
 

 

Konferencija  

GYVENIMO PUSIAUKELĖ: POKYČIAI IR IŠGYVENIMAI 

2018 metų spalio 26 dieną (penktadienis) ir vėl laukiame Jūsų 

rudeninėje konferencijoje, kuri šiemet skirta ne tik su vaikais, paaugliais, 

šeimomis dirbantiems specialistams – o ir visiems besidomintiems. 

Paliesime amžiaus vidurio temą, kylančius iššūkius, posūkius, dilemas.  

Konferencija vyks Kolpingo Kolegijoje (Jakšto g. 6, Kaunas). 

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas, tačiau būtina užsiregistruoti 

(spauskite čia - REGISTRACIJA).  

Pageidaujantiems bus išduodami pažymėjimai. Pažymėjimo kaina 

apmokant iki spalio 20 dienos – 10 € (mokant vėliau arba konferencijos 

dieną - 15 €).  Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacijos ir Kolpingo 

Kolegijos nariams pažymėjimai išduodami nemokamai.  

Mokestį už pažymėjimą galima sumokėti pavedimu į banko sąskaitą: 

Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacija 

Įmonės kodas: 302283607 

Sąsk. nr.: LT 95 7300 0101 1518 2742 

Mokėjimo paskirtis: konferencija 2018 

 

Jei reikalinga sąskaita faktūra, lauksime jūsų rekvizitų (registruojantis 

arba el. paštu vaikuirseimos@gmail.com), o atspausdintas sąskaitas 

galėsite atsiimti konferencijos metu.  

 

Konferencijos programą galite rasti kitame puslapyje arba asociacijos 

tinklapyje: www.vaikuirseimos.lt. Iki susitikimo renginyje! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc4YrNVRxTFXMi68EaL4gtRS4t2dY7QS2AVAUwxwV6qmMUGg/viewform
mailto:vaikuirseimos@gmail.com
http://www.vaikuirseimos.lt/


Konferencijos programa* 

 
10.00 – 10.30 registracija 

 

10.30 – 10.40      konferencijos atidarymas 

 

10.40 – 11.10      SANKRYŽOS KAUNO MIESTE IR ŽMOGAUS GYVENIME 

Julius Kvedarauskas (psichologas psichoterapeutas, Vilnius)  

11.10 – 11.40     PRASMĖS GAUDYMO PROCESE 

Dr. Ieva Šidlauskaitė Stripeikienė (psichologė,  

VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras) 

 

11.40 – 12.10     TĖVŲ KRIZĖS VAIKO AKIMIS 

Aušra Pundzevičienė (psichologė psichoterapeutė) 

 

12.10 – 12.40     pertrauka 

 

 

12.40 – 14.30 ODISĖJO KELIONĖ NAMO. VIDURIO AMŽIAUS KELIONĖ. 

(Jungiškoji kryptis – teorinės įžvalgos, filmų ištraukos, 

diskusija). 

Dovilė Ridzevičienė (psichologė psichoterapeutė, Kaunas)  

 

14.45  Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacijos narių susirinkimas.  

 

Vakarinėje dalyje (nuo 17.00 val.) arba šeštadienį ryte (11.00 val.) – pageidaujantiems 

siūlome psichoterapines psichologo Juliaus Kvedarausko vedamas ekskursijas po 

Kauną. Šios ekskursijos mokamos, registracija ir informacija šiais kontaktais: 

julius.kvedarauskas@gmail.com arba telefonu 8 687 48870. /Ekskursijų aprašymai 

pateikiami žemiau, dalyvauti gali visi norintys./ 

  

                                                           
*
 Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę esant reikalui keisti ar papildyti programą.  

mailto:julius.kvedarauskas@gmail.com


Psichoterapinė ekskursija „Skrydis per Kauną“ 

Vadovas- Julius Kvedarauskas 

 

Kaunas turtingas. Pereiti Kauną nuo Aleksoto iki Geležinkelio stoties reiktų kelių dienų, o 
gal ir savaičių. Per keletą valandų tegalėsime jį „praskristi“. Bet juk tokie apžvalginiai 
„skrydžiai“ irgi savaip malonūs bei prasmingi. „Pakilsime“ nuo Aleksoto apžvalgos 
aikštelės (kuri kadaise priklausė Prūsijai) ir, tiltu kirtę Nemuną, toliau keliausime per 
Senamiestį (priklausiusį jau kitai, Rusijos Imperijai). Beje, sakoma, kad tai buvo ilgiausias 
pasaulyje tiltas, nes keliauti juo tekdavo 13 dienų- toks laiko tarpas dėl skirtingų 
kalendorių skyrė dvi Kauno dalis. Neaplenksime ir Laisvės Alėjos su pagrindiniais 
tarpukario moderno stiliaus namais. Susipažinsime su Kauno mažumomis: žydais, 
totoriais, stačiatikiais, aplankysime vienintelę Lietuvoje išlikusią mūrinę mečetę. Ir 
žinoma, prisiliesime prie čia gyvenusių asmenybių, kūrusių ne tik Kauną, bet ir Lietuvą. 
Kaip ir kitose ekskursijose, ieškosime paralelių tarp miesto ir vidinio žmogaus gyvenimo. 
Ieškosime asmeninių pamokų, kurias galime gauti iš miesto istorijos.  

Norintys po ekskursijos galės prie puodelio arbatos pasidalinti savo išgyvenimais, 
patirtimi, užduoti klausimų vieni kitiems ar grupės vadovui. 

Ekskursijos trukmė- apie 3 val. Ekskursijos kaina- 15 eurų. Grupės dydis- iki 15 dalyvių. 

Ekskursijos pradžia- spalio mėn. 26 dieną, penktadienį,  17 val. ir spalio mėn 27 dieną, 
šeštadienį, 11 val., į abi ekskursijas renkamės Aleksoto apžvalgos aikštelėje (Amerikos 

Lietuvių g. 6). 

Būtina išankstinė registracija Julius.Kvedarauskas@gmail.com arba telefonu 8 687 48870. 
Rekomenduoju į kelionę pasiimti užkąsti ir atsigerti. 

JULIUS KVEDARAUSKAS – klinikinis psichologas- psichoterapeutas, gidas. Veda 
terapines ekskursijas, rašymo terapijos seminarus, grupes, skaito pranešimus religijos 
psichologijos, poetinės terapijos temomis. Savo kelionėmis, darbu ir kūryba siekia įkvėpti 
kitus pažvelgti į gyvenimą lengviau, su šypsena, su tikėjimu. 
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