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Gyvenimo aprašymas 

GEDAS MALINAUSKAS 
Socialinio darbo katedros lektorius 

Jonavos g. 66-321 

Tel. Nr.: (+370) 32 78 47 

El. paštas: gedas.malinauskas@vdu.lt 

 

SPECIALIZACIJOS ARBA AKADEMINĖS PAREIGOS 

• Socialinio darbo katedros lektorius 
 

IŠSILAVINIMAS 

• Socialinių mokslų (socialinio darbo) daktaro laipsnis, Laplandijos universitetas, 2011. Di-
sertacija „This Child Is Also Mine: a Narrative approach to the Phenomenon of Atypical 
Custodial Grandparenthood“ 

• Šeimos psichoterapijos specializacija, Kauno Medicinos Universitetas, Podiplominių stu-
dijų centras, 2004 

• Socialinio darbo magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2001 

• Elektrotechnikos bakalauro laipsnis, Kauno Technologijos universitetas, 1998 
 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

• Šeimos narių patirtys migracijos procese; 
• Kokybiniai tyrimai (patirties rekonstrukcija naudojantis naratyvo metodologija); 
• Neįgaliųjų įtrauktis ir įgalinimas (bendruomeninės socialinės paslaugos neįgaliesiems). 

 

AKADEMINĖ PATIRTIS 

• Lektorius, Vytauto Didžiojo universitetas, 2012 – iki dabar. 

• Asistentas, Šiaulių kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas, Socialinio darbo studijų ka-
tedra, 2009 – 2010. 

• Asistentas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2006 – 2012. 
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DĖSTOMI KURSAI  

• Žmogaus elgesys socialinėje aplinkoje (SOD1011) (BA) 
 

• Socialinis darbas su grupėmis (SOD3005) (BA) 
 

• Socialinė pedagogika sumanosios edukacijos kontekste (IPP2018) (BA) 
 

• Socialinio darbo su šeima modeliai ir jų taikymas (SOD5019) (MA) 

 

• Patirties psichologija (SOD5020) (MA) 

 

   

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 

• Malinauskas, G. E. Žiaunienė, K. Kalpokienė, I. Jaugėlaitė, K. Dūdonytė, A. Kilienė 

(2021). Aš galiu, tik leisk man pačiam spręsti. // Kauno „Arkos“ bendruomenė, ISBN 978-

609-96285-0-9 

• Malinauskas, Gedas. (2019). Senelių, prižiūrinčių anūkus laikinos migracijos procese, re-

konstruoti pagalbos naratyvai. // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. 

Experience and methods. ISSN 2029-0470. 2019, T. 23(1), p. 121-139.  

• Malinauskas, G. (2011) This Child Is Also Mine: a Narrative approach to the Phenomenon 

of Atypical Custodial Grandparenthood. Rovaniemi: University of Lapland, 277 pp., Acta 

Universita-tis Lapponiensis 200. 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose: 
 

• G. Malinauskas, E. Daugėlaitė (2021). Kokie yra praktiniai prieinamos informacijos porei-

kiai ir iššūkiai? Asmens su negalia patirtis // Informacijos prieinamumas žmonėms su ne-

galia, 2021 06 28, Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Lietuvos Neįgaliųjų Organizacijų 

forumas.  

• G. Malinauskas. (2020). New services for people with learning disabilities in Lithuania: 

help to make decision// L'arche International practice conference "L'arche good practise: 

new services for people with learning disabilities" 2020 05 25 , L'arche International Fe-

deration, France (nuotolinė konferencija). 

• G. Malinauskas. (2019). Deinstitucionalization situation in Lithuania: community based 

services// L'arche International scientific - practice conference "Inclusion and community 

based services for people with learning disabilities" 2019 03 20 - 03 28, La Ferme de 

Trosly, TROSLY-BREUIL, PRANCŪZIJA. 

• G. Malinauskas (2018). Inclusion: inclusion models for people with learning disabilities in 

Post Soviet countries// International L'Arche Federation Assembly, Trinapolis, Vilnius 

(Lietuva), 2018 06 10-15 

• G. Malinauskas (2017). Building relationship through borders // International L'Arche Fe-

deration Assembly, Belfast (Ireland), 2017 06 20-27 

 

Pranešimai nacionalinėse konferencijose: 

• G. Malinauskas, E. Daugėlaitė (2021). Pandemijos iššūkiai ir galimybės asmenims su ne-
galia // 'Socialinis darbas pandemijos metu: aš esu, nes esame mes", Pasaulinei socialinio 
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darbo dienai skirtas forumas, 2021 03 16, VDU, Socialinio darbo katedra (nuotolinė kon-
ferencija). 

• G. Malinauskas, (2021). Asmenų su intelekto negalia lytiškumo retrospektyvi patirtis: at-
vejo studija // Seksualumas paauglystėje: raida ir iššūkiai, 2021 05 07, Lietuvos vaikų ir 
šeimos terapijos asociacija, UAB „Žmogaus psichologijos studija“, nacionalinė konfe-
rencija. 

• G. Malinauskas. (2019 04 19). "Asmuo su intelekto negalia šeimoje: susitaikymo su negalia 
ir bendruomeninės pagalbos atvejo studija" // mokslinė - praktinė konferencija "Autizmo 
spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas" Misija (Ne)Įmanoma"// Kauno Pedagogų 
Kvalifikacijos centras, Vytauto pr. 44, Kaunas. 

• G. Malinauskas. (2019 04 24). "Asmenų su intelekto negalia įtrauktis: raiška ir galimybės" 
// mokslinė - praktinė koferencija "Praktinis žmogaus teisių įgyvendinimas: ateitis bend-
ruomeninėms paslaugoms?"// Šiaulių Valstybinė Kolegija, Joniškio Saulės mokykla. 

• G. Malinauskas (2017). Trys žmonių su negalia įtraukimo būdai: bendruomeninis ""Ar-
kos"" modelis // Bendradarbiavimo ir tinklaveikos svarba keičiant požiūrį į negalią, VDU 
, SocActiva, 2017 11 28 

 

DIDAKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

• G. Malinauskas (2021). "Pagalbininko vaidmuo stiprinant asmens gebėjimus pasirūpinti 
savimi ir priimti kasdienius sprendimus"//Trijų dienų (30 ak val) nuotoliniai mokymai. 
2021 01 06-08 3 dienos// Pertvarkos projektas, Neįgaliųjų reikalų departamentas. 

•  G. Malinauskas (2021). Atskirties grupių specifika ir teikiančiųjų pagalbą palaikymas // 
2021 06 12, Caritas, Papilio g.,5, Kaunas. (mokymai) 

• G. Malinauskas (2021). Įtraukties metodai ir jų naudojimas negalią turinčių asmenų savęs 
atstovavime // Projektas „Sužinojus teises – atstovauti reikia teises (START)“ Nr. K1-
O4-IP-V-246, Betzatos bendruomenė, 2021 09 16 ir 09 17, Vilnius, Čekoniškių km. (mo-
kymai) 

• G. Malinauskas (2021). Praktinis neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas. Pagalba pri-
imti sprendimus paslauga // Joniškio "Saulės" pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo 
centras, 2021 11 04 -05, Livonijos g. 4, Joniškis. (mokymai) 

• G. Malinauskas (2021). Tarpinstitucinės komandos formavimas // Projektas „Sužinojus tei-
ses – atstovauti reikia teises (START)“ Nr. K1-O4-IP-V-246, Betzatos bendruomenė, 
2021 11 25 - 26, Vilnius, Čekoniškių km. (mokymai ir seminaras) 

• G. Malinauskas (2020). "Pagalbininko vaidmuo stiprinant asmens gebėjimus pasirūpinti 
savimi ir priimti kasdienius sprendimus"//Trijų dienų (30 ak val) nuotoliniai mokymai. 
2020 11 11-13 Vilniaus regiono Pagalbos priimti sprendimus specialistams, 2020 11 25-
27 Kauno regiono Pagalbos priimti sprendimus specialistams, 2020 12 2-4 Šiaulių re-
giono Pagalbos priimti sprendimus specialistams, 2020 12 16-18 Tauragės regiono Pa-
galbos priimti sprendimus specialistams. Viso - 12 dienų.// Pertvarkos projektas, Neįga-
liųjų reikalų departamentas. 

• G. Malinauskas (2019 02 21, 22, 27, 28; 2019 04 03 25 - 26), Darbas su agresyviais ir 
prieštaraujančiai vaikais turinčiais negalią“ , „Elgesio modeliai su vaikais turinčiais hi-
peraktyvumo ir dėmesio sutrikimo sindromą“ // Kauno Specialioji mokykla, mokymai 
visam personalui. (6 dienų mokymai personalui) 

• G. Malinauskas (2019 04 04) Praktiniai JTO neįgaliųjų konvencijos įgyvendinimo aspektai 
// Marijampolės specialieji socialinės globos namai, Bažnyčios g. 23A, Marijampolė (1 
dienos mokymai personalui) 

• G. Malinauskas (2019 10 18 - 19). Darbo su asmeniu, turinčiu proto negalią, pagrindai // 
Kauno Arkos bendruomenė, Pienių g. 3, Kaunas (2 dienų mokymai socialinio darbuotojo 
padėjėjams). 

• G. Malinauskas (2019 04 04) "Individualus lygmuo: tinkamas profesinio mokymosi sąlygų 
pritaikymas" // Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, integracijos profesiniame mo-
kyme tarptautinė patirtis, Tyrimų Mokymų centras, Miško g. 11, Kaunas (mokymai pro-
fesinių mokyklų mokytojams). 
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PROFESINĖS NARYSTĖS 

• Šeimos psichoterapijos draugijos valdybos narys nuo 2013 m. 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

• Dalyvavimas praktiniuose mokymuose, "Creating healthy environment for people with 
disabilities" // International L'Arche Federation, France, 2021 05 10, 05 24 ir 06 08, 06 
15, 06 20 (nuotoliniai mokymai) 

•  Dalyvavimas praktiniuose mokymuose, "Leadership role in Larche communities" // In-
ternational L'Arche Federation, France, 2019 05 26 - 30 (nuotoliniai mokymai) 

• Dalyvavimas praktiniuose mokymuose, "Decision making services for people with lear-
ning disabilities" // International L'Arche Federation, L'Arche a Beauvais, 34 rue du Ge-
neral Leclerc, Beauvais, France, 2019 04 16 - 20. 

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI 

• VDU, Aktyviausias SMF 2011-tų lektorius 
  
• „2013 Gerumo kristalas“ už Neįgaliųjų integravimą į visuomenę. 

TARNYSTĖ VISUOMENEI 

 

• Nuo 2010 metų iniciavo ir įkūrė Kauno Arkos bendruomenę, kurioje siekiama atskleisti žmonių su 

proto negalia dovanas ir parodyti jų gebėjimus kurti vertingus darbus. Nuo 2014 metų dirba, kaip orga-

nizacijos vadovas. 

• Malinauskas, G (2020). Prezidento padėka už indėlį kuriant inovatyvias paslaugas asmenims su nega-

lia// LR Prezidentūra, 2020.09.11 

• - Malinauskas, G (2020). Asmeninė padėka už aktyvią veiklą, kuriant kompleksinių paslaugų teikimo 

aprašą ir gerinant pagalbos priimant sprendimus paslaugos teikimą// LR Soc apsaugos ir darbo minis-

terijos ministras L. Kukuraitis. 2020.10.23- G. Malinauskas (2018). Auginant vaiką su negalia: paauglio 

lytiškumo ugdymas // Vieša paskaita tėvams. VDU, SMF, Jonavos g. 66. 2018 11 29, 18 val. 

• - G. Malinauskas (2018). Asmens su intelekto negalia dovanos // Vieša paskaita, Bendrystės diena. 

Kauno "Arkos" bendruomenė, Pienių g. 3, // 2018 05 25, 17val. 

• Interviu Ryčiui Zemkauskui, laidai "Z karta", 2015 balandis.  

• Studentams intensyvaus seminaro vedimas "Koks aš esu grupės narys? Kaip pažinti grupės 
procesus", Kulautuva, 2015 04 17 - 18 d.   

• 5 pasaulio šalių fotografijų parodos organizavimas "Draugystė Arkoje", 2014 12 22 - 2015 
01 04.  

• Moksleivių akademija ketvirtoji sesija "Žvelk į iššūkius pozityviai" , 2014 m. sausio 11 d. 

• "Naratyvinės terapijos pagrindai", paskaitų ir seminarų vedimas, VŠĮ Šeimos santykių ins-
titute, Kaunas, nuo 2013 metų. 

• „Vaikų agresija: koreguoti elgesį: ar motyvuoti suvaldyti pyktį", Lietuvos Vaikų Dienos 
centrų asociacija, Kauno miesto savivaldybė, Kaunas, 2014 12 10.  

• Paskaitos moksleiviams "Jaunojo Socialinio darbuotojo akademijoje", VDU, Kaunas, nuo 
2012 metų.  

• Paskaitos jaunuoliams "Kitoks požiūris į žmogų su proto negalia: Arkos bendruomenė"// 
Jono Pauliaus II Piligrimų Centras, Kaunas, nuo 2010 metų. 



5 | Gedas Malinauskas 

      

• 2011 m. – 2012m. VDU, Socialinio darbo kompetencijų centro organizuotų Ventos, Vili-
jampolės, Pabradės vaikų globos namų socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai ir konsul-
tavimas tema „Socialinio darbo gebėjimų įgijimas patirtiniu ir Forum teatro būdu“ . 


