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IŠSILAVINIMAS
2004 – 2005 m. Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakultetas - socialinio darbo magistro
kvalifikacinis laipsnis;
1993 – 1997 m. Šv. Antano religijos studijų institutas prie Katalikų teologijos fakulteto Kauno
Vytauto Didţiojo universitete - religijos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
2008 m., 2013 m. Vyriausioje socialinių darbuotojų atestavimo komisijoje Lietuvos darbo rinkos
mokymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apginta ir įgyta socialinio
darbuotojo eksperto kvalifikacinė kategorija.
DARBO PATIRTIS
Nuo 2008 m.. Dienos veiklos centro direktorė;
2007- 2008 m. vyriausia socialinė darbuotoja Dienos veiklos centre;
2001 – 2007 m. socialinė darbuotoja Dienos veiklos centre;
1992 -1993m. mokytoja Kretingos S.Daukanto pagrindinėje mokykloje.
PAPILDOMA VEIKLA
Nuo 2015 m. Kretingos rajono savivaldybės Bendruomenės tarybos pirmininkės pavaduotoja;
Nuo 2014 m. Socialinių paslaugų prieţiūros departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos patvirtintų socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų 2 – jų kvalifikacijos
kėlimo programų lektorė;
Nuo 2013 m. Socialinių paslaugų prieţiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų atrankos
komisijos narė;
Nuo 2012 m. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) narė;
Nuo 2012 m. Kretingos rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje
projektų vertinimo ir atrankos komisijos narė;
Nuo 2012 m. Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos patvirtintos socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programos lektorė;
Nuo 2011 m. Kretingos rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos narė;
Nuo 2010 m. Socialinių įstaigų asociacijos pirmininkė;
Nuo 2010 m. Labdaros paramos fondo „Maisto bankas“ bei kitų visuomeninių ir nevyriausybinių
organizacijų savanorė;
Nuo 2010 m. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos patvirtintų socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų 2 - jų kvalifikacijos
kėlimo programų lektorė.
KOMPETENCIJOS
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI
2002 m. – „Psichologinio bendravimo įpatumai“; „Socialinio bendravimo įgūdžiai“;
„Socialinio darbo pagrindai“; „Lietuvos socialinės apsaugos sistema“; „Darbas su
neįgaliaisiais suaugusiais ir pagyvenusiais asmenimis“ (Vilnius) – 166 ak. val.

2003 m. – „Neįgaliųjų mokymas ir ir integracija į darbo rinką“ (socialinė psichologija,
socialinė pedagogika, dailės terapijos ir laisvalaikio organizavimo kursas) (Klaipėda) – 160
ak. val.
2004 m. – „Asmenų su protine negalia savarankiškumo įgūdžių vertinimas ir stiprinimas“;
„Psichologinė reabilitacija: Vilniaus miesto seniūnijų dienos centrai žmonėms, turintiems
psichikos negalią – 5 metų patirtis“ (Vilnius) - 24 ak. val.
2005 m. – „Socialinio darbo metodai. Teorinių metodų terapija“ (Vilnius); „Sportas ir
negalia: kas stipresnis?“ (Kretinga) – 30 ak. val.
2006 m. – praktinė – metodinė konferencija „Psichologinių ir darbo organizavimo
sunkumų prevencija socialinio darbuotojo profesinėje veikloje“ (Vilnius), tarptautinė
konferencija „ Kita laiko tėkmė...“(parengti neįgalieji pasisakymams Šiaulių universitete) –
12 ak. val.
2007 m. – konferencija – diskusija „IT sutrikusios raidos asmenų ugdyme: problematika ir
vystymo galimybės“ (Vilnius); „Socialinio darbo praktika socialinių paslaugų įstaigoje:
praktikos struktūra, eiga, vertinimas“ (Klaipėdos kolegijos sveikatos mokslų fakultetas);
„Drama suteikia galimybę“ (Panevėţys); Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos organizuotose mokymuose pareiškėjams – neįgaliųjų
organizacijoms (Vilnius); „Socialinė neįgaliųjų komunikacijos plėtra per sportinę
saviraišką“ (Kretinga); „Jaunimo neformalus ugdymas sportine veikla“ ( Vilnius);
„Gerosios patirties sklaida Lietuvoje, Rytų ir Vidurio Europoje“ – 52 ak. val.
2008 m. – „Komandinis darbas ir bendradarbiavimas“ (Vilnius); „Efektyvaus vadovavimo
principai ir įgūdžiai“ (Vilnius); „(RE-)integracija į darbo rinką Kretingos
rajone“(Kretinga); „Šuolis į modernų meną“ (Panevėţys); „Aktyvi neįgaliųjų komunikacija
per sportinę saviraišką“ (Klaipėdos kolegija) tarptautinis kvalifikacijos kėlimo seminaras
„Socialinų paslaugų infrastruktūros plėtra Prancūzijoje“ (Prancūzija); „Amerikos
profesionalų geriausia patirtis, atliekant tyrimus, teikiant paslaugas ir mokant“ (Amerikos
pedagogų talka Lietuvos švietimui, Klaipėda); „Viešųjų pirkimų įstatymas. Pokyčiai ir
praktinis mokymas“ (Vilnius) – 90 ak. val.
2009 m. VĮ Šeimos santykių institutas „Ţinių bei įgūdţių perdavimo metodai ir patirtis“
(Kaunas); Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija „Etiniai principai socialiniame darbe:
teorijos ir praktikos dermė“ (Klaipėda) IKSC „Derybų ir sėkmės laboratorija“
(Druskininkai) – 24 ak. val.
2010 m.-Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, ES programa „Organizacijų vadovų
supervizija“ (Klaipėda) – 24 ak. val.
2012 m. - Klaipėdos valstybinės kolegijos, VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras
„Alzheimerio liga sergančio asmens socialinė aplinka: integracija ar izoliacija“ (Klaipėda);
Priekulės socialinių paslaugų centras „Pagyvenusių ir senyvo amţiaus ţmonių socialinių
ryšių kaita ir tęstinumas“ (Priekulė)- 24 ak. val.
2013 m. – Priekulės socialinių paslaugų centras „pagyvenusių ir senyvo amţiaus ţmonių
socialinių ryšių kaita ir tęstinumas“ – 16 ak. Val., Informacijos kaupimo ir sklaidos centras
„Pilietiškumą skatinantys projektai – ne tik galimybės, bet ir būtinybė“ (Vilnius) – 16 ak.
val., VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras „Savanorių rengimo programa“ (Klaipėda) –
74 ak. val.;
2014 m. – Taikomosios politikos institutas „Veiklos ir plėtros strategijos rengimas“
(Klaipėda) – 8 ak. val. ; „Efektyvios kainodaros sudarymas“ – 8 ak. val.; „Finansų ir pinigų
srautų valdymas“ – 8 ak. val; „Viešieji ryšiai ir konstruktyvus bendradarbiavimas su
ţiniasklaida. Socialinės įmonės“ – 8 ak. val.; Pagalba daiktais organizacijos mokymai
„Valstybinio ir NVO sektorių bendradarbiavimo tinklo, sprendţiant socialines problemas,
kūrimas“ – 16 ak. val.; Informacijos kaupimo ir sklaidos centras „Vidinė komunikacija:
priemonės ir jų efektyvumas“ 16 ak. val.; Taikomosios politikos institutas „Viešieji ryšiai ir

konstruktyvus bendradarbiavimas su ţiniasklaida. Socialinės įmonės“ – 16 ak. val.;
Kretingos pedagogų švietimo centras „Dokumentų tvarkymas ir apskaita 2015 metais“ – 6
ak. val.; Informacijos kaupimo ir sklaidos centras „Lyderystės skatinimas ir motyvacija
NVO“ – 8 ak. val.; Sutrikusio intelekto ţmonių globos bendrija „Kretingos viltis“
„Bręstančių ţmonių su negalia seksualumo poţymiai ir kaip juos spręsti“ – 6 ak. val.;
2015 m. - Socialinių paslaugų prieţiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos „Socialinių paslaugų įstaigų vadyba“ – 16 ak. val., Informacijos kaupimo
ir sklaidos centras „Efektyvus lėšų pritraukimo būdai. Filantropija“ – 16 ak. val.;
SKAITYTI PRANEŠIMAI, IŠLEISTI LEIDINIAI:
2005 m. – Lietuvos socialiniams darbuotojams konferencijoje „Sportas ir negalia: kas
stipresnis?“ skaitytas pranešimas tema „Sportinės veiklos alternatyvos“
2007 m. Organizuota praktinė gerosios patirties sklaidos konferencija – apskritas stalas,
kuriame patirtimi dalijosi Lietuvos socialiniai darbuotojai, pranešimus skaitė ir
neįgalieji. Skaitytas pranešimas tema „Bicheviorizmo teorijos taikymas sutrikusio
intelekto asmenų sportiniame lavinime“
Išleista metodinė konferencijos pasisakymų knygelė – „Per sportą link pilnavertiškumo“
2008 m. Šventojoje ir Vilniuje vesti mokymai socialiniams darbuotojams ir socialinio
darbuotojo padėjėjams tema „Socialinio darbuotojo – asistento vaidmuo komandos
formavime: metodai ir principai“
Atlieku Klaipėdos socialnių mokslų fakulteto ir universiteto socialinį darbą
studijuojančių studentų superviziją ir praktinius mokymus.
Išleistas metodinis DVD diskas socialiniams darbuotojams, dirbanrties su proto negalią
turinčiais asmenimis „Aktyvi neįgaliųjų komunikacija per sportinę saviraišką“.
2008 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
organizuojamoje konferencijoje skaitytas pranešimas apie sunkios negalios asmenų
taikomas dienos socialinės globos normas, esamos ir turimos būti situacijos analizė ir
rekomendacijos.
2009-2015 m. vedami vietiniai, tarptautiniai ir nacionaliniai socialinių darbuotojų ir
socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai pagal LR SADM patvirtintas metodines
programas Lietuvos ir užsienio socialinį darbą dirbantiems specialistams.
2013 m. išleista informacijos sklaidos apie neįgalumų specifikas brošiūra „Suvok mane
kaip save“ 3 užsienio kalbomis.

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE:
Nuolat vykdomi ir koordinuojami ES projektai bei bendradarbiavimo su NVO
organizacijomis projektai. Teikiamos paraiškos dėl socialinės veiklos plėtros įvairiems
fondams.
2012 - 2015 m. JAV kelionių agentūros Oversies Adventure Travel bendradarbiavimo
projektas atliekant edukacinę – paţintinę programą JAV keliautojams senjorams ir
renovuojant įstaigos padalinio patalpas.
2012 – 2013 m. vykdytas ir koordinuotas ES bendradarbiavimo tarp sienų Latvijos-Lietuvos
projektas „Ţiemgalos ir Šiaurinės Lietuvos bendradarbiavimo tinklo sukūrimas, siekiant
tobulinti socialinių paslaugų jaunimui su negalia teikimą“. Keičiamasi gerąja patirtimi tarp
Lietuvos ir Latvijos socialinį darbą dirbančių specialistų, organizuojami socialinių
darbuotojų mokymai, tarptautinės stovyklos ir renginiai.

2011 m. vykdytas Švietimo mainų programos projektas Leonardo da Vinci programoje
„Teorijos ir praktikos ryšio plėtotė socialinio darbuotojo profesijos mobilumo kontekste“.
Vykdyti vizitai į Latvijos ir Turkijos respublikas suteikiant galimybę socialiniams
darbuotojams įgyti patirties ir praplėsti akiratį.
2009 – 2011 m. LR SAM teikta paraiška ir gautas finansavimas neįgaliųjų sveikatinimo
programos „Lašas galėjimo“ tęstinio projekto vykdymui. Išleistos brošiūros „Vandens
terapijos reikšmė proto negalios asmenims“, 2011 m. sieniniai kalendoriai.
2009 m. privačių rėmėjų ir bendradarbiavimo su LR Prezidentūros Lietuvos tūkstantmečio
vardo minėjimo direkcija, UAB Japonijos fotostudija „Aika“ fotografu Kensaku Shioya
įvykdytas fotoprojektas „Kitokie Lietuvos veidai“. Fotoparoda eksponuota Juodkrantės
kadetų mokykloje, Kretingos rajono savivaldybėje, Vilniaus miesto savivaldybėje, LR
Seime.
2009 m. parengta projektinė paraiška JTBA programai „Veiklus jaunimas“ ir gautas
finansavimas projektui „Maţiau galimybių turinčio jaunimo socializacija per sportą
PIENĖS PŪKAS 6“. Projektas sėkmingai įgyvendintas ir tapo tarptautiniu.
2008 m. Parengtos projektinės paraiškos Kretingos rajono savivaldybei „Aktyvi neįgaliųjų
komunikacija per sportinę saviraišką PIENĖS PŪKAS 5“, ir Jaunimo reikalų departamentui
„Mažiau galimybių turinčio jaunimo socializacija per netradicinį sportą PIENĖS PŪKUI
IŠSISKLEIDUS“ ir gauti finansavimai. Projektai įvykdyti.
2007 m. Parengtos projektinės paraiškos Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai
programai Veiklus jaunimas „Aktyvi neįgaliųjų komunikacija per sportinę saviraišką
PIENĖS PŪKAS 5“; Kretingos rajono savivaldybei ie Nyderlandų bendradarbiaujantiems
fondams Centrinei ir Rytų Europai, Jaunimo reiklaų departamentui „Socialinė neįgaliųjų
komunikacija per sportinę saviraišką PIENĖS PŪKAS 4“ ir gautas finansavimas. Projektai
sėkmingai įgyvendinti.
Koordinuojama Kretingos Dienos veiklos centro veikla metodiniame Lietuvos sutrikusio
intelekto ţmonių globos bendrijos „Viltis“ projekte „Informacijos kaupimo ir sklaidos
centrai“. Parengta neįgaliųjų uţimtumo metodika ir programų aprašai. Parengtos metodikos
dėka, įstaiga nuo 2009 m. tapo metodiniu centru.
UŽSIENIO KALBOS
Lietuvių, rusų, anglų kalbos;
KITI ĮGŪDŽIAI, POMĖGIAI IR ASMENINIAI YPATUMAI
Darbas kompiuteriu visomis reikalingomis programomis;
Komunikabilumas, laisvas ir aiškus minčių dėstymas, publicistinių straipsnių rengimas;
Organizaciniai ir vadybiniai gebėjimai;
Imlumas naujovėms, nuolat pasirengimas mokytis ir gilinti kompetenciją bei įgyti naujų
ţinių bei įgūdţių. Punktualumas, darbštumas, atsakingumas ir pareigingumas;
Hobi – informacinė ir psichologinė literatūra, sportas, menas ir kultūra. Atliekamo darbo
analizė.

______________________

