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Jonavos g. 66 – 319, Kaunas 

 Tel. Nr.:  +370 37 327 847 

 El. paštas: n.liobikiene@smf.vdu.lt  

  

 

SPECIALIZACIJOS ARBA AKADEMINĖS PAREIGOS 

 Socialinio darbo katedros docentė (VDU). 

 

IŠSILAVINIMAS 

 

 Socialinių mokslų (sociologija) daktaro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. 
Disertacija „Nevyriausybinių organizacijų raida Lietuvoje 1989-2002m. Katalikiški 
šeimos centrai“. 

 Supervizijos studijos, įgyta supervizorės kvalifikacija, Miunsterio akademija ir  Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2004. 

 Socialinio darbo magistrės kvalifikacija, socialinio darbo magistro laipsnis , Vytauto 
Didžiojo universitetas, 1994. 

 Gydytoja – chirurgė, Kauno Medicinos institutas, 1975. 

 
 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

 Socialinis darbas su šeima, šeimos konsultavimas, liguistų priklausomybių prevencija  

 Nevyriausybinių organizacijų raidos tyrimai  

AKADEMINĖ PATIRTIS 

 Docentė Vytauto Didžiojo universitetas, 2008 - iki dabar 
 Lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 1996  – iki dabar. 

 Lektorė , Mykolo Romerio universitetas, 2003-2004. 

 Vyr. Asistentė, Kauno medicinos universitetas, Visuomenės sveikatos fakultetas, 1996-
2000 
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 Direktorė , Lietuvos Šeimos centras, 1991-2001 

DĖSTOMI KURSAI  

 Socialinis darbas su priklausomybėmis sergančiais žmonėmis (BA). 
 Krizių intervencija (BA). 
 Sociokultūrinių problemų tarpkultūrinis kontekstas (MA). 
 Socialinis darbas su individais ir šeima (BA).   
 Socialinio darbo praktika (BA).   

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 Liobikienė, N. Kaip padėti vaikams, augantiems alkoholizmu sergančiojo šeimoje. Socialinis 

darbas patirtis ir metodai ISSN 2029-0470. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 5(1) 

2010, p.75-84. 

 Liobikienė N., Ivanauskienė V., Supervizija vaikų globos institucijoje Socialinis darbas patirtis ir 

metodai ISSN 2029-0470. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 6(2) 2010, p.105-118. 

 Liobikienė, N. Piliečių įsitraukimo į katalikiškos nevyriausybinės organizacijos "Caritas" veiklą motyvai. LCC 

Liberal Arts Studies 2011, vol. 4. ISSN 2029-1485 p. 111-124. 

 Liobikienė, Nijolė Teresė Bičkutė, Aistė. Socialinio darbuotojo ir agresyviai besielgiančio kliento sąveika 

socialiniame darbe. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. 2011, [T.] 

7(1). ISSN 2029-0470 p. 89-111. 

 Liobikienė, Nijolė Teresė. Profesinio socialinio darbo identiteto Lietuvoje problemos // Socialinio darbuotojo 

identitetas profesijoje ir visuomenėje [elektroninis išteklius]: respublikinės mokslinės–praktinės konferencijos, 

skirtos socialinių darbuotojų rengimo Marijampolėje 10-mečiui, 2012 m. balandžio 26 d, Marijampolė : 

pranešimų medžiaga. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645504. p. 

48-51. 

 Liobikienė, Nijolė Teresė. The role of NGO creating professional social work studies and innovative social 

organizations in Lithuania // Social work : experience and methods. Kaunas : Vytautas Magnus university. ISSN 

2029-9826. 2012, complementary volume: conference iss. Social work for sustainable social development, p. 

39-45. 

 Liobikienė, Nijolė Teresė; Ivanauskienė, Violeta. Social worker with multiproblem families : 

between scile and charible // Social work : experience and methods. Kaunas : Vytautas Magnus 

university. ISSN 2029-9826. 2012, complementary volume: conference iss. Social work for 

sustainable social development, p. 225-230.  

 Liobikienė, Teresė Nijolė. Vaikystėje patirtų drausminimo būdų kritinė refleksija. Critical reflectionof 

disciplinary punishments experienced in childhood //Socialinis ugdymas.Nr.3(35)Edukologija, Vilnius, 

2013.p.137-143. ISSN 1392-9569 

 Liobikienė, Teresė Nijolė. Disfunkcinėje šeimoje augančio vaiko socializacijos problemų sprendimo galimybės.// 

Socialinis ugdymas: postmodernios visuomenės iššūkiai vaikų ir jaunimo socializacijai VII [elektroninis 

išteklius] Šiaulių universitetas edukologijos fakultetas, 2014. ISSN2351-6208. p. 100-107. 

 Liobikienė N. Metodika specialistams, dirbantiems su pabėgėliais ir prieglobstį gavusiais užsieniečiais. 

Kaišiadorys, Printėja, 2010. 120p. 

 Liobikienė N. T., Jackienė E. Socialinio darbo su individu metodas. Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai 

ir klientai: vadovėlis/sud. Jautrė Šinkūnienė. ISBN 9789955191841, 2010p.132-143. 

 Liobikienė N. T., Jackienė E. Socialinio darbo su grupe metodas. Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir 

klientai: vadovėlis/sud. Jautrė Šinkūnienė. ISBN 9789955191841p.105-131. 

 Liobikienė N. T., Šinkūnienė Jautrė – Ramutė. Socialinio darbo klientų ypatumai. Socialinis darbas. Profesinė 

veikla, metodai ir klientai: vadovėlis/sud. Jautrė Šinkūnienė. ISBN 9789955191841p.291-321. 

 Vyšniauskytė – Rimkienė J., Liobikienė N. Gebėjimai socialinio darbo praktikoje. Kaunas: VDU leidykla, 2010. 

ISBN 978-9955-12-604-1p.188. 

 Naujanienė R., Eidukevičiūtė J., Liobikienė N. Mokomoji socialinio darbo praktika.  

 Kaunas: VDU leidykla, 2011 ISBN 978-9955-12-604-1. P.138(elektroninė versija) 
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 Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė, Liobikienė, Nijolė Teresė, Gebėjimai socialinio darbo praktikoje  Kaunas : 

Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. 186 p.  

    Nijolė Liobikienė, Gedas Malinauskas. Socialinis darbas su šeima.Mokomoji metodinė priemonė VDU, 2012: 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASSKUTINIŲ 5 METŲ) 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose: 

 Post soviet transition in Lithuania as the context of family life (Žodinis pranešimas konferencijoje Social work 

with families: context and possibillities. Berlyno protestantiškasis universitetas, 2011). 

 Piliečių įsitraukimo į katalikiškos  nevyriausybinės organizacijos veiklą, motyvai (Žodinis pranešimas 

konferencijoje Volunterism and Philantropy: ideal or ideology.LCCuniversity, Klaipėda, 2011) 

 Social political context and transitons orientations in Lithuania and Eastern Europe.( Žodinis pranešimas 

konferencijoje Intensive program Local government in the Baltic sea area. Present challenges and 

solutions.VDU, Kaunas, 2012)  

 The Role of NGO creating assitance system for families in Lithuania (Žodinis pranešimas 

konferencijoje;"Socialinis darbas darniai socialinei raidai"VDU, 2012) 

 Social worker with multiproblem families: between Scile and Charibe(Žodinis pranešimas 

konferencijoje;"Socialinis darbas darniai socialinei raidai"VDU, 2012). 

 Drausminimo patirčių vaikystėje kritinė refleksija(.Žodinis pranešimas konferencijoje LEU, 2012-

11-08).. 

 Social work practice with multiproblem families (Žodinis pranešimas konferencijoje. 6-oji Nordic- 

Baltic konferencija " Child in Context. Family helping system and society"Druskininkai, 2012). 

 Trust building technigues in practice with post trauma people (Liobikienė, Vyšniauskytė Rimkienė)- ANSE 

konferencija VDU 2013 -08-20.) 

  Disfunkcinėje šeimoje augančio vaiko socializacijos problemų sprendimo galimybės (Tarpt. konferencija 

Socialinis ugdymas VII: postmodernios visuomenės iššūkiai vaikų ir jaunimo socializacijai, Šiauliai, 11-15). 

 Liobikiene, J. Vyšniauskyte Rimkiene Pecullarities of group work in post soviet societies: Lithuania case 

(International Association for social work with gruops XXXVI annual symposium Calgary, Canada June 5-8, 

2014 )  

 Liobikiene, N.. Lingiene K The experience of working with group of immigrants from Eastern Europe in 

London(International Association for social work with gruops XXXVI annual symposium Calgary, Canada June 

5-8, 2014 )  

 Visual methods (sculpting) using working with groups (10-08) tarptautinė darbo su grupėmis (ISWG)stovykla 

Birštone. Spalio 7-10, 2015. 

  Visuomenės mentalitetasir smurtinės kultūros apraiškos Lietuvoje Tarptautinė konferencija: Kartu prieš smurtą 

Kaune Pranešimas: (02-18, 2015) 

Pranešimai nacionalinėse konferencijose 

 Vaikų ir jaunuolių nusikalstamumo universalioji ir atrankinė prevencija: psichologinio atsparumo 
ugdymo perspektyva (Žodinis pranešimas konferencijoje Nepilnamečių justicijos įgyvendinimas: 
socioedukacinis aspektas . M. Riomerio universitetas ,2011) 

 Profesinio socialinio darbo identiteto Lietuvoje problemos (Žodinis pranešimas konferencijoje"Socialinio 
darbuotojo identitetas profesijoje  ir visuomenėje" Marijampolės kolegija, 2012). 

 Socialinis darbas su daugiaprobleminėmis šeimomis: vaidmenys, vertybės motyvacija (Žodinis 

pranešimas konferencijoje „Socialinės rizikos šeimų integracijos į darbo rinką: iššūkiai ir 
galimybės"Šeimos santykių institutas, Kaunas, 2012) 

 Šeimų, susiduriančių su šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimu problematika(Žodinis pranešimas 

konferencijoje Lietuvos darbo federacija. Konferencija - forumas "Šeimos ir darbo įsipareigojimų 
derinimas“ Vilnius, 2012). 

 Jaunimo lytiškumas: Kaip su jaunimu kalbėti apie tai.. Vaikų seksualinio išnaudojimo atvejų 

prevencija ir intervencija. Jaunimo sielovados forumas spalio 26d Konferencija skirta VDC 

darbuotojams 03-24 , 2014.. 
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 „Kurčias vaikas šeimoje". Pranešimas" Respublikinė kurčiųjų d-jos konferencija ( 2015 
rugsėjo 28 Vilnius). 

 „Bendravimo su ligoniais ir jų šeimos nariais iššūkiai ir sudėtingumas."( Pranešimas 
Respublikinėje  paliatyvios draugijos konferencijoje“ Aktualūs paliatyvios pagalbos 
klausimai“ 2015  spalio 22, Kaune.).  

  
PROFESINĖS NARYSTĖS 

 ...Tarptautinės  organizacijos „V. Satir global network“ narė nuo 2004m 
 ...Tarptautinės socialinio darbo su grupėmis organizacijos (IASWG) nuo 2014m 

 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

 "Neuropsichologija ir ugdymas. Trauminė patirtis ir mokymas (is)A.P.P.L.E. (06-28, 2012), 
 .“pecialiųjų ugdymo poreikių asmenų integracija į visuomenę: nuo politikos iki praktikos" 

A.P.P.L.E. (06-29, 2012) 
 K. Tyson Mc. Rea.paskaita " Choosing compassion learning from disadvantaged African- 

American youth about  Helping people prefer the good" (06-18, 2012). 
  James Hill. "Tiesioginis darbas su vaiku ir šeima sudėtingose vaiko apleistumo ir ūmios krizės 

situacijose" (11-28). 
 International Association for social work with gruops XXXVI annual symposium Calgary, Canada 

June 5-8, 2014 

 Tarptautinė darbo su grupėmis (ISWG)stovykla Birštone. Spalio 7-10, 2015. 

 Simpoziumas: Social grup work: about life in group Kiolno universitetas (Vokietija)lapkričio18-19-20, 2015.  

 nuo 2015 metų lapkričio 9 d. iki gruodžio 30 d. mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto 

Socialinio darbo katedros organizuotuose mokymuose  

„Simuliacinės praktikos aplinkos naudojimo galimybės studentų kompetencijų, darbui su pažeidžiamais 3 – 7 

metų amžiaus vaikais, ugdymui“. Mokymui organizuoti, įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą 

Digital Bridges (Simulated Practice for Skills Development in Social Services and Healthcare, projekto nr. 

2014-1-UK-01-KA200-001805). Mokymų trukmė 40 valandų: teorinis mokymasis 15 val., praktinis mokymasis 

25 val. 

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI 

 Gyvybės apdovanojimas "Už šeimos stiprinimą" 2015m. 

TARNYSTĖ VISUOMENEI 

 Kauno arkivyskupijos Šeimos centras- konsultantė nuo 2005m. 
 Lietuvos Šeimos centras-konsultantė  nuo 2010m. 
 Marijos radijo laidų apie šeimą ir visuomenės problemas rengėja ir vedėja nuo 2010m 
Vedami mokymai- seminarai Lietuvoje šiomis temomis: 
 tėvystės gebėjimai ir tėvų vaikų bendravimas 
 seksualinis vaikų ir paauglių auklėjimas 
 Šeimos santykių problemos ir jų sprendimo būdai 
 Smurto šeimose problemos 
 Vaikai augantys disfunkcinėse šeimose 
 Kartų problema šeimose 
 Seno ligoto šeimos nario slauga ir priežiūra  
 Senelių namų personalo problemų sprendimas 
 Mirtis ir mirimas, gedėjimas šeimose ir institucijose 
 Krizės šeimose priežastys ir sprendimo būdai 

    2015m vesti susitikimai ir seminarai 
 Paskaita Vilniaus EXPO  Šeimadienyje"Lizdo tuštėjimas ar II-oji jaunystė"[01-10). 
 Paskaita tėvams Jonavos suau, švietimo centre "Kaip mylėti savo paauglį"[ 02-08] 
 Šeimos konsultavimo pagrindai. Klaipėdos ŠC.[ 02-20-21] 
 Lytinis ugdymas mokyklose:aktualūs klausimai [03-04 ]Elektrėnai,[ 03-13] Molėtai,[ 03-25] 

Širvintos 
 Seminaras tikybos mokytojams KaunoKC "apie žmogiškąjį lytiškuma "[03-06-07]. 
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 Seminaras medicinos universiteto studentams "Sekso spindesys ir skurdas"[03-26] 
 Seminaras jaunimui KJC'"Gyvybės stebuklas"[ 03-27]. 
 Seminaras "Pažink save" savanoriams "apie skyrybas -rimtai"[03-25]. 
 Seminaras tėvams ir mokytojams Vievio pradinėje m-loje"Atsakinga tėvystė-[04-15]. 14-15 
 Seminaras Senųjų Trakų vienuolyne "Kai lizdas ištuštėja"[04-17-18-19] 
 Tėvystės gebėjimo ugdymo seminaras[ 05-30 ]Panevėžio ŠC.tema "Šeima ir paauglys" 
 Stovykla- seminaras "Pažink save" savanoriams[ 07-03-04-05] 
 Stovykla-seminaras Vilkaviškio vysk. šeimos centrų darb ir savanoriams"Tėvystės gebėjimų 

ugdymas" Birštonas.[ 08-21-22-23]. 
 Aktualūs lytinio auklėjimo klausimai tikybos pamokose. Seminaras Šiaulių katechetikos 

centre[10-13]. 
 Seminaras Ž.Kalvarijoje Telšių vysk. Šeimos centro savanoriams: "Lytiškumas šeimos 

gyvenime"[10-23-24-25] 
 Pranešimas "Šeimos centrų veikla-iššūkiai ir galimybės" [03-21] Kaišiadoryse, Šeimos centrų 

konferencijoje. 

 

 

 


