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L. Bakšienė (vad. L. Žalimienė). VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROBLEMOS DRUSKININKŲ
SAVIVALDYBĖJE. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 44 p.
Sėkminga vaikų socializacija ypač priklauso nuo šeimos. Sėkmingai vaikų socializacijai turi įtakos
kūdikystėje bei vaikystėje patirti išgyvenimai, emocijos, pagrindinių normų ir vertybių išmokimas.
Daugėja probleminių šeimų, blogėja vaikų priežiūra, vaikai dažnai tampa suaugusiųjų smurto ir
išnaudojimo aukomis. Vaikų, augančių probleminėse šeimose, socializacijos problemos yra vienos
iš skaudžiausių. Vaikai, užaugę probleminėse šeimose, yra labiau pažeidžiami, dažniau nei kiti
pasuka nusikalstamumo keliu. Šio darbo tikslas – išanalizuoti vaikų socializacijos problemas,
šeimos svarbą ir įtaką vaikų socializacijai, pateikti išvadas ir pasiūlymus, kaip padėti probleminėms
šeimoms, kartu pagerinant ir vaikų, augančių šiose šeimose, socializaciją. Iš anketinių duomenų
matyti, kad tėvai, neprižiūrintys savo vaikų, turintys žalingų įpročių, augo nepalankiomis sąlygomis
dėl šeimose vyravusių konfliktų, tėvo girtavimo, emocinės atstumties, mušimo, hipoglobos.
Probleminių šeimų vaikai auga nepalankioje ir nesaugioje psichosocialinėje aplinkoje, nėra
emociškai šiltų tėvų ir vaikų santykių, vaikams trūksta priežiūros, domėjimosi jų problemomis,
neugdomi socialiniai jų įgūdžiai. Šiems vaikams trūksta ne tik tėvų, bet ir visuomenės pagalbos.
Probleminių šeimų vaikai nereguliariai lanko mokyklą, nesiekia aukštojo mokslo ne tik dėl
motyvacijos stokos, bet ir dėl skurdo. Kad vaikų socializacijos sąlygos gerėtų, reikia stiprinti
šeimą, šeimos politiką būtina kuo greičiau orientuoti į kompleksinės paramos šeimai teikimą.
Reikia sukurti psichologinės ir socialinės pagalbos šeimai sistemą. Būtina mokyti šeimas prižiūrėti
vaikus. Šeimoms reikia gerai organizuotos ir nuolatinės pagalbos. Savivaldybėse būtų tikslinga
įsteigti pagalbos šeimai tarnybas, kurios nuosekliai ir tiesiogiai dirbtų su problemų turinčiomis
šeimomis.
E. Baranauskienė (vad. A. Čepėnaitė). NARKOMANIJOS PREVENCIJA PAAUGLIŲ IR
JAUNIMO TARPE. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 100 p.
Politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės permainos Lietuvoje sudarė sąlygas staigiai išplisti
narkomanijai. Vaikai ir jaunimas yra labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis. Paauglystėje ugdosi
fiziniai ir intelektualiniai gebėjimai, formuojasi gyvenimo įgūdžiai, todėl narkotikų platinimas
tarp paauglių tampa pavojingu socialiniu reiškiniu. Sklando įvairūs mitai apie narkotikus ir jų
vartojimą. Tam didelę įtaką daro žiniasklaida ir televizijoje rodomų kino filmų herojai. Kai
kurie paaugliai mano, kad techno ir repo muzka neįmanoma be narkotikų, todėl ieško
informacijos apie lengvus narkotikus, jų galimas ir dar nekenksmingas dozes. Nesuprasdami
pavojaus, paaugliai pradeda vartoti narkotikus.
Šio darbo tikslas – nustatyti veiksmingiausias narkomanijos prevencijos priemones. Tyrimo
metu apklausta 339 13–14 (septinta klasė) ir 17–18 (dvylikta klasė) metų įvairaus pažangumo
moksleiviai iš keturių bendrojo lavinimo mokyklų: Vilniaus Mindaugo (87), Riešės (76),
Rudaminos (86) ir Šalčininkų (89). Tyrimo rezultatai patvirtina keltas hipotezes: dauguma
tiriamųjų yra mėginę narkotinių medžiagų; šeimos socialinės ekonominės sąlygos iš dalies turi
įtakos vartoti narkotikų; kuo narkotikai yra prieinamesni, tuo jie dažniau vartojami; narkotikų
vartojimas priklauso ir nuo informacijos įtakos; narkotikų jaunimas dažniausiai įsigyja
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diskotekose; konfliktiniai santykiai su artimaisiais skatina narkotikų vartojimą; narkotikai savo
ruožtu skatina nepageidaujamus lytinius santykius ir nesaugų seksą. Nustatytas glaudus savęs
vertinimo ir žalingų įpročių ryšys: neigiamai save vertinantys moksleiviai dažniau rūko, vartoja
alkoholį ir narkotikus. Tyrimo metu išaiškėjo, kad rizikos amžius pradėti vartoti narkotikus yra
13–14 metų.
D. Bardauskas (vad. D. Urbonaitienė). KUPIŠKIO PENSIONATO GYVENTOJŲ UŽIMTUMO
IR POREIKIŲ TENKINIMO ANALIZĖ. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 39 p.
Darbo tikslas: Kupiškio pensionato gyventojų užimtumo ir poreikių tenkinimo analizė. Tyrimo
būdas: anoniminė visų pensionato padalinių darbuotojų apklausa. Išvados: gyventojų užimtumo
ir darbo veiklos poreikis nevienodas; gyventojų darbo veiklą skatina tam tikri kriterijai; gyventojų
užimtumo poreikių tenkinimas priklauso nuo darbuotojų kvalifikacijos, įstaigos finansinių
išteklių.
Tyrimo rezultatai bus naudingi pensionato administracijai, socialiniams darbuotojams,
numatant ir ieškant naujų gyventojų užimtumo, darbo veiklos ir poreikių tenkinimo formų.
A. Boimienė (vad. L. Bulotaitė). ALKOHOLIKŲ ŽMONŲ PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO
GALIMYBĖS. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 45 p.
Per pastaruosius metus alkoholizmas Lietuvoje tapo didele socialine problema. Priklausantys
nuo alkoholio asmenys turi neigiamą poveikį šeimos nariams, aplinkiniams žmonėms ir visai
visuomenei.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti priklausomybe sergančiųjų elgesio neigiamą įtaką ir jų ligos –
alkoholizmo – padarinius jų žmonų gyvenimui, šeimos tarpasmeniniams santykiams bei
alkoholikų žmonų problemų sprendimo galimybes. Tuo tikslu lyginti atrinktų tyrimui alkoholikų
žmonų įvairūs gyvenimo aspektai. Tyrimo metodas – pusiau struktūrizuotas interviu. Nustatyta,
kad alkoholizmas yra visos šeimos liga. Alkoholikų žmonoms, kurios gyvena ilgalaikio streso
būsenoje, reikalinga psichologo pagalba. Įrodyta, kad efektyviausia pagalba priklausančioms
nuo vyro alkoholiko žmonoms yra įvairios savitarpio pagalbos grupės, Al-Anon šeimos draugijos,
kur pagalbos teikimo būdas – grupės terapija. Pagrindinis tokios pagalbos tikslas – skatinti norą
padėti sau ir vienas kitam įveikti tuos sunkumus, kurių kyla gyvenant su alkoholiku. Sprendžiant
asmenines problemas, įsitikinama, kad moterų problemos nėra pavieniai atvejai, tai būdinga
kiekvienai šeimai, kuri priklauso nuo alkoholiko. Deformuoti santykiai – įprastas reiškinys
alkoholikų šeimoje. Čia nesiekiama duoti kokių nors konkrečių rekomendacijų, patarimų.
Vienintelis būdas padėti sau – dalytis su panašaus likimo žmonėmis tuo, ką patyrė patys.
Mokomasi pažvelgti į save ir savo pačių trūkumus, savo elgesį, pripažinti savo klaidas, kurios
kenkia šeimos gyvenimui; išmokstama gyventi visavertį gyvenimą, grąžinti šeimai tarpusavio
supratimą, santarvę, vertybes.
E. Buivydaitė (vad. R. Lazutka). ŠEIMŲ, GAUNANČIŲ SOCIALINĘ PAŠALPĄ, GYVENIMO
SĄLYGŲ ANALIZĖ KLAIPĖDOS MIESTE. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 46 p.
Tyrimo pagrindinis tikslas – išanalizuoti socialinę pašalpą gaunančių šeimų, gyvenančių Klaipėdos
mieste, gyvenimo sąlygas ir jų požiūrį į skurdo priežastis bei ateities perspektyvas. Išanalizavus
socialinės pašalpos gavėjų bylas ir apibendrinus apklausos rezultatus, išryškėjo keli pagrindiniai
dėsningumai: 1. Pagrindinis socialinės pašalpos gavėjų pragyvenimo šaltinis – socialinės išmokos,
kurių didžioji dalis yra išleidžiama maistui pirkti, o kita dalis – komunaliniams mokesčiams ir
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kitiems gyvybiškai būtiniems poreikiams patenkinti. 2. Socialinės pašalpos gavėjai nesuinteresuoti
ieškoti darbo, kadangi jie gauna įvairias pašalpas, o darbo pajamos yra tokios mažos, kad
neatsveria visų kitų šeimos gaunamų pajamų. 3. Socialinės pašalpos gavėjų šeimos, kuriose auga
vaikai, yra pesimistai, nematantys padėties pagerėjimo. Savo perspektyvas jie mato tik jeigu
valstybė padidins skiriamų pašalpų dydį. Taigi galima tvirtinti, kad dauguma šių žmonių nesugeba
prisiimti atsakomybės už save ir savo vaikus. 4. Socialinės pašalpos gavėjai – vienas iš pačių
skurdžiausiai gyvenančių visuomenės sluoksnių, kuriems dažnai padėti nenori ir negali net
valstybė.
Apibendrinus tyrimo rezultatus, šio darbo autorei susidarė nuomonė, kad nepakankamai
gerai parengti įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai, reglamentuojantys socialinės paramos
skyrimą. Priimtas 2000 04 17 LR socialinės pašalpos skyrimo nutarimas Nr. 441 prieštarauja
šalies Konstitucijai bei LR gyventojų pajamų garantijų įstatymui.
Šis darbas galėtų būti įdomus ir tuo, kad Klaipėdos miesto socialinės pašalpos gavėjų gyvenimo
sąlygos nors ir buvo tirtos, bet niekur nebuvo publikuoti duomenys konkrečiai apie Klaipėdos
miesto socialinės pašalpos gavėjus. Darbas paruoštas remiantis įvairių autorių išleistais darbais,
Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais aktais, Vilniaus
universiteto dėstytojų paskaitų konspektais bei asmenine autorės patirtimi socialinio darbo srityje.
Z. Bureikienė (vad. L. Žalimienė). SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ VAIDMENŲ
TYRIMAS UTENOS, PRIENŲ, ANTAVILIŲ, ZARASŲ PENSIONATUOSE.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 68 p.
Šio baigiamojo darbo tiriamasis objektas – socialinių darbuotojų profesiniai vaidmenys. Darbo
tikslas – išanalizuoti socialinių darbuotojų profesinius vaidmenis, dirbant su senyvo amžiaus ir
neįgaliais žmonėmis pensionatuose. Darbe naudoti metodai: atlikta mokslinės literatūros analizė
leido teoriškai apibendrinti socialinio darbuotojo funkcijas, dokumentų analizė sudarė galimybę
įstatymiškai pagrįsti socialinio darbuotojo pareigas ir vaidmenis. Anketinė apklausa padėjo
išsiaiškinti socialinio darbuotojo profesinius vaidmenis stacionariose suaugusių žmonių globos
įstaigose.
Socialiniai darbuotojai suaugusių žmonių globos įstaigose atlieka svarbias funkcijas. Jiems
tenka atsidurti įvairiose situacijose ir atlikti įvairius vaidmenis: tarpininko, gynėjo, vertintojo,
mokytojo, patarėjo, paslaugų teikėjo, koordinatoriaus ir kt. Autorė darbe šiuos vaidmenis
apibūdina, sukonkretina. Atlikus ir apibendrinus tyrimus Utenos, Prienų, Antavilių, Zarasų
pensionatuose, padaryta prielaida, kuriuose pensionatuose kokie socialinių darbuotojų profesiniai
vaidmenys dominuoja, yra įvairesni. Apibendrinant tyrimo rezultatus pastebėta, kad normaliomis
sąlygomis socialinis darbas neapsiriboja kokiu nors vienu profesiniu vaidmeniu, nes jis yra
kompleksiškas. O socialinių darbuotojų profesiniai vaidmenys yra panašūs įvairiuose
pensionatuose, kur dirbama su senyvo amžiaus ir neįgaliais žmonėmis.
Darbe atlikta tirtų pensionatų socialinių darbuotojų pareiginių reikalavimų ir socialinių
darbuotojų profesinių vaidmenų tyrimo rezultatų lyginamoji analizė. Padaryta prielaida, kad
pareiginiai reikalavimai turėtų būti konkretesni, labiau detalizuoti.
L. Černiauskienė (vad. A. Čepėnaitė). SPECIALISTŲ KOMANDINIO DARBO POREIKIS,
TEIKIANT PASLAUGAS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONĖMS.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 36 p.
Profesinėje veikloje dažnai tenka susidurti su sudėtingomis problemomis, ekstremaliomis
situacijomis, kurių išspręsti ar suvaldyti neužtenka vienos srities žinių ir kompetencijos. Tada ir
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kyla poreikis pasitelkti komandą – darnią, bendro tikslo siekiančią įvairių specialistų grupę,
kuri, veikdama kryptingai ir nuosekliai, pasiekia reikiamų rezultatų.
Šio tyrimo tikslas – pagrįsti komandinio darbo reikalingumą, teikiant paslaugas sutrikusio
intelekto žmonėms. Tyrimo metodas – anketavimas. Tiriamieji – Vilniaus miesto įstaigų,
skirtų vidutinę ir sunkią proto negalią turintiems žmonėms, socialiniai darbuotojai.
Apklaustas 41 darbuotojas. Tyrimo rezultatai rodo, kad specialistų komandinis darbas reikalingas
visose socialinio darbo proceso fazėse, teikiant paslaugas žmonėms, turintiems proto negalią,
nes tai užtikrina gerėjančią globotinio gyvenimo kokybę ir skatina socialinių darbuotojų profesinį
tobulėjimą.
Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad hierarchinė valdymo sistema socialines paslaugas
teikiančioms įstaigoms yra netinkama.
N. Dlugauskienė (vad. J. Kašalynienė). PSICHOSOCIALINIO KLIMATO NAUGARDUKO
MOKYKLOJE TYRIMAS. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 37 p.
Mokykla – tai dalis visuomenės, turinti savo kultūrą, savitas bendravimo tradicijas. Joje sukurtas
socialinis klimatas daro visapusišką poveikį mokiniui, todėl jį būtina nuolat tirti ir gerinti. Darbe
analizuojama ir lyginama dviejų Vilniaus vidurinių mokyklų – Naugarduko ir Naujamiesčio –
psichosocialinis klimatas ir keliami tokie uždaviniai: 1. Ištirti santykių su bendraklasiais
problemas; 2. Atskleisti mokinių ir mokytojų tarpusavio santykių problemas (bendravimo
psichologinę atmosferą, galimybę mokiniams laisvai reikšti savo nuomonę, būti gerbiamiems,
išklausyti ir būti išklausytiems); 3. Nustatyti bendras mokinių problemas, surinkti duomenis,
atskleidžiančius ugdymo proceso pranašumus ir trūkumus.
Keltos tokios hipotezės: 1. Pagrindinė mokinių nesaugumo jausmo mokykloje priežastis gali
būti dažnos fizinio ir psichologinio smurto tarp mokinių apraiškos mokykloje; 2. Nesaugumą
gali skatinti netinkamas mokytojų elgesys; 3. Psichosocialinis klimatas turėtų būti geresnis
Vilniaus Naujamiesčio vidurinėje mokykloje. Siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus ir paneigti ar
patvirtinti hipotezes, atlikta anketinė apklausa. Joje dalyvavo Naugarduko vidurinės mokyklos
5–12 klasių mokiniai ir Naujamiesčio vidurinės mokyklos kontrolinė 8 klasės grupė. Anketoje
buvo teiraujamasi apie mokinių savijautą pamokų ir pertraukų metu, pagrindines mokyklos
problemas. Apklausta 260 mokinių. Išanalizavus gautus rezultatus padarytos šios išvados:
1. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad fizinis ir psichologinis smurtas tarp mokinių yra labai dažnas
reiškinys mokykloje. Tačiau tai nėra pagrindinė nesaugumo jausmo mokykloje priežastis, nes
dauguma moksleivių atsakė, kad jie saugiai jaučiasi klasėje ir mokykloje, sugeba apsiginti ir
nebėga iš pamokų dėl tarpusavio konfliktų. Todėl pirmoji hipotezė nepasitvirtino. 2. Antroji
hipotezė, kad netinkamas mokytojų elgesys gali sukelti mokiniams mokyklos baimę, pasitvirtino.
Tai gali būti pagrindinė mokinių nesaugumo jausmo mokykloje priežastis. 3. Psichosocialinis
klimatas pasirinktose mokyklose beveik nesiskiria, kitaip nei iškeltoje hipotezėje, pagal kai
kuriuos rodiklius Naujamiesčio vidurinėje mokykloje jis netgi blogesnis. Naujamiesčio mokyklos
moksleiviai turi daugiau informacijos apie fizinį ir psichologinį smurtą, turi savo vertybes, geriau
žino savo teises ir jų požiūris į bendravimo kultūros normas yra kitoks nei Naugarduko vidurinės
mokyklos mokinių.
T. Dubovienė (vad. J. Kašalynienė). ALATEEN KLUBO VEIKLOS EFEKTYVUMO
ĮVERTINIMAS. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 45 p.
Alkoholizmas – tai „šeimos liga“, kuri emociškai, dvasiškai, o dažniausiai ir fiziškai turi poveikį
visiems šeimos nariams. Ypač kenčia vaikai – jie auga „sergančioje“ šeimoje, dažnai nepatiria,
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ką reiškia vaikystės nerūpestingumas, neįgyja pasitikėjimo savimi ir aplinkiniais, gyvena nerimo
ir baimės kupinoje aplinkoje. Alkoholikų vaikai susiduria su įvairiais sunkumais: jie patiria
priežiūros, bendravimo stoką, jiems sunku susikaupti, jaučia nuolatinę baimę, pyktį, turi elgesio
ir bendravimo su bendraamžiais bei suaugusiais problemų ir t. t. Todėl vienintelė pagalbos forma:
alkoholikų vaikų savitarpio pagalbos grupės, dirbančios pagal Alateen programą, paremtą 12
žingsnių ir 12 tradicijų. Ta programa padeda susigaudyti sujauktose alkoholikų vaikų mintyse ir
jausmuose. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – apžvelgti 10 metų Alateen klubo veiklą. Tyrimui
pasirinkti vaikai, dalyvaujantys Alateen programoje, ir jau baigę programą, suaugę alkoholikų
vaikai. Atliekant tyrimą naudoti trys tyrimo metodai: dokumentų analizė, anketinė apklausa ir
atviras interviu (pokalbis).
Nustatyta, kad lankantys Alateen klubą vaikai suprato alkoholizmą kaip šeimos ligą, alkoholio
poveikį ne tik geriančiajam, bet ir visiems šeimos nariams. Jie pripažino, kad yra bejėgiai prieš
alkoholį. Dalyvaujantys programoje išmoko dirbti patys su savimi, gyventi greta alkoholiko
nekeisdami alkoholiko, o keisdami savo pažiūrą į alkoholiką. Jie išsako savo mintis, nebijodami
būti išjuokti. Vaikai tampa laisvi ir mokosi iš savo klaidų, kad jų nedarytų. Imasi atsakomybės už
savo gyvenimą. Tyrimo rezultatai rodo, kad alkoholikų vaikų savitarpio pagalbos grupės,
dirbančios pagal Alateen programą, paremtą 12 žingsnių ir 12 tradicijų, yra reikalingos alkoholikų
vaikams. Būtina plėsti alkoholikų vaikų savitarpio pagalbos grupes.
I. Endziulaitienė (vad. A. Vareikytė). KOMANDINIO DARBO IR PARTNERYSTĖS PRINCIPŲ
TAIKYMAS TENKINANT SENŲ ŽMONIŲ POREIKIUS GLOBOS NAMUOSE.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 40 p.
Darbe analizuojamas komandinio darbo ir partnerystės principų taikymas senų žmonių globos
namuose, darbo organizavimo įtaka teikiamų paslaugų kokybei, apibūdinama komandinio darbo
ir bendradarbiavimo esmė, senų ir pagyvenusių žmonių ypatumai bei poreikiai.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti darbo organizavimo būdus senų žmonių globos namuose
„Tremtinių namai“ ir apibrėžti pažangių darbo metodų taikymo aspektus, padedančius geriau
tenkinti senų žmonių poreikius.
Darbe atliktas tyrimas, kurio metu vertinamas globos namų „Tremtinių namai“ gyventojų ir
darbuotojų požiūris į darbo organizavimą, teikiamas paslaugas ir kitus globos namų veiklos
aspektus. Tyrimo duomenys parodė, kad komandinio darbo ir bendradarbiavimo metodų
taikymas, respondentų vertinimu, yra būtinas siekiant geriau tenkinti senų žmonių poreikius.
Darbo organizavimas globos namuose priklauso nuo daugelio veiksnių, iš kurių svarbiausi –
darbuotojų žinios ir patirtis, geranoriškumas, globos namų administracijos reikalavimai, globos
namų finansavimas. Tyrimo duomenys parodė, kad globos namų darbuotojai stokoja žinių, kaip
reikėtų geriau organizuoti darbą. Labiausiai pasigendama bendravimo, komandinio darbo
organizavimo žinių ir įgūdžių.
Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir apibendrinimai, apibūdinami tolesni darbo
organizavimo senų žmonių globos įstaigoje gerinimo būdai.
O. Grabauskienė (vad. J. Kašalynienė). GARLIAVOS JONUČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS
PROBLEMINIŲ VAIKŲ GRUPĖ IR JOS APLINKOS ANALIZĖ.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 42 p.
Šio darbo tikslas – išsiaiškinti probleminių vaikų grupę, kad būtų galima taikyti prevencines jų
socializacijos programas. Tyrimo metodas – anketinė apklausa. Kad būtų geriau išaiškinti
probleminiai vaikai, į anketas atsakinėjo mokytojai ir tėvai.
Iš anketinių duomenų matyti, kad vaikai, turintys rizikos kriterijų, gali ir nebūti problemiški.
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Keli rizikos grupės kriterijai labiau veikia vaiką. Nepilna šeima, tėvų nedarbas, prastas mokyklos
lankymas ir mokymasis – tai priežastys, dėl kurių vaikai tampa problemiški. Tyrimai parodė, kad
ir pilnose, gerai materialiai aprūpintose šeimose yra probleminių vaikų. Vaikų delinkvencijos
priežastys nėra aiškios, vaikas tiesiog yra problemiškas. Tyrimai parodė, kad tėvai, bendraudami
su vaikais, linkę duoti nurodymus, taiko ir fizines bausmes. Tėvai prašo pagalbos auklėjant
vaikus, nes susiduria su problemomis, kurių nežino kaip spręsti.
Sėkmingai vaiko socializacijai mokykloje reikia tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo, o tam
reikia sukurti socialinių paslaugų sistemą probleminėms šeimoms, prevenciniam darbui gerinti.
A. Gražytė (vad. A. Čepėnaitė). PSICHIKOS LIGONIŲ SOCIALINĖ REABILITACIJA.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 34 p.
Pagrindinis šio darbo tiklas – išanalizuoti dienos centrų teikiamas socialines paslaugas ir tų
paslaugų poveikį bei reikalingumą žmonėms, turintiems psichikos negalią. Darbo tikslui pasiekti
atliktas tyrimas. Tyrimo metodika – anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo 50 asmenų, turinčių
psichikos negalią – socialinių paslaugų gavėjai. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugumos žmonių,
turinčių psichikos negalią, pagerėjo gyvenimo kokybė pradėjus lankytis dienos centruose.
Dauguma susirado naujų draugų, tapo naudingi sau ir kitiems, atsirado noras rasti darbą ir
dirbti. Rezultatai parodė neabejotiną socialinės reabilitacijos įstaigų (dienos centrų) reikalingumą
ir naudingumą žmonėms, turintiems psichikos negalią.
D. Grinienė (vad. A. Vareikytė). ŽMONIŲ SU PSICHINE NEGALIA SOCIALINĖ GLOBA IR
JOS TOBULINIMO KRYPTYS JASIULIŠKIŲ PENSIONATE.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 40 p.
Lietuvoje keičiantis socialinėms ir ekonominėms sąlygoms atsiranda žmonių, kurie jaučiasi
socialiai nesaugūs. Už pačios pažeidžiamiausios turinčių psichikos negalią žmonių grupės
socialinę integraciją didelė atsakomybė tenka valstybei. Tokiems žmonėms valstybė teikia
įvairią socialinę paramą. Labiausiai paplitusi socialinė paslauga yra stacionari socialinė globa.
Viena iš socialinės globos tobulinimo krypčių yra „satelitų“ kūrimas.
Darbe nagrinėjami žmonių, turinčių psichikos negalią, ypatumai, integracijos esmė ir
pagrindinės kryptys. Viena iš socialinės globos teikimo institucijų – stacionari globos įstaiga,
kurios paskirtis – atkurti ir ugdyti žmonių, turinčių psichikos negalią, sugebėjimus, kad jie galėtų
patys kiek galima labiau pasirūpinti savimi ir integruotųsi į visuomenę. Darbe atliktas tyrimas,
perteikiantis įvairius Jasiuliškių pensionato veiklos aspektus ir vieną iš svarbesnių veiklos
tobulinimo krypčių – „satelitų“ kūrimą.
A. Gruodienė (vad. V. Vaicekauskienė). PABRADĖS VAIKŲ IR JAUNIMO PENSIONATO
NEĮGALIŲJŲ SOCIALIZACIJA. Vilnius: VU socialinio darbo katedra, 2002. 49 p.
Socializacija – nuolatinis žmogaus tobulėjimas sąveikaujant su aplinka. Asmenys, turintys
intelekto sutrikimų, nesuvokia socializacijos svarbos, todėl jų socializacija vyksta veikiant
socializacijos agentams: auklėtojoms, socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams ir kitam
personalui. Pagrindinis šio darbo tikslas – nustatyti Pabradės vaikų ir jaunimo pensionato
neįgaliųjų socializacijos ypatumus. Socializacijai atskleisti pasirinkti trys socializacijos rodikliai:
bendravimas, aplinka ir elgesys. Sutrikusio intelekto asmenys bendrauja žaidimo, veiklos ir
laisvalaikio metu. Jiems būdingas menkas bendravimo poreikis, menki bendravimo įgūdžiai.
Aplinkoje atsiskleidžia neįgaliųjų sugebėjimas elgtis. Elgesys priklauso nuo suformuotų įgūdžių.
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Nedidelę negalią turintys asmenys, esant minimaliai pagalbai, galėtų gyventi savarankiškai. Labai
didelės negalios asmenims būtina nuolatinė priežiūra ir globa.
D. Jakutis (vad. V. Gerikienė). KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ DARBE VALDYMAS.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 43 p.
Šiame darbe nagrinėjami konfliktai, jų valdymas darbo vietoje. Pasirinkta darbo vieta yra Vilniaus
apskrities gestų kalbos vertėjų centras. Kadangi konfliktai nagrinėjami specifinėje, vienintelėje
tokio profilio Lietuvoje įstaigoje – Gestų kalbos vertėjų centre, buvo pravartu išsiaiškinti ir
suvokti, kokia yra šio centro darbo kryptis, kokie kreipiasi klientai, kokios pagrindinės jų
problemos.
Remiantis konfliktų valdymo teorijomis formuluojami pagrindiniai šio darbo tikslai:
1. Išanalizuoti kylančius konfliktus ir jų valdymo būdus Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų
centre. 2. Pritaikyti gautą informaciją, tobulinant darbo Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų
centre kokybę.
Siekiant išsiaiškinti konfliktų kilmę ir jų valdymo būdus Vilniaus apskrities gestų kalbos
vertėjų centre, pasirinktas tyrimo metodas – anketinė apklausa. Tyrimo metu įvertinta Gestų
kalbos vertėjų centro darbuotojų demografiniai duomenys, darbo kompetencija, konfliktų kilmė
ir valdymas įstaigoje.
Tyrimo rezultatai parodė, kad Gestų kalbos vertėjų centre bendra darbo atmosfera yra
nebloga, tačiau konfliktų, kaip ir visur, kyla. Nors konfliktai nėra dažni, juose dalyvauja dauguma
darbuotojų. Pagrindinės konfliktų priežastys yra darbuotojų neprofesionalumas, skirtingi kliento
ir darbdavio reikalavimai, didelis darbo krūvis bei nepakankamas darbo užmokestis. Šiems
konfliktams spręsti taikomi įvairūs būdai: derybos, pokalbiai su vadovu, susirinkimai.
Tikimasi, kad šiame darbe išanalizuota medžiaga prisidės prie darbo kokybės, darbo santykių
tobulinimo Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centre.
J. Jasevičienė (vad. L. Žalimienė). KLAIPĖDOS RAJONO SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVĖJŲ
PADĖTIES ANALIZĖ. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 34 p.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti Klaipėdos rajono socialinės pašalpos gavėjų gyvenimo sąlygas,
materialinę padėtį, įvertinti jų požiūrį į skurdo priežastis bei ateities perspektyvas. Tyrimo objektas
– šeimos, gaunančios socialinę pašalpą. Tyrimo metodas – anketinė apklausa. Tyrime išskiriamos
šios pagrindinės analizės kryptys: 1. Kokios kategorijos žmonės dažniausiai gauna socialinę
pašalpą (jų amžius, šeiminė padėtis, išsilavinimas ir pan.). 2. Koks socialinę pašalpą gaunančios
šeimos narių užimtumas. 3. Kokios socialinės pašalpos gavėjų gyvenimo sąlygos (būstas, žemė ir
pan.). 4. Kokių poreikių tenkinimo šeimoms, gaunančioms socialinę pašalpą, tenka atsisakyti
dėl lėšų trūkumo. 5. Kokia socialinės pašalpos gavėjų nuomonė apie skurdo priežastis, socialinės
pašalpos dydį, jos skyrimą ir ateities perspektyvą. Tyrimo rezultatai patvirtino hipotezę: socialinės
pašalpos dydis neužtikrina palankių gyvenimo, socialinių sąlygų bei patenkinamos materialinės
padėties. Gauti rezultatai gali būti panaudoti tobulinant socialinės paramos sistemą, kuri mažintų
skurdo paplitimą, skatintų socialinės pašalpos gavėjus ieškoti pagrindinio gyvenimo šaltinio iš
darbo pajamų.
R. Juonienė (vad. R. Lazutka). SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS SRATEGIJA
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 36 p.
Socialinės paslaugos Lietuvoje, nepaisant akivaizdžios pažangos, nėra pakankamai išplėstos nei
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kiekybės, nei kokybės požiūriu. Socialinių paslaugų poreikis keičiasi, atsiranda naujų problemų
ir socialiai remtinų gyventojų grupių. Pagrindiniai socialinių paslaugų organizatoriai ir teikėjai
yra savivaldybės. Jos atsako už socialinių paslaugų teikimą savo teritorijoje gyvenančioms
įvairioms socialinėms grupėms. Plėtojant socialinių paslaugų sistemą prioritetas teikiamas ne
stacionariai globai, o paslaugoms namuose bei kitoms nestacionarioms paslaugoms.
Socialinių paslaugų plėtra priklauso nuo daugelio veiksnių. Svarbiausi: socialinių paslaugų
planavimas; paslaugų poreikio nustatymas; socialinių darbuotojų profesionalumas; valstybinių
ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas; užsienio šalių patirtis. Teikiamų paslaugų
kokybė yra viena iš svarbiausių socialinių paslaugų sistemos efektyvumo didinimo krypčių.
J. Kalvaitytė (vad. V. Lepeškienė). SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ASMENINĖS IR DARBO
VERTYBĖS. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 42 p.
Vertybės yra socialinio darbo esminis veiksnys, nukreipiantis socialinio darbuotojo veiklą, ir
viena iš trijų (žinių, įgūdžių, vertybių) socialinio darbo kompetencijos dalių. Dviem pirmosioms
ir teorijoje, ir praktikoje skiriama daug dėmesio, o vertybės – tik minimos, todėl šiuo darbu
bandyta išsiaiškinti, kokios socialinių darbuotojų asmeninės vertybės ir kokiomis jie vadovaujasi
savo darbe. Tiriamieji – dirbantys socialinį darbą. Apklausai naudota anketa. Tyrimo rezultatai
išryškino, kad socialiniai darbuotojai savo profesinę veiklą nepakankamai grindžia socialinio
darbo vertybėmis. Tyrimas galėtų būti naudingas, rengiant profesionalius socialinius darbuotojus:
atsižvelgus į išryškėjusį nepakankamą darbo vertybių žinojimą, jas būtų galima ugdyti ir analizuoti
per grupines ir individualias psichologines pratybas.
N. Kaubrienė (vad. L. Žalimienė). SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVIMO PROCESAS PAŠALPOS
GAVĖJO AKIMI. Vilnius: VU socialinio darbo katedra, 2002. 37 p.
Baigiamajame darbe atliktas socialinės pašalpos gavėjų tyrimas, kurio metu siekta: 1) nustatyti
gaunančių socialinę pašalpą demografines charakteristikas; 2) ištirti pašalpos gavėjų vidinę
būseną; 3) išsiaiškinti pašalpos gavėjų požiūrį į socialinės pašalpos gavimo trukmę, jos dydį;
4) išsiaiškinti, ar tenkina socialinės pašalpos gavimo procedūra Klaipėdos mieste jos gavėjus.
Atlikus tyrimą ir apibendrinus apklausos rezultatus, išryškėjo pagrindiniai dėsningumai:
1) dauguma respondentų, besikreipiančių į centrą skirti socialinę pašalpą jaučia liūdesį ir kai
tikrinamos jų buities sąlygos jaučia pažeminimą. 2) vienas iš pagrindinių kriterijų, skiriant
socialinę pašalpą, respondentų nuomone, turėtų būti gaunamos šeimos pajamos ir vaikų skaičius
šeimoje; 3) 2/3 respondentų nepatenkinti gaunamos socialinės pašalpos dydžiu; 4) respondentus
labiausiai netenkina terminas nuo paraiškos priėmimo iki išmokos gavimo. Jie pageidautų, kad
pašalpos skyrimo tvarka būtų supaprastinta.
Tyrimo išvados galėtų būti naudingos teikiant siūlymus rengiamam piniginės socialinės
paramos įstatymui ir gerinant BĮ Klaipėdos miesto Socialinės paramos centro darbą.
N. Kovaliova (vad. A. Čepėnaitė). SOCIALINĖS PASLAUGOS PAGĖGIŲ BENDRUOMENĖJE:
DABARTIS IR PERSPEKTYVOS. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 34 p.
Šiame darbe analizuojamos Pagėgių savivaldybės Socialinės paramos skyriuje teikiamos socialinės
paslaugos. Šio darbo tikslas – atskleisti socialinių paslaugų teikimo problemas, jų priežastis ir
pateikti konkrečius šių problemų sprendimo būdus. Trumpai apžvelgus socialines paslaugas,
apibūdintas savivaldybės vaidmuo organizuojant ir teikiant socialines paslaugas, panagrinėta
socialinių paslaugų teikėjų veikla, išskirti socialinių paslaugų kryptingumas ir prioritetai,
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bendradarbiavimo su NVO ir užsienio partneriais naudingumas. Tuo tikslu buvo atliktas tyrimas.
Jame dalyvavo 80 asmenų, kurie atsakė į anketos klausimus. Pagrindinis tyrimo tikslas – nustatyti,
ką Pagėgių bendruomenės gyventojai žino apie socialines paslaugas, ir išsiaiškinti jų poreikius.
Atlikus tyrimą, pateikta jo analizė ir išvados. Anketinės apklausos rezultatai patvirtino
savivaldybės veiklos nuostatą, kad socialinės paslaugos yra veiksmingiausia socialinės paramos
forma.
Šis darbas ir atliktas tyrimas, tikėtina, bus naudingas specialistams – geriau susipažinti su
socialinių paslaugų poreikiu, įvertinti paslaugų reikšmę, numatyti paslaugų plėtojimo kryptis.
I. Koženiauskienė (vad. A. Čepėnaitė). SUTRIKUSIO INTELEKTO VAIKŲ UGDYMO BEI
UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS DRUSKININKUOSE.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 37 p.
Aktyviai diskutuojama sutrikusio intelekto vaikų integracijos mokykloje ir socializacijos
klausimais. Šiame darbe aptariamos sutrikusio intelekto vaikų teisės ir galimybės, ugdymo ir
užimtumo organizavimo metodai ir būdai, vaikų, turinčių negalią, integravimo į bendruomenės
gyvenimą perspektyvos. Buvo atliktas tyrimas, kurio tikslai: aptarti ugdymo metodus ir būdus,
teikiamus sutrikusio intelekto vaikams, analizuoti tėvų vertinamą ugdymo ir užimtumo procesą.
Iš atlikto tyrimo galima daryti išvadą, kad sutrikusio intelekto vaikų ugdymą ir užimtumą
geriausiai gali organizuoti tik kvalifikuoti specialistai. Sėkmingas tėvų ir specialistų
bendradarbiavimas leidžia pasiekti gerų rezultatų, ugdant ir globojant sutrikusio intelekto vaiką.
I. Kuzmickienė (vad. A. Čepėnaitė). SOCIALINĖS PASLAUGOS INTEGRUOJANT PROTO IR
PSICHINĘ NEGALĘ TURINČIUS ASMENIS Į BENDRUOMENĘ MAŽEIKIŲ MIESTE.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 67 p.
Tyrimo tikslas – apžvelgti, kokios paslaugos teikiamos sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto
asmenims Mažeikių mieste. Tyrimo objektas – įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vaidmuo,
proto ir psichikos negalią turinčius asmenis integruojant į bendruomenę. Tyrimo metodas –
anketavimas. Tyrimas atliktas aštuoniose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Dvi tiriamųjų
grupės: socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai, įstaigų lankytojų (sutrikusio intelekto ir
sutrikusios psichikos) artimieji. Pagrindiniai tyrimo rezultatai: vyrauja Mažeikių savivaldybės
įkurtos įstaigos. Jos teikia įvairias paslaugas, kurios iš dalies tenkina minėtos grupės žmonių ir
artimųjų poreikius. Mažiau paslaugų gauna sutrikusios psichikos asmenys.
Pagrindinė išvada: Mažeikiuose yra vykdomas Invalidų integracijos įstatymas ir paslaugų
įvairovė leidžia teigti, kad teikiamos paslaugos patenkina neįgaliųjų poreikius, tačiau būtina
daugiau teikti paslaugų psichikos negalią turintiems asmenims, siekiant jų integracijos ir
psichosocialinės reabilitacijos.
M. Leliugienė (vad. B. Švedaitė). DAILĖS TERAPIJOS LAISVO PIEŠIMO METODO
EFEKTYVUMAS DIRBANT SU RIZIKOS GRUPĖS VAIKAIS.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 64 p.
Per septynerius darbo su rizikos grupės vaikais metus darbo autorė susidūrė su uždarų, atstumtų,
nematomų vaikų socialinio uždarumo problema. Dėl šios problemos vaikai negali priimti jiems
siūlomos pagalbos, nors ši pagalba jiems akivaizdžiai reikalinga.
Dirbant su vaikais išbandyti įvairūs metodai, tačiau efektyviausias – dailės terapijos laisvo
piešimo metodas. Taip autorei gimė idėja rašyti šį darbą. Darbo tikslas – atskleisti dailės terapijos
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laisvo piešimo metodo tinkamumą ir efektyvumą dirbant su rizikos grupės (uždarais, atstumtais
ir nematomais) vaikais. Kokybinis tyrimas atliktas su dvylikos (atstumtų, uždarų ir nematomų)
vaikų eksperimentine grupe, taikant Howell socialinių įgūdžių kintamųjų skalę ir savo (remiantis
darbo patirtimi) sudarytą keturių etapų piešinių dinamikos per laiką metodiką individualiai
kiekvienam vaikui.
Darbo pradžioje iškelta hipotezė: kryptingai taikant dailės terapijos laisvo piešimo metodą
dirbant su rizikos grupės vaikais, galima pasiekti konkrečių socialinių įgūdžių rezultatų ir
efektyviau skatinti vaikų motyvaciją lankyti prevencinę „Lino“ programą, pasitvirtino: 1) Visi
eksperimentinėje grupėje dalyvavę vaikai pradėjo lankyti „Lino“ programą; 2) eksperimentinėje
grupėje dalyvavę vaikai atrado save įvairiuose būreliuose, susirado draugų, nebijo pasakyti savo
nuomonę, pagerėjo santykiai šeimoje su tėvais, broliais ir seserimis, pozityviai pasikeitė ir vaikų
savęs vertinimas (visi vaikai dalyvavo savo darbų parodose, lankė jas su savo draugais ir tėvais ).
Tyrimo metu per individualų piešinių aptarimą surinkta medžiaga yra labai informatyvi, todėl
gali būti panaudota sudarant socialinės paramos planą tiek vaikui, tiek jo šeimai. Be to, ja, kaip
papildomu informacijos šaltiniu, galėtų naudotis visų institucijų darbuotojai, dirbantys su rizikos
grupės vaikais.
I. Liapina (vad. V. Murauskaitė). SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENŲ DARBINIO UGDYMO
SITUACIJOS ANALIZĖ. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 39 p.
Šio darbo tikslas – remiantis teoriniais ir praktiniais aspektais paanalizuoti sutrikusio intelekto
asmenų darbinio ugdymo, darbo įgūdžių formavimąsi, savirealizacijos darbo veikloje galimybes
ir jų svarbą tolesniam žmogaus gyvenimui. Remiantis mokslinės literatūros analize, anketine
apklausa ir interviu metodais analizuoti Pabradės vaikų ir jaunimo pensionato darbinio ugdymo
metodai, gyventojų savirealizacijos darbo veikloje galimybės ir įgytų darbo įgūdžių svarba
tolesniam jų gyvenimui.
Pagrindiniai darbe nagrinėti klausimai – darbinis ugdymas Lietuvoje ir užsienio šalyse;
intelekto sutrikimų samprata; sutrikusio intelekto asmenų ugdymo ypatumai, jų profesinio
rengimo ir įdarbinimo galimybės; centralizuotų globos įstaigų egzistavimo problema ir neįgaliųjų
įtraukimas į visuomenės gyvenimą per darbą; Pabradės vaikų ir jaunimo pensionato vaikų darbinio
ugdymo ir jaunuolių darbo veiklos galimybės priklausomai nuo intelekto sutrikimo laipsnio,
įgytų darbo įgūdžių taikymo praktinėje veikloje pensionate ir už jo ribų galimybės, turimų darbo
įgūdžių svarba tolesniam gyvenimui. Siekiant atsakyti į šiuos klausimus, atlikta Visagino
pensionato personalo, tiesiogiai dirbančio su gyventojais, anketinė apklausa. Norint išsiaiškinti
Pabradės miestelio požiūrį į neįgaliųjų darbą, atlikta apklausa interviu metodu.
Praktinė darbo reikšmė: pateikta analizė galėtų padėti globos įstaigoms tobulinti darbinį
ugdymą daugiausia dėmesio skiriant darbinio ugdymo šeimoje pagrindams.
Pabrėžiama darbinio ugdymo svarba tolesniam sutrikusio intelekto asmens gyvenimui.
E. Liutvinienė (vad. A. Bagdonas). SPECIALIŲJŲ GLOBOS IR AUKLĖJIMO NAMŲ
UGDYTINĖS: PAGEIDAUJAMŲ IR GAUNAMŲ PASLAUGŲ ANALIZĖ.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 42 p.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti specialiųjų globos ir auklėjimo namų ugdytinių (mergaičių)
nusikalstamo elgesio priežastis, jų pageidaujamas ir gaunamas paslaugas. Visų pirma teoriniu
aspektu buvo nagrinėjamos delinkventinio paauglio asmenybės savybės, jo nusikalstamo elgesio
susiformavimo priežastys bei įstaigos, kurios rūpinasi delinkventiniais vaikais Lietuvoje. Norint
išsamiau paanalizuoti į specialiąją įstaigą patekusių paauglių situaciją, gaunamas paslaugas ir
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pasitenkinimą jomis, buvo atliktas tyrimas Vilniaus specialiuose vaikų globos ir auklėjimo
namuose. Delinkventinio elgesio vaikai linkę pažeidinėti teisėtvarkos ir moralės normas. Tokį
elgesį labiausiai skatina nepilna, nedarni šeima, alkoholio ir narkotikų vartojimas bei vaikų
užimtumo stoka. Delinkventinis elgesys yra kenksmingas pačiam asmeniui, jo ryšiams su kitais
žmonėmis ir visai visuomenei. Tokie vaikai patiria nesėkmę mokykloje, yra nemėgstami savo
bendraamžių, dažnai atstumiami ir savo tėvų. Nekoreguojamas delinkventinis elgesys gali
peraugti į nusikalstamą veiklą. Todėl Lietuvoje kuriamos prevencinės vaikų ir paaugl ių
nusikalstamumo programos, steigiami dienos ir reabilitacijos centrai, veikia specialios globos ir
auklėjimo įstaigos.
Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiausia dėmesio dirbant su delinkventinėmis paauglėmis
specialiuose globos ir auklėjimo namuose yra skiriama įgyti pagrindinį išsilavinimą, papildomai
ugdymo ir darbinei veiklai organizuoti. Minėtų globos namų ugdytinės pageidautų įvairesnių
laisvalaikio ir atostogų praleidimo formų.
N. Masiulienė (vad. N. Dirsienė). ČIOBIŠKIO SPECIALIŲJŲ AUKLĖJIMO IR GLOBOS
NAMŲ AUKLĖTINIŲ, PATYRUSIŲ SMURTĄ, PSICHOSOCIALINĖ ANALIZĖ.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 59 p.
Šiame bakalauro darbe atlikta Čiobiškio specialiųjų auklėjimo ir globos namų auklėtinių,
patyrusių smurtą, psichosocialinė analizė. Visų pirma teoriniu aspektu nagrinėta smurto
kategorijos samprata, psichologiniai smurto prieš vaikus aspektai, paslaugos, teikiamos Čiobiškio
specialiuose auklėjimo ir globos namuose.
Darbe kelti uždaviniai: 1) ištirti smurtą objekto ir subjekto aspektu; 2) pobūdžio aspektu
(psichologinis, fizinis, seksualinis); 3) vietos aspektu (šeima ir globos namai); 4) iš kokių šeimų
vaikai pateko į Čiobiškio specialiuosius auklėjimo ir globos namus; 5) koks vaikų požiūris į
psichologinį klimatą Čiobiškio specialiuose auklėjimo ir globos namuose.
Susipažinus su literatūros šaltiniais, keltos tokios hipotezės: 1. Prievarta dažniausiai patiriama
nepilnų, žemesnio tėvų išsilavinimo, alkoholikų, daugiavaikių, nedirbančių tėvų, globėjų šeimose.
2. Patiriama prievarta skatina vaikų: mokyklos nelankymą, pamokų praleidinėjimą be pateisinamų
priežasčių; blogus mokymosi rezultatus; alkoholinių gėrimų vartojimą, rūkymą; teisės pažeidimus.
3. Patyrę tėvų, globėjų prievartą, vaikai prievartą naudoja gyvendami šeimoje. 4. Patyrę smurtą
šeimoje, jį naudoja gyvendami specialiuose auklėjimo ir globos namuose. 5. Auklėtinių požiūris
į tarpasmeninius santykius specialiuose auklėjimo ir globos namuose dauguma atvejų sutampa.
6. Blogi savi namai yra geriau už specialiuosius auklėjimo ir globos namus.
Tyrimo rezultatai rodo, kad: 1) yra tiesioginis auklėtinių patiriamos prievartos ir šeimoje
vartojamų alkoholinių gėrimų, šeimos sudėties, tėvų išsilavinimo ryšys; 2) patiriama prievarta
skatina vaikų mokyklos nelankymą, pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties, rūkymą,
blogus mokymosi rezultatus, teisės pažeidimus; 3) prievarta šeimoje yra paplitęs ir dažnas
reiškinys, turintis didžiausią įtaką asocialios asmenybės formavimuisi. Vaikai, patyrę tėvų, globėjų
prievartą, ją patys naudoja gyvendami savo šeimoje; 4) patiriamo smurto šeimoje buvo mažiau,
negu gyvenant specialiuose auklėjimo ir globos namuose; 5) auklėtinių požiūris į tarpasmeninius
santykius specialiuose auklėjimo ir globos namuose dauguma atvejų sutampa; 6) blogi savi namai
auklėtiniams geriau negu specialieji auklėjimo ir globos namai.
R. Melenikova (vad. L. Žalimienė). BENDRUOMENĖS NARIŲ POŽIŪRIS Į NEĮGALIŲJŲ
VAIKŲ INTEGRACIJĄ. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 33 p.
Neįgalių vaikų socialinė integracija turi būti kompleksinė. Ji įgyvendinama visos visuomenės
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gera valia. Pastangos padėti neįgaliam žmogui niekada nebūna beprasmės. Neįgaliam žmogui,
kaip ir kiekvienam piliečiui, turi būti paliekama galimybė gyventi šeimoje, lankyti mokyklą,
dalyvauti socialiniame gyvenime.
Nepaisant susiklosčiusių situacijų, žmogui, turinčiam negalią, reikia suteikti tikrą galimybę,
o ne specialią, ypatingą ar neįprastą. Ne kur kitur, o normalioje visuomenėje turi būti būstas
tokiems žmonėms, organizuojami jų dienos užsiėmimai, kur jie galėtų praleisti laisvalaikį tarp
žmonių, turėtų galimybę susirasti draugų. Vadinasi, visuomenė taip pat privalo prisitaikyti prie
neįgalių žmonių ir jų gyvenimo sąlygų. Žmonės, turintys negalią, – tai normalu, todėl ir jiems
turėtų būti skirta vieta visuomenėje.
L. Morozova (vad. D. Černiauskaitė). VIDUTINĮ IR ŽYMŲ PROTINĮ ATSILIKIMĄ TURINČIŲ
VAIKŲ ADAPTYVUS ELGESYS. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 33 p.
Šio darbo tikslas – naudojantis Vineland adaptyvaus elgesio skalių klausimynu mokytojui aprašyti
vidutinį ir didelį protinį atsilikimą turinčių vaikų adaptyvaus elgesio ypatumus. Ištirta 40 vaikų.
Visiems diagnozuotas protinis atsilikimas: 10 vaikų – vidutinis protinis atsilikimas ir 30 – didelis
protinis atsilikimas. Tyrimai parodė, kad visų tirtų vaikų bendras adaptyvus elgesys yra sutrikęs.
Adaptyvus elgesys komunikacijos, kasdienio gyvenimo įgūdžių, socializacijos ir motorinių įgūdžių
srityse yra sutrikęs.
Lyginant visų tirtų vaikų funkcionavimą šiose srityse pastebėta, kad geriausiai funkcionuojama
kasdienių gyvenimo įgūdžių ir socializacijos srityse, blogiausiai – motorinių įgūdžių srityje.
Lyginant vidutinį protinį atsilikimą ir didelį protinį atsilikimą turinčių vaikų adaptyvų elgesį
pastebėtą kad didelį protinį atsilikimą turinčių vaikų adaptyvus elgesys yra labiau sutrikęs. Šis
tyrimas parodė, kad adaptyvaus elgesio įvertinimas dirbant su vidutinį ir didelį protinį atsilikimą
turinčiais vaikais leidžia vaikus diferencijuoti, pamatyti šių vaikų stipriąsias ir silpnąsias sritis ir
numatyti tolesnes jų ugdymo gaires.
H. Neifeld (vad. V. Gerikienė). SOCIALINIO PSICHOLOGINIO KLIMATO ORGANIZACIJOJE
TYRIMAS. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 42 p.
Šio darbo tikslas – išsiaiškinti vyraujantį organizacijoje socialinį psichologinį klimatą, jo įtaką
siekiant organizacijos tikslų, darbuotojų nuotaikas, kokius lūkesčius jie sieja su organizacija.
Šiame darbe buvo keliami uždaviniai: nustatyti organizacijos socialinį psichologinį klimatą;
pagrįsti socialinio psichologinio klimato įtaką siekiant organizacijos tikslų; parengti tyrimo
išvadas. Darbe naudoti šie tyrimo metodai: anketinė apklausa, pokalbis, situacijų stebėjimas,
dokumentų analizė.
Tyrimo rezultatai ir pagrindinės išvados: organizacijos tikslams įgyvendinti būtinas palankus
socialinis psichologinis klimatas. Tyrimo rezultatai parodė, kad atmosfera kolektyve yra
pakankamai palanki, tačiau vadovai turėtų apmąstyti savo elgesį su pavaldiniais ir duoti daugiau
erdvės savo darbuotojams pasireikšti, mažiau kontroliuoti pavaldinius ir didinti jų atsakomybę
už darbą, skatinti pateikti savo idėjas ir pasiūlymus bei dalyvauti sprendžiant darbo problemas,
dalijantis informacija apie bendruosius ir specifinius darbo aspektus, suteikti darbuotojams
daugiau įgaliojimų ir laisvės dirbant, gerinti darbuotojų darbo sąlygas.
V. Olšauskienė (vad. V. Gerikienė). VADOVAVIMO STILIAI IR JŲ TYRIMAS JASIULIŠKIŲ
PENSIONATE. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 46 p.
Nuo vadovų pasirinkto vadovavimo stiliaus, bendradarbiavimo su pavaldiniais, sugebėjimo
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pasinaudoti galios šaltiniais, elgesio poveikio metodais priklauso organizacijos darbo
efektyvumas, darbo kokybė, pasitenkinimas darbu, psichologinis klimatas kolektyve.
Šiame darbe apžvelgtos vadovavimo teorijos, pateiktas įvairių autorių vadovavimo stilių
klasifikavimas, galios šaltiniai. Parodyta, kaip per pastaruosius dešimt – dvidešimt metų pakito
vadovų galios šaltiniai, kurie iš esmės keitė požiūrį į žmogų ir rodo, kokia paprasto darbuotojo
vieta sudėtingame vadovavimo procese, nes nuo vadovų priklauso, kad jų vadovaujami paprasti
žmonės pasiektų nepaprastų rezultatų.
Darbe analizuojami Jasiuliškių pensionato vadovų vadovavimo stiliai ir galios šaltiniai.
Remiantis dokumentų analize ir anketine apklausa, nustatytas vadovų požiūris į vadovavimo
stilius, kokiomis galiomis disponuoja vadovai, pateikiamos vadovų ir darbuotojų nuomonės šiuo
klausimu. Testo pagalba nustatyta, į ką orientuojasi Jasiuliškių pensionato vadovų veikla: į
užduotis ar į santykius su pavaldiniais. Nagrinėtas motyvacijos poveikis darbo rezultatams,
parodant darbuotojų lūkesčius ir jų patenkinimo lygį.
E. Petkūnienė (vad. R. Lazutka). SKURDAS IR JO MAŽINIMO KELIAI ŠIRVINTŲ RAJONE.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 47 p.
Diplominiame darbe norėta išsiaiškinti skurdo sampratą, matavimo metodus, lygį ir paplitimą
Lietuvoje ir Vokietijoje, apžvelgti jo raidą gerovės valstybėse. Darbe atskleistos skurdo atsiradimo
priežastys, išnagrinėti pagrindiniai jo paplitimo veiksniai: nedarbas ir ypatinga jo rūšis – jaunimo
nedarbas. Darbe akcentuojamas skurdo poveikis labiausiai pažeidžiamai visuomenės grupei –
vaikams ir jaunimui. Apžvelgta, kokie vaikų ir jaunimo skurdo matmenys Vokietijoje, koks
valstybės požiūris į ankstyvąjį skurdą. Plačiau apžvelgiama Širvintų rajono ekonominė ir socialinė
padėtis, o ji nėra džiuginanti, nes nebeliko pramonės įmonių. Iširus žemės ūkio bendrovėms,
ypač sunki kaimo gyventojų padėtis.
Darbo tikslas – atskleisti skurdo įtaką, priežastis, paplitimą ir numatyti gyvenimo pokyčius
šeimoms, kurių vaikai lanko vaikų dienos centrus. Tyrimų analize įrodyta, kad iškeltos hipotezės
pasitvirtino: respondentai yra nusivylę, neturi perspektyvos. Šiuo darbu tikimasi atkreipti įvairių
institucijų dėmesį į skurdo problemą, jos sprendimą ir mažinimo būdus Širvintų rajone.
V. Petrikas (vad. D. Urbonaitienė). PAGALBOS NAMUOSE PASLAUGOS VILNIAUS MIESTE:
DABARTIS IR PERSPEKTYVOS. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 50 p.
Vykstant Lietuvoje demografiniams gyventojų struktūros pokyčiams, t. y. daugėjant senų žmonių
ir daliai visuomenėje, vis aktualesniu tampa pagalbos namuose (socialinių paslaugų namuose)
plėtojimas. Tačiau socialinių paslaugų namuose teikimas dar nėra plačiai taikomas. Darbe
apžvelgiama esama padėtis teikiant socialines paslaugas namuose Vilniaus mieste ir numatomos
šių paslaugų plėtojimo perspektyvos.
Darbo tikslas – įvertinti teikiamų socialinių paslaugų namuose esamą situaciją ir išsiaiškinti,
kaip diegiamos naujovės gali lemti šios paslaugų rūšies tolesnę plėtotę. Pavyzdžiui, buvo svarbu
išsiaiškinti, kokią mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas įvedimas 1999 metais turėjo įtaką
šias paslaugas teikti. Analizuota Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos centro turima
informacija apie socialinių paslaugų teikimą ir apklausti 80 vilniečių, kuriems teikiamos socialinės
paslaugos namuose. Pagrindinis tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ar socialinės paslaugos namuose
yra perspektyvi paslaugų rūšis. Taip pat nustatyti, kokios pagalbos namuose paslaugos yra
populiariausios ir aktualiausios, kiek šių paslaugų teikimui skiriama laiko. Pagrindinė šio darbo
išvada – socialinių paslaugų namuose plėtojimas vyksta teisinga kryptimi ir ateityje teikiamų
paslaugų kokybė turėtų gerėti.
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D. Povilianskienė (vad. V. Gerikienė). DARBUOTOJŲ VERTINIMAS LIETUVOS
REABILITACINIAME PROFESINIO RENGIMO CENTRE.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 46 p.
Labai svarbus profesinio rengimo institucijos vadovo uždavinys yra įvertinti savo darbuotojus.
Profesinio rengimo kaitos procese, profesinių mokyklų tinklo optimizavimo kontekste reikalinga
įvairi informacija apie profesinių mokyklų pedagoginės bendruomenės pasirengimą mokyti
neįgalius jaunuolius ne tik profesinio pasirengimo, bet ir pasiruošimo savarankiškam gyvenimui,
bendrųjų ir specialiųjų įgūdžių nuolatinio tobulinimo. Žengiant į Europos Sąjungą labai
reikšmingas pedagogų noras tobulėti ir veiklos kokybės gerinimas. Profesinės kvalifikacijos
tobulinimas skatina bendruomenės atsakomybę už darbo rezultatus ir institucijos kultūrą.
Vienas iš svarbiausių veiksnių yra pedagogų veiklos vertinimo kriterijai, kurie parodo
darbuotojų veiklos pranašumus ir trūkumus. Pokyčiams įgyvendinti labai svarbus veiksnys
institucijoje – grįžtamojo ryšio pateikimas, kurį formuojant tikimasi vertinamojo darbuotojo
veiksmų plano įgyvendinimo. Vidinio kokybės užtikrinimo vykdymas – vienas iš profesinio
rengimo uždavinių organizacijų pokyčių vadybos kontekste.Veikla reikšminga aukščiausio lygio
vadovams vertinant savo pavaldinius, atsižvelgiant į bendražmogiškąsias savybes. Darbe
vadovaujasi Europos ir Amerikos mokslininkų darbuotojų vertinimo teorinėmis
rekomendacijomis ir metodikomis. Nagrinėjamas Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo
centro pedagoginio personalo kvalifikacinis pasirengimas profesionaliai dirbti su sutrikusio
intelekto ugdytiniais šiuolaikinėmis rinkos ekonomikos sąlygomis. Tam naudojamos lentelės,
paveikslai ir lyginimoji analizė.
Vadovaujanti Europos Sąjungos šalių patirtimi, siekiama atkreipti profesinio rengimo vadovų
dėmesį į organizacijos personalo veiklos motyvacijos tobulinimą, skatinimo sistemos parengimą.
Išanalizavus vertinimo duomenis, galima numatyti profesinio rengimo centro veiklos prioritetus.
V. Puodžiuvienė (vad. V. Gerikienė). PAGYVENUSIO ŽMOGAUS MATERIALINĖS IR
SOCIALINĖS PROBLEMOS. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 55 p.
Darbo tikslas – išnagrinėti pagyvenusio žmogaus ekonomines ir socialines problemas. Keliami
tokie uždaviniai: 1) aptarti sąvokos „pagyvenęs žmogus“ apibūdinimą psichologijoje, sociologijoje
ir kitose srityse; 2) išnagrinėti biologinį, socialinį, psichologinį senėjimo procesą ir su juo susijusias
pagyvenusių žmonių problemas; 3) išanalizuoti demografines tendencijas Lietuvoje; 4)
panagrinėti įstatymus – kiek tai susiję su pagyvenusio žmogaus padėtimi; 5) atlikti valstybinio
socialinio draudimo pensijų analizę Vilniaus miesto 5-ame pensijų ir pašalpų filiale; 6) atlikti
tyrimą (anketinė apklausa) Vilniaus miesto 5-ame pensijų ir pašalpų filiale, siekiant išsiaiškinti
pagyvenusio žmogaus ekonomines ir socialines problemas. Darbe naudoti šie tyrimo metodai:
įstatymų ir norminių teisės aktų analizė, dokumentų analizė, statistikos duomenų analizė ir
anketinė apklausa. Anketinei apklausai parinkta aštuoniasdešimt 56–70 metų pensininkų, kurie
lankėsi filiale įvairiais klausimais.
Tyrimas parodė, kad pagyvenę žmonės jaučia izoliaciją nuo likusios visuomenės dalies,
dauguma jų patiria nusistatymą prieš juos dėl „pagyvenusio žmogaus“ metų ne tik viešose vietose,
bet ir artimiausioje savo aplinkoje – šeimoje, tarp giminių, pažįstamų. Dauguma pagyvenusių
žmonių gyvena vieni, todėl jaučiasi vieniši. Izoliaciją sustiprina ir išėjimas iš darbo. Pagyvenę
žmonės pagrindinėmis savo problemomis laiko materialines. Dauguma jų nesuduria galo su
galu, save priskiria prie neturtingųjų arba labai skurdžių. Dėl šių problemų jie kreipiasi į įvairias
institucijas ar visuomenines organizacijas. Pagyvenusiems žmonėms trūksta informacijos apie
galimus pagalbos šaltinius, nors tyrimas parodė, kad institucijomis ar visuomeninėmis
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organizacijomis pasitikima. Tą pasitikėjimą rodo ir tai, jog dauguma pagyvenusių žmonių norėtų,
kad senatvėje jais pasirūpintų valstybė (socialiniai darbuotojai). Pagrindinėmis savo problemomis
pagyvenę žmonės įvardijo didelius komunalinius mokesčius, mažas pensijas, žemą pragyvenimo
lygį, brangius vaistus, todėl, jų nuomone, valstybė visų pirma turėtų spręsti šias problemas. Taigi
pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybės pasikeitimus lemia biologiniai, materialiniai, socialiniai
ir psichologiniai veiksniai.
T. Pupalaigienė (vad. J. Buzaitytė-Kašalynienė). RIZIKOS GRUPĖS VAIKAI ŠALČININKŲ JANO
SNIADECKIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 40 p.
Šiame darbe apžvelgiama rizikos grupės vaikų padėtis, tiriant Šalčininkų Jano Sniadeckio
vidurinės mokyklos dvi vienodos amžiaus grupės vaikų klases, kur skirtingas rizikos grupės ir jai
nepriskirtų vaikų santykis.
Darbo tikslas – nustatyti, ar klasės, kurioje daugiau rizikos grupės vaikų, mokinių požiūris į
mokyklą, buities, darbo įgūdžiai, vidinė darna yra žemesnio lygio negu mokinių, besimokančių
klasėje, kurioje mažiau rizikos grupės vaikų. Išanalizavus gautus rezultatus nustatyta, kad visiškai
pasitvirtino hipotezė, jog rizikos grupės vaikų požiūris į mokyklą negatyvesnis nei vaikų,
nepriskirtų prie rizikos vaikų kategorijos, rizikos vaikų vidinė darna yra žemesnė nei vaikų,
nepriskirtų prie rizikos grupės vaikų. Hipotezė, kad rizikos grupės vaikų buities įgūdžių rezultatai
žemesni nei vaikų, nepriskirtų prie rizikos vaikų kategorijos, rizikos vaikai turi blogesnes sąlygas
lavinti savo darbo įgūdžius nei vaikai, nepriskirti prie rizikos vaikų kategorijos, pasitvirtino iš
dalies. Kadangi dauguma iškeltų hipotezių pasitvirtino, pagrindinis darbo tikslas pasiektas.
A. Putauskienė (vad. V. Vaicekauskienė). SUICIDINIAI BANDYMAI IR JŲ ANALIZĖ
SOCIALINIO DARBUOTOJO POŽIŪRIU. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 85 p.
„... Žmogaus mirtis tarsi primena krintančią žvaigždę: Viena iš milijonų švieselių akimirkai sužiba
begalinėje dangaus erdvėje ir išnyksta...“ (E. Kugler–Ross). Žmogus, kaip ir žvaigždė,
paslaptingas. Po kiekviena savižudybe slepiasi neatskleisti nežinomieji. Savižudybė – sudėtingo
proceso pasekmė. Tai daugiadimensinis, sąmoningas ar nesąmoningas geriausio įmanomo
praktinio sprendimo pasirinkimas. Savanoriška mirtis apima įvairių priežasčių spektrą. Tema
nagrinėjama daugiaaspektiniu požiūriu. Šio darbo tikslas: 1) įsigilinti ir identifikuoti pacientų,
turėjusių suicidinių bandymų, socialinius veiksnius, lėmusius bandymą žudytis; 2) parengti
socialiniams darbuotojams savižudybių prevencijos organizavimo rekomendacijas.
Tyrimo metodika: nestruktūruotas interviu, gyvenimo kelio rekonstrukcijos metodai padėjo
suprasti savižudybę kaip socialinį fenomeną. Tyrime dalyvavo šeši Marijampolės psichosomatinio
skyriaus pacientai jų stacionaraus gydymo laikotarpiu. Anketinės apklausos metodu apklausta
120 įvairaus amžiaus respondentų. Šio tyrimo rezultatai padėjo nustatyti suicidų rizikos dažnumą
ir koreliaciją skirtingose amžiaus grupėse, motyvus, lėmusius suicidinius bandymus, atskleisti
pagalbos svarbą suicidų prevencijai.
Remianti statistikos duomenimis pateikta suicidinių minčių analizė žmogaus krizinio
laikotarpio metu. Tuo tikslu atlikta 315 asmenų Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros
centre apklausa.
Pagrindinė išvada, kad savižudybė yra multidimensinis reiškinys. Savižudybė – aplinkos,
socialinių, psichologinių ir biologinių veiksnių visuma.
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E. Skalskienė (vad. L. Žalimienė). ŠEIMŲ, GYVENANČIŲ KAIMO VIETOVĖSE IR TURINČIŲ
PROTO NEGALIOS VAIKĄ, POREIKIS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 30 p.
Šio darbo tikslas – ištirti, kokia šeimų, auginančių proto negalios vaiką ir gyvenančių kaimo
vietovėje, Prienų rajone, socialinė padėtis ir kokių socialinių paslaugų reikia šioms šeimoms.
Darbo pagrindą sudaro anketa, kuri buvo pateikta šeimoms, auginančioms proto negalios
vaiką ir gyvenančioms kaimo vietovėje. Darbe išanalizuoti minėtų respondentų atsakymai ir
pateikta tyrimo rezultatų analizė. Analizės pabaigoje pateikiamos išvados, problemos ir galimi
sprendimo būdai, pateikta pasiūlymų.
B. Staškevičienė (vad. L. Žalimienė). ŠEIMŲ, GYVENANČIŲ KAIMO VIETOVĖSE IR
TURINČIŲ NEĮGALIUS VAIKUS, POREIKIS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS.
Vilnius: VU socialinio darbo katedra, 2002. 51 p.
Lietuvoje socialinių paslaugų poreikis didėja, jų teikiama nepakankamai, dar būtina plėtoti.
Ypač kaime kyla vis daugiau socialinių problemų. Nuo šeimų socialinės padėties priklauso šeimos
klimatas ir vaiko sveikata. Šeimoms, turinčioms neįgalių vaikų, vis dažniau reikia pagalbos iš
šalies ir socialinių paslaugų.
Darbo tikslas – išanalizuoti šeimų, gyvenančių kaimo vietovėse ir turinčių neįgalių vaikų,
socialinių paslaugų poreikį. Ar visi kaime gyvenantys neįgalūs vaikai gali lankyti ugdymo, mokymo
įstaigas. Tyrimo metodas – anketinė apklausa šeimoms, turinčioms neįgalių vaikų.
Socialinių paslaugų reikmės analizė parodė, kad šeimoms reikia įvairių konsultacijų, patarimų,
galimybės pasinaudoti transporto paslaugomis, palikti vaiką dienos centre. Kaime gyvenančioms
šeimoms labai yra reikalinga pagalba žemės ūkio darbuose. Įvertinus darbe išdėstytus rezultatus,
siūloma išplėsti vaikų ugdymo grupes, mokymo klases, kad neįgaliesiems vaikams nereikėtų
važiuoti į Šiaulius, Vilnių, Panevėžį mokytis, kad neįgalus vaikas ilgiau išliktų namų aplinkoje,
siūloma vaikams teikti dienos globos paslaugas.
D. Strimaitienė (vad. R. Lazutka). ŠEIMOS RAIDA IR ŠEIMOS POLITIKOS PROBLEMOS
LIETUVOJE. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 41 p.
Lietuvoje jau daugiau kaip dešimtmetį vyksta socialinė ir ekonominė pertvarka. Situacija
visuomenėje atsispindi ir šeimos gyvenime. Staigaus demografinis ir socialinis-ekonominis
pasikeitimas turėjo didelę įtaką šeimos formavimo tradicijoms, gyvenimo modeliui, gerokai
pakeitė šeimų sudėtį ir struktūrą. Pati šeima nepajėgia išspręsti visų jai iškilusių problemų,
atlikti savo funkcijų. Reikalinga valstybės parama.
Šeimos politika yra vyriausybinių ir nevyriausybinių institucijų veiksmai, kurių tikslas – išreikšti
šeimos modelio prerogatyvas, kurti šeimų autorinio funkcionavimo sąlygas, remti šeimas, joms
realizuojant savo funkcijas, skatinti šeimas ir jų narius atlikti savo funkcijas, privalomas šeimai
ir visuomenei.
Siekiant sušvelninti ekonominio nuosmukio padarinius, socialinė šeimos politika pirmiausiai
buvo skirta suteikti socialinio saugumo garantijas šeimoms, auginančioms vaikus. Garantijos
suteikiamos per socialinės apsaugos sistemą – socialinį draudimą, socialinę paramą. Pirmoje šio
darbo dalyje apžvelgiami pastarojo dešimtmečio Lietuvos demografiniai duomenys. Antroje
dalyje – šeimos politika Lietuvoje. Plačiau nagrinėjama viena iš šeimos politikos sričių, kurią
įgyvendina vyriausybinės, vietinės valdžios (savivaldybės) institucijos – socialinė parama šeimoms,
auginančioms vaikus. Trečioje dalyje – naudojant anketinės apklausos metodą atliktas tyrimas,
kurio tikslas – išsiaiškinti požiūrį į Vyriausybės vykdomą šeimos politiką ir jos veiksmų kryptis.
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Analizuojant literatūrą, dokumentus paaiškėjo, kad piniginės socialinės paramos išmokos yra
orientuotos remti nepasiturinčias šeimas, tik iš dalies efektyvios, neaprėpia visų šeimų. Norint
sėkmingai išspręsti visoms šeimoms iškylančias problemas, būtina ne tik efektyvinti piniginių
socialinių išmokų šeimoms, auginančioms vaikus, sistemą, bet ir kompleksiškai derinti visas
kitas šeimos politikos kryptis, prioritetais laikant ir gyventojų užimtumą bei apsirūpinimą būstu.
Pagrindinis šeimos politikos ir socialinės apsaugos principas turėtų būti – siekti visų šeimų
gerovės.
R. Stuglys (vad. V. Gerikienė). KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ PRIEŽASČIŲ DARBE ANALIZĖ
IR VALDYMAS VISAGINO PENSIONATE. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 54 p.
Darbo tikslai: 1. Konfliktinių situacijų priežasčių Visagino pensionate analizė. 2. Konfliktų tipo,
vyraujančio organizacijoje, nustatymas. 3. Būdų valdyti konfliktines situacijas radimas.
Tyrimo metodika: tiriant konfliktinių situacijų priežastis Visagino pensionate, buvo atlikta
pensionato darbuotojų ir gyventojų anketinė apklausa. Apklausi 93 darbuotojai ir 48 gyventojai.
Tyrimo rezultatai parodė, kad vyraujantis konfliktų tipas organizacijoje – tarpasmeniniai
konfliktai. Priežastys, sukeliančios konfliktus: 1) darbo krūvio ir darbo užmokesčio neatitiktis;
2) netinkamas lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, paskirstymas; 3) blogas darbuotojų informuotumas
darbo klausimais; 4) netinkamas vadovavimo organizacijai stilius.
Remiantis tyrimo rezultatais, padarytos išvados ir pateikti pasiūlymai, kaip efektyviau valdyti
konfliktines situacijas Visagino pensionate ir iš esmės pakeisti esamą šioje organizcijoje padėtį.
D. Suchockienė (vad. R. Lazutka). ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VEIKLOS
MODERNIZAVIMAS. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 34 p.
Pagrindiniai šiame darbe nagrinėjami klausimai – globos įstaigos socialinio darbo plėtros
tendencijos, socialinio darbo su pagyvenusiais ir senais žmonėmis aktualijos, stacionarių paslaugų
teikimas, jų įvairovė ir efektyvumas, Elektrėnų globos namų veiklos analizė, pagyvenusių ir
senų žmonių poreikiai jų tenkinimo galimybės. Prista tomas socialinės globos įstaigos
restruktūrizavimas modernizuojant jos veiklą. Šiuolaikinis naujas socialinės globos namų modelis
– dienos centro įkūrimas, savarankiško gyvenimo padalinio steigimas, paslaugų įvairovė ir jų
teikimas bendruomenės gyventojams.
Pateikiamos išvados apie gyventojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, jų trūkumus,
gyventojų poreikius ir galimybę juos patenkinti. Analizuojant globos įstaigos veiklą ir numatomus
pakeitimus, atsižvelgiama į socialinių paslaugų plėtros strategijos pagrindines kryptis, į globos
namų gyventojų poreikius, į socialinių darbuotojų, turinčių didelę darbo patirtį, pasiūlymus.
Siekiant tobulinti globos įstaigų veiklą siūloma restruktūrizuoti Elektrėnų socialinės globos
įstaigas.
A. Šapokas (vad. D. Urbonaitienė). STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ANALIZĖ
SKEMŲ PENSIONATE. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 48 p.
Lietuvos Respublikoje socialinės paramos sistemą sudaro dvi pagrindinės dalys: piniginė parama
ir socialinės paslaugos. Darbe apžvelgiama socialinių paslaugų sistema ir ją reglamentuojantys
Lietuvos Respublikos teisės aktai. Pastaruoju laikotarpiu Lietuvoje plečiamos bendruomenės
socialinės paslaugos. Jų tikslas – plėtoti socialiniu ir ekonominiu požiūriu efektyvų socialinių
paslaugų teikimą bendruomenės rizikos grupėms.
Darbe nagrinėjama socialinės paslaugos, teikiamos Skemų pensionato gyventojams.
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Apžvelgiama teikiamų paslaugų įvairovė, poreikis, analizuojama jų kokybė. Dabar žmonių,
turinčių psichikos negalią, poreikius geriausia tenkina stacionarios socialinės paslaugos.
B. Šapolienė (vad. A. Čepėnaitė). SUTRIKUSIO INTELETO ŽMONIŲ SOCIALINĖ
INTEGRACIJA: BENDRIJOS „VILTIS“ VEIKLOS ANALIZĖ.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 53 p.
Darbo tikslas – išanalizuoti bendrijos „Viltis“ veiklą ir iškylančias problemas, integruojant
sutrikusio intelekto žmones į bendruomenę, įvertinant jų tėvų ir specialistų, dirbančių su proto
negalios asmenimis, požiūrį. Darbe naudotas tyrimo metodas – anketavimas. Respondentai –
tėvai, auginantys įvairaus amžiaus proto negalią turinčius vaikus ir suaugusiuosius asmenis, ir
specialistai, dirbantys su sutrikusio intelekto vaikais ir suaugusiais žmonėmis įvairiose ugdymo
ir užimtumo įstaigose.
Tyrimo rezultatai parodė, kad bendrijos „Viltis“ veikla, vykdant sutrikusio intelekto žmonių
socialinę integraciją, vertinama gerai, nuveiktas nemažas darbas šia kryptimi, tačiau tai – tik
kelio pradžia. Respondentai pripažįsta, kad per pastaruosius 10 metų sutrikusio intelekto žmonių
gyvenimas pagerėjo, tačiau iki visiškos integracijos ir lygių galimybių visuomenėje dar labai toli:
21,0 proc. vien bendrijos narių nelanko jokios įstaigos – jų trūksta, ypač suaugusiems žmonėms.
Neįgyvendinami Lietuvoje priimti įstatymai, nes neskiriama tam tikslui pakankamai lėšų, trūksta
socialinių paslaugų negaliai kompensuoti, visuomenei vis dar sunku priimti „kitokius“ žmones,
trūksta informacijos plačiajai visuomenei apie sutrikusio intelekto žmones, apie bendrijos „Viltis“
veiklą. Tyrimo medžiaga bus panaudota tobulinant bendrijos „Viltis“ veiklą, numatant ateities
darbo gaires, siekiant efektyviau integruoti sutrikusio intelekto asmenis į visuomenę.
S. Šneiderienė (vad. V. Vaicekauskienė). SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS
ANALIZĖ. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 53 p.
Šiame darbe yra pristatomas socialinių darbuotojų kompetencijos standartas. Tyrimo tikslas –
nustatyti profesinės socialinių darbuotojų kompetencijos ypatumus, sudaryti socialinių
darbuotojų, kurie dirba su senais žmonėmis, kompetencijos standartą, išanalizuoti ir įvertinti jų
požiūrį į profesinę kompetenciją.
Tyrime dalyvavo trys grupės, kurias sudarė 32 socialiniai darbuotojai, dirbantys Antavilių
pensionate, Utenos pensionate ir Vilniaus tremtinių namuose. Visiems socialiniams darbuotojams
būdinga tai, kad jie dirba su senais žmonėmis. Tyrimo rezultatai parodė išsilavinimo įtaką
socialinių darbuotojų profesinei kompetencijai.
A. Štuopienė (vad. A. Vareikytė). SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVĖJŲ, KAIP VIENOS IŠ
SKURSTANČIŲJŲ GRUPĖS, ANALIZĖ. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 41 p.
Darbe apibūdinamas skurdas, jo matavimas ir pagrindinės mažinimo kryptys. Be to, nagrinėjami
socialinės paramos ypatumai, socialinė pašalpa apibūdinama kaip viena iš pagrindinių piniginės
paramos rūšių. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti socialinės pašalpos gavėjų, kaip vienos iš skurstančių
žmonių grupės, ypatumus, taip pat sužinoti teikiamą paramą ir veiksnius, turinčius įtakos jų
situacijai. Tyrimo metodas – anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo 88 socialinės pašalpos gavėjai.
Tyrimo duomenys patvirtino hipotezes, kad socialinės pašalpos gavėjų skaičiui turi įtakos jų
turimas išsilavinimas, ir pagrindinė priežastis, dėl kurios pradėjo gauti socialinę pašalpą, yra
nedarbas. Hipotezė, kad nepakankamas socialinių pašalpų gavėjų pajamas labiausiai lemia jų
nesugebėjimas prisitaikyti prie gyvenimo, nepasitvirtino. Dauguma kaltina netinkamą valstybės
politiką bei vietos valdžią ir darbdavių veiklą. Duomenų analizė leidžia teigti, kad Marijampolės
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miesto socialinių pašalpų gavėjų ypatumai yra jaunos šeimos, auginančios vaikus, turimas
išsilavinimas – vidurinis, pagrindinis šeimų pajamų šaltinis – pašalpos. Tobulinant paramą
skurstantiesiems būtina: tobulinti socialinių darbuotojų kvalifikaciją, koreguoti esamą socialinės
pašalpos skyrimo sistemą, įtraukti socialinės pašalpos gavėjus į visuomenei naudingus darbus,
didinti nevyriausybinių organizacijų aktyvumą teikiant pagalbą skurstantiesiems.
J. Tamašauskienė (vad. A. Čepėnaitė). DIENOS CENTRAS KAIP PAŽANGUS SUTRIKUSIO
INTELEKTO ŽMONIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS BŪDAS.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 41 p.
Šio darbo tikslas – remiantis dienos centro „Šviesa“ patirtimi, išanalizuoti ir įvertinti teikiamas
socialines paslaugas sutrikusio intelekto žmonėms, atskleidžiant dienos centro pažangų vaidmenį
neįgaliųjų socialinei integracijai. Šiam tikslui įgyvendinti buvo apklausti 83 asmenys, t. y. 54
dienos centro „Šviesa“ lankytojų tėvai ir 29 darbuotojai, dirbantys su sutrikusio intelekto
žmonėmis.
Gauti tyrimo rezultatai patvirtino, kad dienos centras sudaro sąlygas teigiamiems asmenų,
turinčių proto negalią, gyvenimo pokyčiams. Dienos centro „Šviesa“ teikiamas socialines
paslaugas paslaugų gavėjai ir teikėjai vertina teigiamai.
L. Trakinskienė (vad. V. Gerikienė). ORGANIZACIJOS „GELBĖKIT VAIKUS / SAVE THE
CHILDREN LITHUANIA“ STRATEGINIO PLANO GAIRĖS.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 56 p.
Netrukus po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo tapo aišku, kad Lietuvos visuomenei reikia
aktyvaus ir gyvybingo nevyriausybinio organizacijų sektoriaus. Visuomenės labui susikūrusioms
organizacijoms reikėjo organizuoti savo veiklą ir netapti pernelyg priklausomoms tiek nuo
valstybės, tiek nuo privataus sektoriaus.
Šiuolaikiniam nevyriausybiniam vadinamajam trečiajam sektoriui keliami dideli reikalavimai:
skatinti piliečius prisiimti asmeninę ir bendruomeninę atsakomybę už savo, savo artimiausios
aplinkos ir visuomenės problemas; efektyviai (kokybiškai ir sąlygiškai nebrangiai) tas problemas
spręsti.
Nevyriausybinių organizacijų vadovai įgyvendina ne tik organizacijos misiją, bet patys privalo
kelti savarankiškai suformuluotus tikslus ir uždavinius, numatyti organizacijos plėtros
perspektyvą, atstovauti organizacijai vietos ir tarptautiniu lygiu, suformuoti profesionalų, kurie
matytų savo darbo prasmę, identifikuotųsi su organizacija, norėtų jai priklausyti, komandą.
Vadovams reikia vis daugiau vadybos žinių.
Darbe nagrinėjami strateginio planavimo klausimai, plačiau – mažai taikoma Lietuvoje
strateginio planavimo metodikos SWOT analizė, pateikiama gautų apklausos duomenų analizė
bei numatomos strateginio plano gairės oranizacijai „Gelbėkit vaikus / Save the Children
Lithuania“ plėtoti.
Šio darbo tikslas – atlikti organizacijos „Gelbėkit vaikus / Save the Children Lithuania“
SWOT analizę panaudojant ataskaitų duomenis, autorės 10 metų patirtį vadovaujant šiai
organizacijai ir pasinaudojant personalo (etatinių darbuotojų profesionalų) anketinės apklausos
duomenimis, numatyti „Gelbėkit vaikus / Save the Children Lithuania“ strateginio plano penkerių
metų gaires. Išvada: strateginis planas suteikia galimybę numatyti organizacijos perspektyvą,
veiklos gaires ir konkrečius tikslus.
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O. Ulozienė (vad. A. Vareikytė). PARAMOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS BŪDŲ ANALIZĖ.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 55 p.
Ilgą laiką buvo nutylima apie didelę dalį Lietuvos gyventojų – asmenis, nukentėjusius per
1939–1990 metų okupacijas. Viena iš didžiausių nuo okupacijų nukentėjusių asmenų grupė yra
tremtiniai, politiniai kaliniai, rezistencijos dalyviai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, imta
rūpintis parama šiai socialinei žmonių grupei.Valstybės parama yra teikiama įvairiais būdais, jie
nagrinėjami autorės darbe „Paramos nukentėjusiems asmenims būdų analizė“.
Šiame darbe nagrinėjama: valstybės parama įvairioms socialinėms žmonių grupėms;
nukentėjusių asmenų socialinė charakteristika; valstybinės programos nukentėjusiems asmenims.
Daug dėmesio darbe skiriama tyrimo, atlikto apklausus globos namų gyventojus, rezultatams
aptarti. Jame buvo bandyta išsiaiškinti, kokią valstybės paramą gauna respondentai ir kaip ją
vertina, išsiaiškinti motyvus, atvedusius į globos namus, ištirti požiūrį į gyvenimo sąlygas ir
savijautą globos namuose, gyventojų paslaugų poreikį.
L. Urbonaitė (vad. J. Kašalynienė). SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ POREIKIS MARIJAMPOLĖS
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE. Vilnius: VU socialinio darbo katedra, 2002. 53 p.
Dabar neįmanoma pasiekti gerų moksleivių ugdymo rezultatų, nesiekiant socialinės-pedagoginės
paramos moksleiviui ir jo šeimai.
Baigiamojo darbo tikslas – išanalizavus socialines, dorines ir psichologines moksleivių
problemas, nustatyti socialinio pedagogo poreikį Marijampolės bendrojo lavinimo mokyklose.
Darbe pateikta socialinio pedagogo samprata, socialinio pedagogo funkcijos ir veiklos sritys,
asmenybės ir profesinės savybės, socialinio pedagogo, kaip naujos specialybės, Lietuvoje
problemos. Socialinio pedagogo poreikis nagrinėjamas pagal šiuos rodiklius: atlikta pedagogų
anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo trijų mokyklų 50 mokytojų – klasių auklėtojų: 5-os vidurinės
mokyklos – 20, 7-os vidurinės – 16, internatinės mokyklos – 14. Iš tyrimo paaiškėjo, kad socialinis
pedagogas labai reikalingas sprendžiant mokyklos socialines ir ugdymo problemas. Socialinio
pedagogo pagalba moksleiviams, jų šeimoms ir pedagogams, sprendžiant elgesio, lankomumo,
užimtumo, psichologines ir daugelį kitų problemų, yra labai reikalinga.
B. Varankienė (vad.V. Gerikienė). SAVIVALDYBĖS IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
BENDRADARBIAVIMAS MARIJAMPOLĖJE, TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 34 p.
Nevyriausybinės organizacijos (NVO) įgyja vis didesnę reikšmę teikiant socialines paslaugas.
Gerinant NVO darbą ir jų teikiamų paslaugų kokybę labai svarbus yra NVO ir savivaldybės
bendradarbiavimas. Baigiamajame darbe pateikta teorinė NVO analizė, savivaldybės ir NVO
Marijampolėje bendradarbiavimo pagrindai, nagrinėjami nevyriausybinių organizacijų ir
savivaldybės partnerystės praktiniai aspektai. Šiame darbe analizuojami anketiniai apklausos
metodu atlikto tyrimo rezultatai, iš kurių išplaukia, kad Marijampolėje būtina plėsti NVO ir
savivaldybės bendradarbiavimą, tai leis geriau teikti kokybiškas paslaugas seniems ir neįgaliems,
vienišiems žmonėms, neįgaliems vaikams ir vaikams iš socialinių problemų turinčių šeimų bei
rizikos grupių asmenims, rengti bendrus projektus, organizuoti socialinės pagalbos teikimą,
siekiant geresnio gyvenimo visiems Lietuvos piliečiams.
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M. Zablockytė (vad. L. Vasiliauskienė). PAGALBA MOTERIMS, PATYRUSIOMS SMURTĄ.
VILNIAUS MOTERŲ NAMŲ KRIZIŲ CENTRO VEIKLOS ANALIZĖ.
Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 34 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos visos pagrindinės žmogaus teisės. Saugoti šias
teises yra valstybės priedermė. 1995 metais Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Jungtinių
Tautų konvenciją dėl moterų visų diskriminacijos formų panaikinimo (CEDAW). Konvencija
dėl moterų visų diskriminacijos formų panaikinimo yra pagrindinis dokumentas, kuriuo visame
pasaulyje vadovaujamasi įtvirtinant moterų teises. Demokratinėje visuomenėje moterys turi
teisę būti saugomos nuo smurto. Valstybė ir visuomenė privalo įtvirtinti šią teisę bei teikti paramą
smurto aukoms. Teikiant pagalbą smurto aukoms svarbus krizių centrų vaidmuo. Nevyriausybinė
moterų organizacija Vilniaus moterų namai 1996 metais įsteigė pirmą krizių centrą Lietuvoje.
Krizių centro pagrindiniai tikslai: teikti pagalbą smurtą patyrusioms moterims, dėti pastangas
pažaboti smurtą prieš moteris šeimoje ir visuomenėje; kelti smurto prieš moteris problemą,
rinkti ir platinti su tuo susijusią informaciją bei inicijuoti plačią diskusiją šia tema visuomenėje;
bendradarbiauti su institucijomis, su kuriomis pirmiausiai susiduria smurtą ir seksualinę prievartą
patyrusios moterys; dalyvauti mokant pareigūnus, padėti jiems sudaryti teisingas nuostatas smurto
aukų ir smurtautojų atžvilgiu.
K. Zdanavičienė (vad. D. Gailienė). ŽMONIŲ SU FIZINE NEGALIA EGZISTENCINĖ
MOTYVACIJA. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 46 p.
Visuomenėje paplitusi nuostata, kad žmonės, turintys fizinę negalią, yra kitokie: gyvena beprasmį
gyvenimą, yra pikti, liūdni, vieniši, sunkiai pakeliantys aplinkinių kritiškus žvilgsnius,
besigėdijantys savo kūno, nesugebantys mylėti ir džiaugtis. Šio darbo tikslas – nustatyti, ar fizinė
negalia turi įtakos egzistencinei motyvacijai ir suicidinėms tendencijoms.
Tyrimo metu apklausti 46 žmonės, turintys fizinę negalią, ir tiek pat kontrolinės grupės žmonių.
Apklausai panaudoti du klausimynai (naudojami Assembly of Europion Regions suicidinio tyrimo
ir prevencijos projekte): Egzistencinės motyvacijos testas (A. Langle, 2000), kuris pagrįstas V.
Franklio egzistencine teorija, ir Nuostatos savižudybių atžvilgiu (E. Renberg, 1996). Pasirodė,
kad žmonių, turinčių fizinę negalią, egzistencinė motyvacija yra labiau poliarizuota nei sveikų
žmonių ir fizinė negalia nesustiprina žmogaus savižudiškų tendencijų.
D. Zėčiuvienė (vad. K. Dragūnevičius). PRIKLAUSOMŲ NUO ALKOHOLIO ASMENŲ POŽIŪRIS
Į JIEMS TEIKIAMĄ MEDIKAMENTINĘ IR PSICHOTERAPINĘ PAGALBĄ SPRENDŽIANT
ALKOHOLIZMO PROBLEMĄ. Vilnius: VU Socialinio darbo katedra, 2002. 46 p.
Šiame darbe norėta parodyti, kokie gydymo metodai siūlomi priklausomiems nuo alkoholio
asmenims. Atliktas kiekybinis tyrimas. Duomenys buvo renkami anketavimu. Apklausta
150 respondentų. Ir medikamentiniai gydymo metodai, ir psichoterapinis gydymas padeda
priklausomiems nuo alkoholio asmenims, tačiau pirmenybė teikiama psichoterapinei pagalbai.
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