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AKADEMINĖS PAREIGOS


Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja (VDU).



SMF Socialinio darbo katedros docentė (VDU).

IŠSILAVINIMAS


Socialinių mokslų (sociologija, socialinis darbas) daktaro laipsnis, Laplandijos
universitetas, Suomija. 2007. Disertacija „Tapimo klientu socialinis konstravimas
gerontologinio socialinio darbo praktikoje“.



Socialinio darbo magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 1999.



Supervizorės, profesinių santykių konsultavimo išsilavinimas, Munsterio akademija
(Vokietija), 2004.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS
 Palyginamojo socialinio darbo su šeima tyrimai,
 gerontologinio socialinio darbo tyrimai,
 socialinių paslaugų organizacijų veiklos ir žmogiškųjų išteklių plėtotės tyrimai,
 darbo kokybės tyrimai,
 socialinio darbuotojo identiteto tyrimai.

AKADEMINĖ PATIRTIS


Docentė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2008 – iki dabar.



Lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2003 – 2008.



Lektorė, Mykolo Romerio universitetas, 2008 metai.



Asistentė, Vytauto Didžiojo universitetas, 1999-2003.

DĖSTOMI KURSAI
Socialinio darbo magistrantūros programoje dėstomi studijų dalykai:
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 Socialinio darbo praktikos metodologija (SOD5006),
 Supervizijos socialiniame darbe teorija ir praktika (SOD6014),
 Kokybinių tyrimų metodologija (SOD5007),
 Žmogiškųjų išteklių valdymas socialinio darbo organizacijose (SOD6011).
Švietimo vadybos magistrantūros programoje dėstomi studijų dalykai:
 Supervizija ir ugdomasis vadovavimas (EDU6015).
Socialinio darbo bakalauro programoje dėstomi studijų dalykai:
 Kokybiniai tyrimai socialiniame darbe (SOD4011),
 Socialinis darbas gerontologijoje (SOD3011).
Socialinės politikos bakalauro programoje dėstomi studijų dalykai:
 Socialinės gerovės organizavimas ir teikimas (SSP3010).

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)

















Naujanienė Rasa, Motiečienė Roberta, Mažeikienė Natalija, Varžinskienė Laura, Ruškus Jonas
(2016). Organizacijos kultūra, tikslai ir vertybės: socialines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms
teikiančių įstaigų personalo perspektyva. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilniaus Nr.
12 p.90-105.
Naujanienė Rasa, Endriulaitienė Auksė, Ruškus Jonas, Gustainienė Loreta, Mažeikienė Natalija,
Loreta Bukšnytė-Marmienė, Varžinskienė Laura, Stelmokienė Aurelija, Motiečienė Roberta,
Genevičiūtė-Janonienė Giedrė, Jarašiūnaitė Gabija. (2016). Veiklos tyrimas organizacijoje.
Socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis.VDU leidykla, Kaunas. (atiduota leidyklai).
Sørensen, O., Ramioul, M., Naujanienė, R. (2015). Autonomy in unlikely places: preconditions in
low skilled jobs In Holtgrewe, U., Kirov, V., Ramioul, M. (eds.): Hard work in new jobs. The quality
of work and life in European growth sectors. Houndmills (Palgrave Macmillan), pp. 231-249.
Kuznecovienė, Jolanta, Naujanienė, Rasa. (2015). Tarp aukštų reikalavimų ir menko pripažinimo.
Darbuotojų patirtys ir darbo trajektorijos maitinimo paslaugų ir pagyvenusių žmonių globos
sektoriuose. Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vilnius.
Mažeikienė, Natalija, Naujanienė, Rasa, Ruškus, Jonas. (2014). What is mixed in welfare mix?
Welfare ideologies at stake in the Lithuanian case of social service delivery. European Journal of
Social Work, Vol. 17, (5), 641-655.
Dvarionas, Džiugas; Motiečienė, Roberta; Ruškus, Jonas; Mažeikienė, Natalija; Naujanienė, Rasa.
(2014). Įgalinančių socialinių paslaugų modelis socialinės gerovės politikos kontekste // Filosofija.
Sociologija = Philosophy. Sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. T. 25,
nr. 2, 2014, p. 89-97. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/2/8897.pdf>
Ruškus, Jonas; Mažeikienė, Natalija; Naujanienė, Rasa; Motiečienė, Roberta; Dvarionas, Džiugas.
(2013). Įgalinimo samprata socialinių paslaugų kontekste // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai =
Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-0470.
2013, [T.] 12(2), p. 9-42. Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa0001:J.04~2013~ISSN_2029-0470.N_12_2.PG_9-43>.
Tamutienė Ilona, Naujanienė Rasa. (2013). Senyvo amžiaus asmenų socialinių paslaugų
prieinamumo namuose patirtys. Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto
leidykla.
ISSN
1392-3137.
Nr.
4
(65),
p.
63-78.
Prieiga
per
internetą:
<http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Tiltai_2013_4.pdf >. [Duomenų bazės: Index Copernicus].
Sardadvar K., Hohnen P., Kuemmerling A., McClelland Ch., Naujanienė R., Villosio C. (2012).
Underpaid, Overworked, but Happy? Ambiguous experiences and processes of vulnerabilisation in
domicilliary elderly care. E-Journal of International and Comparative Labour Studies. Vol. 1, No.34, p. 139-168. Prieiga per internetą: <http://adapt.it/EJCLS/index.php/ejcls_adapt/article/view/40>.
Motiečienė Roberta, Naujanienė Rasa. (2012). Construction of „Good“ and „Bad“ motherhood
during the study of Critical reflection on experiences of social work with families at social risk.
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas: Vytauto
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Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-0470. 2012, [T.] 9(1), p. 171-194. [Duomenų bazės:
IndexCopernicus; Lituanistika].
Makštutytė Ramunė, Naujanienė Rasa. (2012). Motinystės atsisakymo emocinė raiška: motinų
patirties kritinė refleksija. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and
methods. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-0470. 2012, [T.] 10(2), p.99118. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Lituanistika].
Jankūnaitė Dovilė, Naujanienė Rasa. (2012). Sėkmingos senatvės prielaidos: senyvo amžiaus
asmenų perspektyva. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas: Vytauto
Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-0470. 2012, [T.] 10(2), p. 209-232.

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
Pranešimai tarptautinėse konferencijose:
Pranešimas: "SOME ISSUES IN SOCIAL WORK AND SOCIAL SERVICES IN LITHUANIA", 18th
International Summer School in Social Work & Social Sciences 2015. Lapland University and Vermont
University. SOCIAL WORK FROM A GLOBAL PERSPECTIVE. 2015.05.20-26. Laplandijos
universitetas, Suomija.
Pranešimas: „Veiklos tyrimo dalyvaujant scenarijai skatinant pokyčius privačiose ir viešosiose pagyvenusių
žmonių globos organizacijose“ (“Participatory action research scenarios promoting changes in private and
public elderly care organizations. Tarptautinėje konferencijoje: “The 4th European Social Work Research
Conference Private troubles or public issues? Challenges for social work research. Free University of
Bozen-Bolzano, Italija. 2014.04.15-17.
Pranešimas: „Galia ir įgalinimas socialinių paslaugų sistemoje: tarp lūkesčių ir realybės“. („Power and
empowerment in system of social services: between expectations and reality”). Tarptautinėje konferencijoje
“Socialinis darbas ir galia”, Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva, 2013.11.08.
Pranešimas: „Geros“ ir „blogos“ motinystės konstravimas socialinio darbo su šiema praktikoje“
("Construction of "good" and "bad" motherhood in family social work“). The 3rd European Conference for
Social Work Research, Suomija, 2013.03.20-22.
Pranešimas: „It is your guilt“: a reflection of motherhood‘s relinquishment experience“ tarptautinėje
mokslinėje konferencijoje Intersecting Feminisms: Theory, Politics and Activism, University of Łódź,
Lenkija, 2012.11.16-18.
Pranešimas: „Empowerment oriented social work as feminist social work practice“ tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje Intersecting Feminisms: Theory, Politics and Activism, University of Łódź, Lenkija,
2012.11.16-18.
Pranešimas: Empowering strategies of social work service provision in the context of welfare deficit“
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje: „Socialinis darbas darniai socialinei raidai“. Kaunas, VDU,
2012.09.27-29.
Pranešimas: „Resource management or ignorance of clients: a sketch of gerontological social work practice
in Lithuania” tarptautinėje konferencijoje “Joint World Conference on Social Work and Social
Development: Action and Impact”. Stokholmas, Švedija, 2012.07.8-12.
Pranešimas tarptautinėje konferencijoje: “Representation of old age and ageing with the use of qualitative
research methodology: Lithuania cases”. International summer school in social work in the asocial sciences:
Social work from a Global Perspective. Finland, University of Lapland, 2012.05.21-25.
Pranešimas tarptautinėje konferencijoje: “The Issue of Active and Dignified Ageing: Experiences of Elderly
Women”. Tarptautinė konferencija: “Gyvenimo kokybė globalizacijos konteskte: aktyvaus senėjimo ir kartų
solidarumo aspektas”, MRU, Socialinės politikos fakultetas, 2012.05.24.
Pranešimai nacionalinėse konferencijose:
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Pranešimas: Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese:
dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai. Konferencijoje "Projekto "Socialinį darbą dirbančiųjų kompetencijos
ugdymas" 2013-2015 m. rezultatai, patirtis ir įžvalgos", 2015 m. 09.15d. Vilnius.
Pranešimas: "Socialinės paslaugos senyvo amžiaus žmonėms: situacija Europoje ir Lietuvoje", Mokslinėjepraktinėje konferencijoje "Senėjantis žmogus bendruomenėje: palaikančios aplinkos kūrimas",
2015.10.21d., Kaunas.
Pranešimas-paskaita: Senyvo amžiaus žmonių globa Lietuvoje“ („Social Care of older adults in
Lithuania“), Erasmus IP: „Human rights, public health and social service challenges on local government in
the Baltic Sea region“. VDU, Kaunas, Lietuva, 2014.04.04.
Pranešimas: „Socialinio darbo pobūdis: laviravimas tarp globos ir kontrolės“. Tarptautinėje mokslinėjepraktinėje konferencijoje „Tolerancijos ir kompromisų paieškos multikultūrinėje visuomenėje“. Biržai.
2014.03.28.
Pranešimas: „Kliento socialinis konstravimas socialiniame darbe su šeima“ ("Social construction of
clienthood in family social work", Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Socialinio darbo
profesionalizacijos raiška ir iššūkiai". Klaipėda. KU, 2013.04.18.
Pranešimas: "Senyvo amžiaus moterų tremties išgyvenimo prisiminimų rekonstrukcija socialinio darbo
praktikoje" konferencijoje "Tremties istorinė ir socialinė atmintis: asmens patirties perspektyva".
2013.04.12.
Pranešimas: „Subjektyvus darbuotojų pasitenkinimas darbu: senyvo amžiaus žmonių globos namuose
sektoriaus atvejis“ nacionalinėje Lietuvos sociologų konferencija „NELYGYBIŲ LIETUVA“, 2012.11.30.
Pranešimas: „Subjektyvi fizinė ir psichologinė gerovė, kaip sėkmingos senatvės prielaidos: senyvo amžiaus
asmenų patirtis“ mokslinėje-praktinėje konferencijoje: „Aktyvus ir sėkmingas senėjimas kintančioje
visuomenėje: kasdieninės veiklos strategijos“. Kaunas. 2012.10.01.
Pranešimas: „Orus ir aktyvus senėjimas: senyvo amžiaus moters patirtis" mokslinėje-praktinėje
konferencijoje: „Senėjimas ir psichikos sveikata“. Kaunas, VDU, 2012.09.24.

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
 Palyginamasis tarptautinis tyrimas: Šeimos kompleksiškumas ir socialinis darbas.
Palyginamasis tyrimas į šeimą orientuoto gerovės darbo skirtinguose gerovės režimuose.
(Family complexity and social work. A comparative study of family-based welfare work in
different welfare regimes. (FACSK). NORFACE Welfare State Futures. ). Tyrėja. 2015-2017
metai.
 Simulated practice for Skills Development in Social Services and Health care (DigitalBridges). Erasmus plius. Projekto vadovė. 2014-2016 metai.
 MTEP projektas "Psichococialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas
teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi" Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-016.
Tyrėja, projekto vadovė. 2013-2015 metai.
 Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakomasis tyrimas: “Darbo santykių ir
valstybinio socialinio draudimo teisinio – administracinio modelio sukūrimas” . Tyrėja. 20142015 metai.
 FP7. Tarptautinis tyrimų projektas tema: “Work and life quality in new and Growing jobs”
(WALQING) (Darbas ir gyvenimo kokybė naujai besivystančiuose darbuose), Sutarties Nr.
244597. Tyrėja. 2010-2012 metai.
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 Įgalinimo strategijomis grindžiamo socialinių paslaugų modelio kūrimas Lietuvoje“ iš šio
projekto lėšų pagal sutartį su Lietuvos mokslo taryba Nr. MIP-021/2011. Tyrėja. 2011-2012
metai.
 PROGRESS. Improving access to community-based services for older people living at home.
Sutarties numeris: VP/2009/005/0007. Tyrėja. 2011-2012 metai.

PROFESINĖS NARYSTĖS






Europos socialinio darbo tyrėjų asociacijos narė.
Lietuvos profesinių santykių konsultantų (supervizorių) asociacijos narė.
Nacionalinės socialinio darbo su grupe asociacijos narė.
Tarptautinės socialinio darbo su grupe asociacijos narė.
Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos tarybos narė.

PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)





„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-KA200001805). Mokymų trukmė 40 valandų: teorinis mokymasis 15 val., praktinis mokymasis
25 val. (5 dienos). 2015.11.9-12.30.
Dalyvavimas tarptautiniame supervizijos kongrese „Žmogiškieji fenomenai organizacijoje.
Supervizijos įžvalgos”, vykusio 2015 m. birželio 18 d. Kaune.
Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje "Kartu prieš smurtą. Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas vykdant smurto prieš vaikus prevenciją", 2015 02 18-19.



Dalyvavimas Tarptautinės intervizijos grupės sesijoje: Talinas, Estija, 2015.10.2-4.



Dalyvavimas Tarptautinės intervizijos grupės sesijoje: Kaunas, 2015.04.24-26.



Dalyvavimas kontrolinės supervizijos sesijoje. Vedantysis Gerry Aerts (Olandija).
2015.03.13-14 dienomis.



Dalyvavimas koučingo mokymuose: „Koučingo metodai supervizijoje“. Vedantysis:
Birgit Ramon, Vokietija. 2014.06.20-22 dienomis.



Dalyvavimas mokomosios kontrolinės supervizijos sesijoje. Supervizorė: H. Dagmar
(Vokietija), 2013.05.11-12 dienomis.



Dalyvavimas mokomosios kontrolinės supervizijos sesijoje. Supervizorius: W.Waigant
(Vokietija), 2013.06.



Dalyvavimas mokomosios kontrolinės supervizijos sesijoje. Superivzorius S. de-Roose
(Olandija). 2013 metų lapkričio 16 d. (6 akad.val.).



Dalyvavimas mokomosios kontrolinės supervizijos sesijoje. VDU, LPSKA. Supervizorius
Bernd Jansen. 2012.03.14. (9 akad.val.).



Dalyvavimas mokomosios kontrolinės supervizijos sesijoje. VDU, LPSKA. Supervizorius
Bernd Jansen. 2012.02.29. (8 akad.val., viso 2 susitikimai).

TARNYSTĖ VISUOMENEI


Lietuvos socialinio darbo tarybos prie SADM narė. Nuo 2012 metų.
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Kauno m. savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos pirmininko pavaduotoja. Nuo
2015 metų.



Kauno miesto savivaldybės darbo grupės socialinių paslaugų optimizavimui narė. Nuo 2015 metų.



Kauno miesto NVO socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
konkurso vertinimo narė. Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsak. A-3060,
2015.10.27. 2015-2016 metai.



Kauno miesto savivaldybės strateginiam plėtros planui iki 2022 m. parengti Socielinės srities grupės
narė/moderatorė. 2014-2015 metai.
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