems tėvams "Kūdikio laukimo trilogija" 2013 12
Seminaras socialiniams darbuotojams "Saugumas socialinio darbuotojo darbe" 2013 12
Seminarai šeimos gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams ir socialiniams
darbuotojams "Komandinio darbo principai tarpsektorinėje komandoje sprendžiant
socialinės rizikos šeimų problemas" 2013 05
Seminaras šeimos ir vaikų gydytojams "Šeimos konsultavimo principai" 2013 11
Paskaita Studentų skautų organizacijos Žiemos studijų dienose "Socialinis gyvenimas
kare" 2012 02
Paskaita diskusija "Pilietiškumo dienoje"; projektas "Dievui, tėvynei, artimui" 2012 05

Mokslo populiarinimo straipsniai












Ką tik sukūrėte šeimą. Pasaka prasideda ar baigės? www.ltlife.lt; www.delfi.lt;
www.tavovaikas.lt; www.pagalbaseimai.lt
Kaip konfliktuoti sutuoktiniams? www.ltlife.lt; www.delfi.lt; www.tavovaikas.lt
Kaip paruošti vaiką šeimos pagausėjimui? www.ltlife.lt
Kaip tapimas tėvais gali paveikti poros santykius? www.ltlife.lt
Kokio tipo tėvai esame? www.pagalbaseimai.lt, www.psichika.eu
Kaip gyventi, kad išėjus vaikams būtų apie ką kalbėti? www.pagalbaseimai.lt,
www.psichika.eu
Trumputė pasaka nepasaka www.pagalbaseimai.lt
Vaikas ir šeimos pagausėjimas www.pagalbaseimai.lt, www.psichika.eu
Sutuoktinių konfliktai. Kaip konfliktuoti tinkamai?
www.pagalbaseimai.lt,
www.psichika.eu
Šeimos ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas ruošiantis vaiką leisti į vaių darželį.
www.pagalbaseimai.lt
Kaip sustiprinti ryšį tarp tėvų ir vaikų? www.pagalbaseimai.lt, www.psichika.eu
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