
 

 

Konferencija  

NAMAI: FIZINIAI IR PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI 

2019 metų lapkričio 8 dieną (penktadienis) susitikime pakalbėti apie 

namus. Vidinius ir išorinius. Jų kūrimą, rekonstrukcijas; gyvenimą 

skirtinguose namuose ar be namų.   

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 31 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 2019 

 

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* 

 
9.45  – 10.20       registracija 

10.20 – 10.30     konferencijos atidarymas 

10.30 – 11.00    SLAPTOS ERDVĖS VAIKYSTĖJE IR SAVASTIES PATYRIMO BLYKSNIAI 

Egidija Šeputytė-Vaitulevičienė (psichologė psichoterapeutė, Kaunas)  

11.00 – 11.30    VAIKAI (NE)SAVO NAMUOSE (AUGANTYS GLOBOJE) 

Kristina Ušackienė (psichologė, Kaunas) 

 

11.30 – 12.00    VAIKŲ TRANZITAS LIGONINĖSE: PERĖJIMAS Į SUAUGUSIŲJŲ SKYRIŲ 

Milda Linaburkytė (psichologė, Kaunas) 

12.00 – 12.30     kavos pertrauka 

 

12.30 – 13.00    KAI NAMAMS KYLA GRĖSMĖ. TĖVŲ SKYRYBOS. AR MOKYKLA GALI 

TAPTI UŽUOVĖJA? 

Ramunė Ramanauskienė (psichologė, Kaunas) 

13.00 – 13.30    KUO GALIME PADĖTI ŠEIMAI, KURI AUGINA RAIDOS SUTRIKIMŲ 

TURINTĮ VAIKĄ?  

Eglė Gudelienė (psichologė, šeimos konsultantė, Kaunas) 

13.30 – 14.00    NACIONALIZUOTŲ NAMŲ ISTORIJA LIETUVOJE 

Dovilė Ridzevičienė (psichologė psichoterapeutė, Kaunas) 

14.00 – 15.00     pietų pertrauka 

 

15.00     PRAKTINIAI SEMINARAI (pasirinktinai): 

1. Egidija Šeputytė-Vaitulevičienė „SAVA ERDVĖ VAIKYSTĖJE IR DABAR“ (1.5 – 2 val.) 

Kviečiame į asmeninio patyrimo seminarą, kurio metu tyrėsime sąsajas tarp vaikystės namų bei 

ypatingų vietų juose ir dabartinės gyvenamosios erdvės. Sava vieta gali būti apibrėžiama ir kaip 

fiziškai įrėminta erdvė, kurioje gera būti, ir kaip būsena, kuomet jaučiamės labiausiai savimi – 

realizuojantys savo potencialą veikloje ir santykiuose. Ypatingos vaikystės vietos  (nors  ir 

prisiminimas apie jas pasiekia mus iš praeities) yra gyvi ir pulsuojantys prasmėmis. Ir dabar – 

jau suaugę – jose galim atrasti užuominų apie mums svarbius laikui nepavaldžius dalykus. 

2. Eglė Gudelienė. Metodas „SUDUŽĘS INDAS“. Atvejo pristatymas. (1val.) 

Kviečiame susipažinti su metodu „Sudužęs indas“ („Broken Bowl“), kuris remiasi japonų Wabi 

Sabi filosofija (joje akcentuojamas laikinumo ir netobulumo grožis) bei senovine Kintsugi meno 

technika (kai sudužusi keramika suklijuojama auksu). Šis metodas atstovauja idėją, kad daikto 

sudužimas yra daikto istorijos dalis, tad jo restauravimas ir perkūrimas yra kur kas 

naudingesnė patirtis nei išmetimas. Tad indų daužymo – klijavimo – dekoravimo ciklas terapijos 

metu gali tapti veiksmingu būdu dirbant su klientų traumine patirtimi (netektimis, skyrybomis, 

priklausomybėmis ir pan.), nes bet kokia trauma transformuoja asmenybę, nebegalima grįžti 

atgal, galima tik ją perkurti. Taip mokomasi išgyventi ir prisitaikyti iš naujo, kai ką kūrybiškai 

pakeičiant, kai ką sąmoningai pasiliekant. 

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


