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SPECIALIZACIJOS ARBA AKADEMINĖS PAREIGOS


Socialinio darbo katedros asistentė

IŠSILAVINIMAS




2012 m. pradėtos doktorantūros studijos Vytauto Didžiojo universitete Sociologijos
katedroje
Socialinio darbo magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2011
Socialinio darbo bakalauro laipsnis, Vytauto didžiojo universitetas, 2009

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS





Socialiniai senėjimo aspektai
Sociologiniai senatvės ir senėjimo tyrimai
Sveikatos sociologija
Vyresnio amžiaus asmenų poreikių tyrinėjimas

AKADEMINĖ PATIRTIS


Socialinio darbo katedros asistentė nuo 2013

DĖSTOMI KURSAI


Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje (SOD3001) (BA)



Socialinė reabilitacija ir integracija (SODN4012) (BA)



Socialinis darbas gerontologijoje (SOD3011) (BA)
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MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)


Jankūnaitė, D. (2015). Nuo senatvės medikalizacijos link senatvės biomedikalizacijos?.
Socialinis darbas. Nr. 13 (2).



Jankūnaitė, D., Naujanienė, R. (2012). Sėkmingos senatvės prielaidos: senyvo amžiaus
asmenų perspektyva. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. Nr. 10 (2).



Jankūnaitė, D., Užaitė. V. (2011). Globėjo, besirūpinančio Alzheimerio liga sergančiu
artimuoju streso įveikimas. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. Nr. 7(1).

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
Pranešimai tarptautinėse konferencijose:


Self-management of chronic illness by elderly with several chronic conditions (stendinis
pranešimas)// Horizons for Comparative and Integrative Research on Ageing and Health,
Stokholmas, Švedija, 2015 m. spalio 7-8 d.



Inovations in concepts form medicalization to biomedicalization of old age// Social
Innovations: Theoretical and Practical Insights. Vilnius, 2014 spalio 23-24 d.
(bendraautorė prof. S. Mikulionienė).



Educational group with typically developing adolescence (stendinis pranešimas)//
Revitalizing our Heritage: a Brige to the Future. The XXXV Annual International
Symposium, Boston (Jungtinės Amerikos valstijos) 2013 m. birželio 6-9 d. (bendraautorė
dr.Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė)



Seniors` volunteering as prerequisites for successful aging: the experience of
participation in international projects in Kaunas city (žodinis pranešimas)// Volunteering
possibilities to support senior and socially excluded citizens in the EU. Kaunas, 2012
rugsėjo 17-20 d. (bendraautorės doc. dr. R. Naujanienė, R. Motiečienė)



The issue of Active and dignified ageing: experiences of elderly women (žodinis
pranešimas)// Quality of life in the context of globalization: aspect of active aging and
solidarity between generations. Vilnius, 2012 gegužės 24 d. (bendraautorė doc. dr.
R.Naujanienė).

Pranešimai nacionalinėse konferencijose:


Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai (žodinis pranešimas)// Projekto "Socialinį
darbą dirbančiųjų kompetencijos ugdymas" 2013-2015 m. rezultatai, patirtis ir įžvalgos,
2015 m. rugsėjo 15d. Vilnius. (bendraautorės doc. dr. R.Naujanienė, dr. J.Vyšniauskytė
Rimkienė, doc. dr. V.Ivanauskienė, dr. N.Liobikienė).



Dienos stacionaras, kaip socialinės integracijos priemonė (žodinis pranešimas)//
Socialinės reabilitacijos ir integracijos įgyvendinimas bendruomenėje, Kaunas, VDU.
2014 lapkričio 24 d.



Sėkmingos senatvės prielaidos: senyvo amžiaus asmenų patirčių analizė (žodinis
pranešimas)// Kartų bendradarbiavimo reikšmė pozityvaus senėjimo procese, Kaunas,
2014. spalio 21 d.
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Subjektyvi fizinė ir socialinė gerovė, kaip sėkmingos senatvės prielaidos: senyvo amžiaus
asmenų patirtis (žodinis pranešimas)// Aktyvus ir sėkmingas senėjimas kintančioje
visuomenėje: kasdieninės veiklos strategijos, Kaunas, 2012 spalio 1 d.



Orus ir aktyvus senėjimas: senyvo amžiaus moters patirtis (žodinis pranešimas)//
Senėjimas ir psichikos sveikata. Kaunas, 2012 rugsėjo 24 d. (bendraautorė doc. dr.
R.Naujanienė).

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
 Projektas „Simulated Practice for Skills Development in Social Services and Healthcare
(Digital_Bridges)“ (projekto Nr. 2014-1-UK01-KA200-001805). (Nuo 2014 m projekto
tyrėja)
 Projektas „Socialinių įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (projekto Nr. VP1-1.1SADM-13-V-01-001). (2014-2015 m. projekto dėstytoja).
 Projektas „Upgrading care service with innovative skills certification, e-learning and
matching systems“ (projekto Nr. 518388-LLP-1-2011-1-1IT-LEONARDO-LMP). (20122014 m. projekto tyrėja).

PROFESINĖS NARYSTĖS


International Association for Social Work with Groups (IASWG) narė nuo 2013 m.

PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)


Dalyvavimas tarptautinėje doktorantų vasaros mokykloje "International Summer School
on Aging“, Lund (Švedija), 2014 rugpjūčio 24-29 dienomis.



The Nordic - Baltic Doctoral Network in Social Work, dalyvauta doktorantų vasaros
mokykloje. Ryga, (Latvija), 2013 rugpjūčio 12-16 dienomis.

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI


2011 m. gauta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka už socialinei raidai
reikšmingus socialinio darbo tyrimus, mokslines įžvalgas bei pasiūlymus.

TARNYSTĖ VISUOMENEI


Interviu Marijos radijo laidoje "Šeimos židinys", 2015 kovo 10 d.,



"Apie toleranciją kitaip" paskaita Kauno Jėzuitų gimnazijoje, 2015 vasario 25 d.,



Dalyvavimas „Senjorų iniciatyvų centro“ organizuotoje diskusijoje Vyresnio amžiaus
žmonių indėlio į visuomenės gyvenimą ir dalyvavimo jame, 2014 m. lapkričio 29 d.



2013 ir 2014 m. Kauno rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo komisijos narė.



2012-2014 m. organizuotos ir vestos moksleivių akademijos "Žvelk į iššūkius pozityviai"
sesijos (viso 10 sesijų).
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