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DARBINĖ PATIRTIS 

 Nuo 2020-07-27 Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktorė. 
 Nuo 2017-11-02 iki 2020-07-26 Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktorės 

pavaduotoja 
 Nuo 2015-12-01 iki 2017-10-31 Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros 

Socialinio darbo kompetencijų centro vadovė 

IŠSILAVINIMAS 

 Socialinio darbo mokslo daktaras, Laplandijos universitetas, 2020.  
 Socialinio darbo magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2010. 
 Socialinio darbo bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2008.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 

 Motiečienė, Roberta; Laitinen, Merja; Skaffari, Pia. Interpretative repertoires of roles of family social 

workers’ in the context of Lithuania // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda: Klaipėdos universiteto 

leidykla. ISSN 1392-3137. 2018, nr. 1, p. 13-26.  

 Motiečienė, Roberta; Laitinen, Merja; Skaffari, Pia. The constructions of everyday ethics in Lithuanian 

family social work practices. // STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika: mokslo darbai. 

ISSN 1648-2425. 2019, T. 18, p. 46-58. Prieiga per internetą: < https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.3  

 Smičiūtė, Dovilė; Motiečienė, Roberta. The construction of the concept of home in the experiences of 

homeless people // Society, integration, education: proceedings of the international scientific 

conference, May 22th-23th, 2020 = Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli, 2020.gada 22.-23.maijs. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. ISSN 1691-

5887, 2020, Vol. 4, p. 339-354. doi:10.17770/sie2020vol4.4865. 

 Naujanienė, Rasa; Ruškus, Jonas; Laitinen, Merja; Motiečienė, Roberta; Eidukevičiūtė, Julija. 

Considering family and child welfare in Lithuania in terms of social sustainability pursuant to 

observations of everyday professional practice // Sustainability. Basel: MDPI AG, 2021, vol. 13, iss. 16, 

2021, p. 1-18, ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13168751.  

 Ruškus, Jonas; Chudabienė, Jūratė; Motiečienė, Roberta; Naujanienė, Rasa. Vaiko balso reikšmė vaiko 

ir šeimos gerovės politikos ir jos įgyvendinimo kontekste // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = 

Social work. Experience and methods. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2021, T. 27, nr. 1, 2021, 

p. 9-32, ISSN 2029-0470. doi:10.7220/2029-5820.27.1.1.  

 Eidukevičiūtė, Julija; Motiečienė, Roberta; Naujanienė, Rasa. The voice of the child: an analysis of the 

child protection system in Lithuanian family social work // Society, integration, education : proceedings 

of the international scientific conference, May 28th-29th, 2021 = Sabiedrība, integrācija, izglītība : 

starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021, Vol. 

6, 2021, p. 45-55, ISSN 1691-5887. doi:10.17770/sie2021vol6.6243. 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose: 

 „Social Work with Families: case of Kaunas city municipality“, Liethuania. Pranešėja: Roberta 

Motiečienė. Pranešimo data 2018-10-10. Konferencija "Challenges of Regional Centres: Depopulation 

Control, Development - best practices. 
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 2019 spalio 3-4 d, tarptautinė konferencija "Social work with family: towards a safe society". Pranešimo 

tema: Evidence Based Knowledge about Moral Aspects of Faily Social Work". Pranešėja: Roberta 

Motiečienė 

 The meaning of social work with groups in child and familywelfare practice in Lithuanian context. Rasa 

Naujanienė, Vytautas Magnus University, Kaunas (Lithuania), Jonas Ruškus, Vytautas Magnus 

University, Kaunas (Lithuania), Merja Laitinen, University of Lapland, Rovaniemi (Finland), Jorunė 

Vyšniauskytė Rimkienė, Vytautas Magnus University, Kaunas (Lithuania), Julija Eidukevičiutė, 

Vytautas Magnus University, Kaunas (Lithuania), Roberta Motiečienė, Vytautas Magnus University, 

Kaunas (Lithuania). IASWG virtual symposium The Cliamte is Ripe for Groupwork, 2020 06 17-20. 

 Designing the Systemic Model of Child Welfare Moving from Child Protection to Development of 

Psychosocial Support for Families. Rasa Naujanienė, Vytautas Magnus University, Kaunas (Lithuania), 

Jonas Ruškus, Vytautas Magnus University, Kaunas (Lithuania), Merja Laitinen, University of Lapland, 

Rovaniemi (Finland), Jorunė Vyšniauskytė-Rimkienė, Vytautas Magnus University, Kaunas 

(Lithuania), Julija Eidukevičiutė, Vytautas Magnus University, Kaunas (Lithuania), Roberta Motiečienė, 

Vytautas Magnus University, Kaunas (Lithuania). IASWG virtual symposium The Cliamte is Ripe for 

Groupwork, 2020 06 17-20. 

 J.Eidukevičiūtė, R.Motiečienė, 2021-06-10, ISPCAN (International Society for the Prevention of Child 

Abuse and Neglect) Milan, presentation "Lost childhood: deconstruction of childhood perspectives in 

family social work in Lithuania. 

Pranešimai nacionalinėse konferencijose: 

 "Constructions of ecryday ethics in Lithuanian family social work practices", Klaipėdos universitetas. 

Pranešėja: Roberta Motiečienė. Doktorantų seminaras organizuotas Laplandijos universiteto kartu su 

Klaipėdos universitetu. 2018 spalio 19 diena. 

 Socialinis darbas su grupėmis vaiko ir šeimos gerovės sistemoje. Pranešėjai: doc.dr. Jorūnė Vyšniauskytė-

Rimkienė, dr. Julija Eidukevčiūtė, Roberta Motiečienė. XII–ąją Lietuvos sociologų draugijos konferenciją 

„Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“ 2020-11-27 

 Skaitytas pranešimas diskusijų forume, skirtam pasaulinei socialinio darbo dienai paminėti, 2021-03-16, 

pranešimo tema: "Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas Covid-19 pandemijos metu: išmoktos 

pamokos ir ateities perspektyvos socialinio darbo praktikai". Pranešėja: dr. Roberta Motiečienė 

 Padarytas kviestinis pranešimas nacionalinėje konferencijoje "Socialinių paslaugų kokybės kultūrą 

keliančios patirtys", 2022 m. gegužės 20 d. Pranešima tema: "Kaip tampama įgalinančia socialinių 

paslaugų įstaiga?", pranešėja: R.Motiečienė. 

PROFESINĖS NARYSTĖS 

 International Association for Social Work with Groups (IASWG) narė nuo 2013 m. 
 Nacionalinės socialinio darbo su grupėmis asociacijos narė nuo 2015 m. 
 Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos valdybos narė nuo 2021 m. 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 2018 m. rugpjūčio 8 d., dalyvavimas VDU SMF Socialinio darbo katedros organizuotame seminare 
"Socialinis darbas Naujoje Zelandijoje vaikų apsaugos srityje. Šeimos konferencijos metodas". 

 2018 m. gruodžio 10 d. dalyvavimas mokymuose "Prieraišumo formavimasis ir jo reikšmė šeimos 
sistemoje". 

 2018 spalio 12-14 d. dalyvavimas VDU SMF Socialinio darbo katedros, Nacionalinės socialinio 
darbo su grupėmis asociacijos ir Tarptautinės socialinio darbo su grupėmis asociacijos vykdytoje 
stovykloje-seminare "Nuo traumos link vilties". 

 2018 rugsėjo 20 diena, dalyvavimas VDU SMF Socialinio darbo katedros organizuotoje viešojoje 
paskaitoje "Traumų teorija ir jos taikymas, konsultuojant suaugusius ir vaikus". 

 2018 m. sausio 17 diena, dalyvavimas mokymuose „Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas 
pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos“. 

 2018 balandžio 23-27 dienos, dalyvavimas mokymuose "Catch the BALL the Academy of 
Opportunities", kuriuos organizavo Kauno mokslo ir technologijų parkas, Druskininkai.  
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 2019 m. sausio 15 d. dalyvavimas seminare, 1 diena, seminaro pavadinimas "Erasmus+", 
"Nordplus"projektų ir Epale"teikiamos galimybės neįgaliųjų, bedarbystės prevencijos ir kitoms 
suaugusiųjų švietimo organizacijoms". 

 2019 m. vasario 1 d. dalyvavimas Socialinio darbo katedros organizuotoje diskusijoje, 1 diena, 
"Senjorų socialinis dalyvavimas: į(si)traukimo galimybės ir trukdžiai". 

 2019 m. vasario 18-20 dalyvavimas mokymuose, 3 dienos, Vilnius. Mokymų tema ,,Socialinių 
paslaugų įstaigų, diegiančių EQUASS kokybės sistemą, koordinatorių mokymai". 

 2019 m. kovo 19 d. dalyvavimas VDU Socialinio darbo katedros organizuotame diskusijų forume, 1 
diena tema "Socialinis darbas-žmonių tarpusavio santykių profesija. 

 2019 m. gegužės 9 diena, dalyvavimas konferencijoje, 1 diena, tema "Socialinių paslaugų kokybės 
gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą, galimybės ir rezultatai", Vilnius. 

 2019 m. birželio 18 d. dalyvavimas viešoje paskaitoje,1 diena kuri organizuota Socialinio darbo 
katedros kartu su Linkošyro apskrities tarybos, Bostono (JK) miesto vaiko teisių apsaugos socialinių 
darbuotojų Jolantos Mockuvienės, Devinos Cross ir Claudia May. 

 2019 m. liepos 11-12 d. dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose, "Tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo programa, taikant socialinio darbo supervizijos ir patyriminio 
mokymo metodus". 

 Dalyvavimas virtualiame renginyje "Vargšui ištiesk pagalbos ranką", 2020-11-11, 1 d. 
 Dalyvavimas apvaliojo stalo diskusijoje "Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas apgyvendinimo 

nakvynės namuose paslaugų įstaigose", 2020-11-12, 1 d. 
 Dalyvavimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame seminare "Naujų įrankių 

darbui su vaikais ir (ar) šeimomis) pristatymas", 2020-11-20, 1 d. 
 Dalyvavimas Vytauto Didžiojo universiteto SMF Socialinio darbo katedros organizuotame 

nacionaliniame moksliniame seminare "Vaiko ir šeimos gerovė Lietuvoje: kur esame ir kur link 
einame?", 2020-12-08, Kaunas. 

 Dalyvavimas apskritojo stalo diskusijoje „Nacionaliniai poreikiai ir prioritetai, siekiant pagerinti 
senstančios visuomenės sveikatą ir gerovę Lietuvoje", 2020 m. gruodžio 10 d., organizatorius 
LSMU. 

 Dalyvavimas apskritojo stalo diskusijoje "Pasikalbėkime: apie priklausomybes su politiku", 2020 m. 
gruodžio 14 d. 

 Dalyvavimas mokymuose "Nuo įprastų situacijų iki konfliktų sprendimo bei darbo su agresyviai 
nusiteikusiais klientais", 2020-12-21, Kaunas. 

 LR Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos organizuota diskusija „Paauglystės iššūkiai“, 
2021 kovo 15 d., 1 d. 

 Vilniaus universiteto nuotolinis renginys "Socialinės inovacijos ir pažangios technologijos: naujas 
socialinio darbo vaidmuo", 2021-03-18, 1 d. 

 Nuotolinė konferencija, „SUBURTA ŠEIMA: PAMOKOS IŠMOKTOS PER DRĄSĄ IR MEILĘ", 
2021-04-08, 1 d. 

 Mokymai ,,Asmeninė lyderystė", Panevėžio kolegija, 2021 m. balandžio 22 d. ir 29 d. 2 dienos. 
 Nuotolinė konferencija, Vaiko apsauga nuo smurto: teisinio proceso ir psichologinės pagalbos 

galimybės, 2021 m. balandžio 29 d., 1d. 
 Apskrito stalo diskusija "Kaip užvesti socialinių paslaugų įstaigos nuolatinio tobulėjimo variklį", 

2021 m. gegužės 18 d., 1 diena. 
 Mokslinė - praktinė konferencija "Socialinių paslaugų prieinamumas asmenims COVID-19 

pandemijos laikotarpiu", 2021 m. gegužės 14 d., 1 diena. 
 Mokslinė - praktinė konferencija "Kalba Kauno regionas: socialinio darbo įvairovė, patirtys ir 

perspektyvos", 2021 m. gegužės 28 d., Kaunas, Kauno kolegija ir LSDA, 1 diena. 
 Kvalifikacijos tobulinimo seminaras "Socialinių darbuotojų profesinis augimas sudėtingų situacijų 

metu", 2021 m. rugsėjo 4-5 d. 16 akad.val., Vilniaus kolegija, 2 dienos. 
 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės pasaugos ir darbo ministerijos 

organizuojama nuotolinė konferencija "Ginčai dėl vaiko: paslaugų teikimas ir situacija Lietuvoje" 
jau rytoj!, 2021-11-24, 6 val. 

 Mokymai ,,Įgalinimo koncepcija socialiniame darbe - paslaugų organizavimo ir personalo valdymo 
ypatumai", Kauno kolegija, 2021 m. lapkričio 11-12 d.d., 2 dienos. 

 2022 m. vasario 10 d. konferencija "Pokyčiai socialinių darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos 
tobulinimo reglamentavime: ką reikia žinoti ir kaip įgyvendinti?", LSDA. 

 2022 m. balandžio 26 d. mokslinė praktinė konferencija "Kalba Kauno regionas: socialinis darbas - 
mokslas ir praktika multidisciplininiu požiūriu", Kaunas. 

 2022 m. gegužės 20 d. konferencija "Socialinių paslaugų kokybės kultūrą keičiančios patirtys", 
Vilnius. 
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 2022 m. birželio 15 d. VDU SDK tarptautinis praktinis seminaras "Ar reikia kalbėti apie smurtą 
prieš senyvo amžiaus žmones", Kaunas. 

 2022 m. birželio 28 d., konferencija "Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir 
prieinamumo gerinimas", 1 diena, Kaunas. 

TARNYSTĖ VISUOMENEI 

 2019 m. Tarptautinės konferencijos "Social Work with families: towards a sfae society" organizacinio 

komiteto narė. 

 2020 m. nacionalinio mokslinio seminaro organizavimas "Vaiko ir šeimos gerovė Lietuvoje: kur 

esame ir kur link einame?", 2020-12-08, Vytauto Didžiojo universitetas. 

 2021 m. „Socialinis darbas vaiko ir šeimos gerovės srityje iš vaiko teisių perspektyvos“, 2021-06-

17/18, konferencijos organizacinio komiteto narys. 

 Pranešimas spaudai, R.Motiečienė, 2021 m. 

https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1388865/specialiste-vienisumo-jausmas-turi-daugiausiai-

itakos-asmens-psichosocialinei-pusiausvyrai.  

https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1388865/specialiste-vienisumo-jausmas-turi-daugiausiai-itakos-asmens-psichosocialinei-pusiausvyrai
https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1388865/specialiste-vienisumo-jausmas-turi-daugiausiai-itakos-asmens-psichosocialinei-pusiausvyrai

