Redaktoriaus žodis
Šis žurnalo STEPP numeris sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje publikuojami straipsniai, parengti remiantis tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šeima ir bendrasis gėris“
jos dalyvių išsakytomis mintimis. Antroje dalyje pateikiami socialinės politikos problemas
gvildenantys moksliniai straipsniai.
Konferencija „Šeima ir bendrasis gėris“ vyko 2016 m. gegužės 3–4 d. Vilniaus universitete. Reginyje dalyvavo tyrėjai, viešojo valdymo institucijų ir NVO atstovai, su šeimomis
dirbantys specialistai (socialiniai darbuotojai, pedagogai, psichologai ir kt.), studentai ir kiti,
kuriems aktuali šeimos problematika. Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, VšĮ SOTAS, bendradarbiaudami su Amerikos katalikiškojo universiteto Jono
Pauliaus II popiežiškuoju santuokos ir šeimos studijų institutu.
Konferencijos mokslinis-organizacinis komitetas:
Prof. B. Gruževskis, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedra
Doc. L. Gvaldaitė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedra
Prof. I. Juozeliūnienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedra
Doc. I. E. Laumenskaitė, Vilniau universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo
katedra (pirmininkė)
Prof. A. Lopez, AKU Jono Pauliaus II popiežiškasis santuokos ir šeimos institutas Vašingtone
Prof. G. Rossi, Milano katalikiškasis šv. Širdies universitetas
M. Palionis, VšĮ SOTAS atstovas organizaciniam darbui.
Šioje tarpdisciplininėje konferencijoje mokslininkai aptarė šeimos situaciją šiandieniame pasaulyje, gilindamiesi į šeimos tapatybės ir jos pagrindų klausimus iš krikščioniškos
antropologijos, filosofijos, teologijos ir socialinių mokslų perspektyvų, į jos sąsajas su bendruoju gėriu. Temos ir diskusijos pasirinkimą grindžia tai, kad dažnai daugialypių problemų
ir krizių bei iššūkių, kuriuos išgyvena šeimos ir apskritai mūsų visuomenės šiandien, tiek
vakaruose, tiek rytuose, ištakos – samprata, kas yra žmogus, kas yra šeima, kaip suprantame,
traktuojame ir išgyvename meilę, laisvę, santykius. Straipsnių autoriai – D. S. Crawford,
A. Lopez, E. Carrà, G. Vaitoška, S. Arlauskas, L. Gvaldaitė – remdamiesi skirtingų disciplinų aspektais, kviečia diskutuoti šiomis kompleksinėmis, su šeima ir bendruoju gėriu
susijusiomis temomis, gilintis ir įsisąmoninti jų turinį ir reikšmę bei padarinius žmogaus ir
visuomenės gyvenime.
Vyriausioji redaktorė prof. Laimutė Žalimienė
Specialioji redaktorė doc. Lijana Gvaldaitė
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Editor ’s introduction
The current issue of STEPP is divided into two parts. The articles representing the ideas
and discussions of the international academic conference “Family and Common Good” are
published in the first part of the issue. Two scientific articles from the filed of social policy
are published in the other part of the issue.
The conference “Family and Common Good” was held on 3–4 May 2016, in Vilnius
University. Academics, researchers, students, professionals (social workers, psychologists
and other), representatives of the public government institutions and NGOs participated in
this event.
The event was organized by the Department of Social Work, as well as colleagues of
other Departments of the Faculty of Philosophy of Vilnius University in collaboration with
NGO SOTAS and The Pontifical John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family
at The Catholic University of America.
The members of organisational committee were:
Prof. B. Gruževskis, Vilnius University
Assoc. Prof. L. Gvaldaitė, Vilnius University
Prof. I. Juozeliūnienė, Vilnius University
Assoc. Prof. I. E. Laumenskaitė, Vilnius University (chairman)
Prof. A. Lopez, The Catholic University of America
Prof. G. Rossi, Università Cattolica del Sacro Cuore
M. Palionis, NGO SOTAS
This interdisciplinary academic conference features the discussions on the situation of
the family in the Modern World, deepening into family’s identity and fundamentals from
the perspectives of Christian anthropology, philosophy and social sciences as well as its
relationship with and to the common good. Topics and discussions choices are based on the
fact that often multilateral problems, crises and challenges that families face are rooted in
the concepts of person and family and how such questions as love, freedom, relationships
are understood, treated and lived. The authors of the articles – D. S. Crawford, A. Lopez,
E. Carrà, G. Vaitoška, S. Arlauskas, L. Gvaldaitė – from different disciplinary aspects invite
to discuss these complex topics related to the family and common good issues, to deepen into
their contents and be more aware of their meanings and consequences to the life of a person
and to the entire society.
Editor-in-Chief Prof. Laimutė Žalimienė
Special Editor Assoc. Prof. Lijana Gvaldaitė
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