
        
 

Klaipėdos universitetas, Neįgaliųjų reikalų taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės, VšĮ „Likimo laiptai“ 

maloniai kviečia dalyvauti mokslinėje-praktinėje, konferencijoje  

„GYVOSIOS (NE)GALIOS KNYGOS: NENURAŠYK DĖL VIRŠELIO“  
Konferencijos tikslas - konstruoti adekvatų, holistinį ir refleksyvų požiūrį į negalios fenomeną remiantis naujausių 

mokslinių tyrimų duomenimis ir įrodymais grįsta praktika. 
 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

2020 m. gruodžio 11 d. 

Konferencija organizuojama nuotoliniu būdu  
 

Organizacinis konferencijos komitetas: prof. dr. Leta Dromantienė, prof. dr. Daiva Mockevičienė, doc. dr. Jūratė Ruškė, 

Roma Urbonienė, Audronė Liesytė. 

Konferencijos moderatorės: doc. dr. Jūratė Ruškė, Audronė Liesytė. 

09.30 –9.45 Dalyvių registracija 

9.45-10.00 Konferencijos atidarymas 
Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko sveikinimas                                                       

Klaipėdos universiteto rektoriaus prof. dr. Artūro Razbadausko sveikinimas 

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanės prof. dr. Letos Dromantienės sveikinimas 

10.00-10.15 „Psichinės sveikatos stiprinimo galimybės“ 

Dr. Jūratė Sučylaitė, KU SHMF Psichologijos kateros vedėja, SvMF Holistinės medicinos ir 

reabilitacijos katedros docentė 

10.15–10.30 „Teisės į sveikatos priežiūrą paradoksas“ 

Prof. dr. Ingrida Baranauskienė, KU SvMF Socialinio darbo katedros vedėja 

10.30-10.45 Negalios politika ir Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai aplinkos prieinamumo ir darbo santykių srityse 

Egidijus Grigonis, Lietuvos paraplegikų asociacijos teisininkas 

10.45-11.00 „Cerebrinis paralyžius: mokslu grįsta praktika reabilitacijoje“ 

Prof. dr. Daiva Mockevičienė, KU SvMF Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja 

11.00-11.15  "Asmenų, turinčių negalią įtrauktis: nūdienos politikos refleksija" 

Justas Džiugelis, LR Seimo narys 

11.15-11.30 „Vaiko (ne)galia šeimoje: pozityviosios pamokos“ 

Sanna Karosas „Dauno sindromo asociacijos“ koordinatorė Klaipėdos regionui, Tarptautinio LCC  

universiteto dėstytoja 

11.30–11.50 „Lakštučių galios knyga: vartykime ir skaitykime kartu“ 

Danutė Daukantienė, BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos Lakštutė“ direktorė  

11.50-12.00 Klausimai pranešėjams. Diskusija 

12.00 –13.00 Pietūs. Pietų pertraukos metu vyks prezentacijos: 1) "Kvapų namų" aromaterapija ir natūrali 

kosmetika - jūsų sveikatai! 2) „Medlink“ naujovės: audiovizualinė relaksacija ir kitos virtualios 

realybės sistemos 

13.00– 13.15 „Asmens su fizine negalia tapatybės rekonstrukcijos atvejis: nuo visiškos negalios diagnozės iki 

visaverčio asmens integralios savasties įtvirtinimo“ 

doc. dr. Jolita Viluckienė, KU SHMF Socialinių pokyčių studijų centro docentė 

Tomas Viluckas, žurnalistas, apžvalgininkas, teologinių knygų autorius. 

13.15-13.30 „Kaip negalia virto mano super galia“ 

Aistė Krušinskaitė, VšĮ „Tobulas eskizas“ direktorė 

13.30 – 13.45 "Politinė patirtis sprendžiant žmonėms, turintiems negalią, aktualius klausimus Klaipėdos miesto 

savivaldoje"  

Kazys Bagdonas, Klaipėdos miesto tarybos narys  

13.45 – 14.00 „Gyvenimas su išsėtine skleroze - iššūkiai ir kasdienybė“ 

Neringa Venckienė, Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančiųjų draugijos pirmininkė 

14.00-14.15 „Mamos galia veikti: Revilitos atvejis“ 

Rekvita Bagdonienė, VšĮ „Revilita“ direktorė  

14.15-14.30 „Blogai matau – gerai jaučiuosi: požiūrio iš vidaus refleksija“ 

Daina Vitkauskienė, VšĮ LASS respublikinio centro specialistė socialinei reabilitacijai  

14.30-14.45 „Subjektyvių negalios prasmių transformacijos: nuo klinikinės-korekcinės iki teisėmis grįstos 

perspektyvos“ 

dr. Jūratė Ruškė, KU SvMF Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros docentė 

14.45-15.00 "Lietuvos aklųjų biblioteka: kad skaityti galėtų visi" 

Henrika Nedzveckienė, Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos padalinio vyr. bibliotekininkė 

15.00-15.15 Diskusija 


