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Darbo patirtis                                                   

Data                                                                  2014 09 20  

Profesija arba pareigos                                  Pavaduotoja socialiniam skyriui 

Pagrindinė veikla ir atsakomybė                  Soc. darbo organizavimas (konsultacijos, ISGP peržiūra)  

Darbovietės pavadinimas ir                           Šiaulių miesto savivaldybės globos namai 

Adresas                                                            Energetikų g. 20a, Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis                               Ilgalaikė\trumpalaikė socialinė globa, paslaugos į                                                      

                                                                          namus/laikinas atokvėpis, dienos socialinė globa 

                                                                          asmenims su proto negalia ir psichikos sutrikimais.  

 

 

Darbo patirtis                                                   

Data                                                                  2012 09 21 iki 2014-09-20 

Profesija arba pareigos                                   Socialinio darbo organizatorė 

Pagrindinė veikla ir atsakomybė                   Socialinio darbo organizavimas 

Darbovietės pavadinimas ir                           Šiaulių m. sav. dienos soc. globos centras „GODA“ 

Adresas                                                             Žalgirio g. 3, Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis                                Dienos paslaugos asmenims su proto negalia 

 

 

Data                                                                   2009 04 31 – 2012 09 20 



Profesija arba pareigos                                  Socialinių programų koordinatorė 

Pagrindinė veikla ir atsakomybė                  Socialinių programų koordinavimas, projektų rašymas ir    

                                                                          koordinavimas                                                                                

Darbovietės pavadinimas ir                           VšĮ Socialinių inovacijų centras 

Adresas                                                             Mišeikių 24, Šiaulių raj. 

Darbovietės veiklos sritis                                Inovacijų diegimas socialinėje srityje 

 

Mokymasis 

Data                                                                  2012 - 2014 

Kvalifikacija                                                   Soc. pedagogikos magistrantūros studijos 

Pagrindiniai dalykai                                      Socioedukacinių projektų koordinavimas 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir                   Šiaulių universitetas,  

Tipas                                                                soc. pedagogikos fakultetas 

 

Data                                                                  2009 09 01 -   2010 06 19                                                                                                                

Kvalifikacija                                                    Papildomosios bakalauro studijos 

Pagrindiniai dalykai                                       Socialinio darbo organizavimas 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir                    Šiaulių universitetas, Socialinės  

Tipas                                                                 gerovės ir negalės fakultetas 

 

Data                                                                  2005 - 2009 

Kvalifikacija                                                    Socialinio darbo profesinis bakalauras 

Pagrindiniai dalykai                                        Socialinis darbas, psichologija 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir                     Šiaulių kolegija, Medicinos fakultetas 

Tipas 

 

Data                                                                  2002 - 2005 

Kvalifikacija                                                    Vidurinis išsilavinimas                                             

Pagrindiniai dalykai                                       Realinis profilis (matematika, anglų 

                                                                          istorija, fizika – A lygis) 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir                    Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija 

Tipas 



 

 

Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos 

Kalbos 

Gimtoji kalba – Lietuvių 

 

 

 

 

 

 

 

Anglų k. 

 

Rusų k. 

 

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos 
 

✓ Pasižymėjimas ištverme ir greita orientacija; 
✓ Punktualumas;  
✓ Efektyvus darbas komandoje; 
✓ Gebėjimai dirbti organizacinį darbą;  
✓ Komunikabilumas; 
✓ Efektyvaus komandos mikroklimato kūrimas ir palaikymas; 

✓ Darbo koordinavimas; 

✓ Projektine veikla; 

 

 

 
Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos 
Gebėjimas puikiai organizuoti komandinį darbą, seminarus ir mokymus bei darbo grupes. 
 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos  
MS Office(laisvai), WindowsXP(laisvai), Internetas(laisvai), Outlook Express, PowerPoint(laisvai), 

MS Access. 

 

 

Dalyvavimas mokymuose - seminaruose, projektų administravimas 

Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Klausymas Skaitymas Bendravimas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu 

 

 (C2) 
Įgudęs 

vartotojas 
(C2) Įgudęs vartotojas (C2) Įgudęs vartotojas (C2) Įgudęs vartotojas (C2) Įgudęs vartotojas 

(B2) 
Pažengęs 

vartotojas 
(B1) 

Pažengęs 

vartotojas 
(B1) 

Pažengęs 

vartotojas 
(B1) 

Pažengęs 

vartotojas 
(B1) 

Pažengęs 

vartotojas 



2009 05 31 – Dalyvavimas „Youth in action“ mokymų kursuose „DEMO“. Lietuva, Aukštadvaris. 

2009 07 28 – Praktiniai užsiėmimai ir seminarai tema „The Solidarity Academy“. Gdanskas, Lenkija. 

2009 10 31 - Dalyvavimas „Youth in action“ mokymų kursuose „BITRIMULTI“. Mellieha. Malta. 

2010 05 18 – 2010 05 24 Intensyvūs mokymai apie narkotikus vartojančių žmonių problemas ir 

integraciją į darbo rinką. Italija, Verona. 

2010 05 26 Pažintinis – mokomasis vizitas SanPatrignano bendruomenėje. Italija, Rimini. 

2010 06 07 Trijų dienų pažintinis vizitas tema – Norvegijos politikos tinklas narkotikų ir alkoholio 

srityje. Oslas, Norvegija. 

2010 06 21 – 2010 06 26 Vizitas Norvegijoje tema – pagyvenusių žmonių nepriklausomo gyvenimo 

skatinimas perimant Norvegijos patirtį.  Norvegija, Trondheimas. 

2010 09 10 Dalyvavimas 8 val. tarptautinėje konferencijoje „Organizacijų teikiančių savarankiškumo 

įgūdžių palaikymo ir atstatymo paslaugas senyvo amžiaus žmonėms, pasiekimai, problemos ir 

perspektyvos. Lietuva, Šiauliai. 

2010 09 09 Dalyvavimas 8 val. tarptautinėje konferencijoje „Bendradarbiavimo tinklo tarp valstybinių 

ir nevyriausybinių organizacijų teikiančių priklausomybės ligomis sergantiems asmenims gydymo ir 

reabilitacijos ir socialinės integracijos paslaugas, kūrimas ir vystymas. Lietuva, Šiauliai. 

2010 09 21 Dalyvavimas 8 val. tarptautinėje konferencijoje „Organizacijų teikiančių socialines 

paslaugas šeimoms, stokojančioms tėvystės įgūdžių ir patiriančioms sunkumų, bendradarbiavimo tinklo 

ir priemonių kūrimas bei vystymas perimant Norvegijos patirtį. Lietuva, Šiauliai. 

2010 09 06 – 2010 09 08 Dalyvavimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo seminare 

„Refleksijos metodų taikymas problemų sprendimo ir pokyčių valdymo procese“. Lietuva, Šiauliai. 

2010 09 16 – 2010 09 18 Dalyvavimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo seminare 

„Patirtinis ugdymas kaip (re) socializacijos veiksnys socialiniame darbe“. Lietuva, Šiauliai. 

2010 07 28 – 2010 07 30 Dalyvavimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo seminare 

„Inovaciniai socialinio darbo metodai: atvejo vadyba“. Šiauliai, Lietuva. 

2010 09 22 – 2010 09 24 Dalyvavimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo seminare 

„Supervizija socialiniame darbe“. Šiauliai, Lietuva. 

2011 02 03 dalyvavimas mokymuose „ Viešųjų pirkimų vykdymų naujovės įsigaliojus viešuosius 

pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimams. Lietuva, Šiauliai.  

2012 02 Pažymėjimas, kad užbaigti mokymai tema „Darbas su savanoriais“. Anglija, Newcastle. 

2014-2016 ES kultūros projekto „NEFELE“ administravimas; 



2014 – 2016 m. ,,Migracija, integracija ir plėtra Europoje. Projekto koordinatorė Lietuvoje.  

 2015 m. ,,Socialinis darbas sociakultūrinėje aplinkoje“ (6 val. socialinio darbo praktikų seminaras); 

 2015 m. ,,Konfliktų ir stresų valdymas. Komandinis darbas“ (16 ak. val. mokymai); 

2016 m. ,,Socialinio darbuotojo asmenybės potencialo plėtojimas“ (16 val. trukmės teoriniai praktiniai 

socialinių darbuotojų mokymai); 

2016 m. ,,Komandinės supervizijos procesas“ (8 val.) pažymėjimas; 

2017 m. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EUASS kokybės sistemą; 

2017 m. diskusija – forumas „Socialinio darbuotojo įvaizdis: šiandien ir rytoj“; 

2017m. „Socialinių darbuotojų kompetencijų įsivertinimas (įvertinimas) bei profesinės kompetencijos 

tobulinimo poreikių nustatymas, naudojant metodinį įsivertinimo įrankį“. Įgytas specializuoto 

konsultanto statusas;  

2017m. Kvalifikacijos kėlimo mokymai „Socialinis marketingas“ 

2017m. Socialinių paslaugų įstaigų, diegiančių EQUASS sistemą, koordinatorių mokymai; 

2017-2018 ES sporto iniciatyvų, projekto MEN‘S koordinatorė Lietuvoje; 

2017-2018 m. Kartu su užsieno partneriais laimėtas „EVENTS“ projektas „European Voluntary  Events 

for Therapy Through Sports”; 

2017-2018 m. Kartu su užsieno partneriais laimėtas „EVENTS“ projektas „First European Sport Party“. 

2019m. Laimetas K2 strateginiu partnerysciu projektas “DESEM”. 

 

 

Nuo 2011 metų administruojami projektai:  

 

Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektai: 

✔ Darbo vertinimo diagnostika socialinių įgūdžių ir darbo pasirinkimo aspektu 

✔ Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje 

✔ Savanorių nuotolinių mokymų valdymas 

  

 

Nuo 2014 metų dalyvauju Šiaulių miesto savivaldybės paramos skyriaus projektų vertinimo 

atrankos komisijoje. Esu vertinimo komisijos narė.  

 

Vairuotojo pažymėjimas                              B kategorija nuo 2008 

http://www.socin.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=70
http://www.socin.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=70
http://www.socin.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=70
http://www.socin.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=70
http://www.socin.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=70

