KONFERENCIJOS, SKIRTOS SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ LIETUVOJE 25-ČIUI PAMINĖTI,

REZOLIUCIJA
2017 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko konferencija „Socialinio darbo
profesionalizacijos link: iššūkiai ir galimybės“. Konferenciją organizavo: Lietuvos socialinio darbo
mokyklų asociacija ir Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija. Konferencijoje dalyvavo: Lietuvos
socialinių paslaugų bei sveikatos priežiūros įstaigų, savivaldybių administracijų bei seniūnijų atstovai,
Lietuvos aukštųjų socialinio darbo mokyklų atstovai, Suomijos, Latvijos, JAV, Austrijos aukštųjų
mokyklų atstovai, LR Seimo nariai, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijų
atstovai, žiniasklaidos atstovai.
Konferencijos dalyviai skelbia šią rezoliuciją:
Teigia, kad socialinis darbuotojas įgalina žmones, šeimas, bendruomenes ir visuomenę spręsti
tarpusavio santykių ir socialines problemas. Socialinio darbuotojo pagrindinė užduotis – skatinti
socialinę kaitą, gerinti gyvenimo kokybę ir stiprinti solidarumą bei socialinį teisingumą. Kadangi
socialinis darbuotojas yra pažeidžiamų asmenų, grupių ir šeimų atstovas, palaikantis, palydintis ir
įgalinantis juos, todėl socialiniai darbuotojai neturi atlikti kontrolės, atskirties didinimo,
techninių/pagalbinių veiklų.
Pagarba asmens teisei apsispręsti yra viena esminių socialinio darbo vertybių, todėl socialinis
darbuotojas negali būti kaltinamas dėl socialiai pažeidžiamų (taip pat ir priklausomų) žmonių elgesio.
Reikalauja, kad siekiant stiprinti socialinių darbuotojų profesinį identitetą, socialinio
darbuotojo kvalifikacija turi būti fiksuota socialinio darbo bakalauro/magistro/ profesinio bakalauro
studijų baigimo diplome. Kvalifikacinių laipsnių sąrangoje numatyti kad, socialinio darbo studijos būtų
išskirta kaip atskira studijų krypčių grupė, kadangi tai yra dar nauja, be to valstybės reguliuojama
profesija, turinti įgyti pakankamai galių ir visuomenės pripažinimą, tam, kad galėtų padėti spręsti
Lietuvoje įsišaknijusiais socialinės atskirties, nelygybės, diskriminacijos, smurto problemas.
Pritaria, kad socialinio darbo kaip atskiros mokslo krypties pripažinimas įgalintų įsteigti
Lietuvoje kaip ir kitose Europos ir pasaulio šalyse Socialinio darbo doktorantūros studijas.
Atkreipia dėmesį, kad socialiniai darbuotojai yra įgiję gebėjimus spęsti sudėtingas šeimų ir
vaikų situacijas, todėl teikiant pagalbą problemų turinčioms šeimoms, jie yra lygiaverčiai socialiniai
partneriai kartu su vaiko teisių apsaugos specialistais, mokyklos pedagogais, policijos pareigūnais ir
kitų profesijų atstovais. Socialinio darbo profesijos turinys, studijų krypties aprašas bei kiti teisės aktai
reglamentuojantys socialinio darbo studijose įgyjamas kompetencijas, sudaro prielaidas šių studijų
programų absolventams vystyti profesinę veiklą ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose kaip
lygiaverčiams partneriams sveikatinimo paslaugų teikime.
Pabrėžia, kad profesionalaus socialinio darbo visuomenėje pripažinimas turi būti pagrįstas
profesine kvalifikacija, mokslu pagrįstomis metodikomis/modeliais, oriu atlyginimu, pagrįstu darbo
krūviu, užtikrinančius galimybes kokybiškai veiklai.
Kviečia aukštųjų mokyklų, vykdančių Socialinio darbo studijas, parengtas ir vykdomas
kvalifikacijos tobulinimo programas įtraukti į Socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos ir atestavimo
sistemą, sudarant lygiateisę galimybę šių programų vykdymo informacijos sklaidai.
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