Gerb. Lietuvos psichologų sąjungos nariai, kolegos, studentai ir visi besidomintys teisės
psichologijos aktualijomis,
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos psichologų sąjungos
Teisės psichologijos komiteto organizuojamame renginyje

„Teisės psichologijos aktualijos bausmių vykdymo sistemoje“

Teisės psichologija apima nemažai institucijų ir savo srities specialistų, apie kurių veiklą,
naudojamus metodus, tikslus, praktinio darbo aktualijas ir kt., ne visuomet galima gauti pakankamai
informacijos, todėl šių metų birželio 16 d. siūlome iš arčiau susipažinti su

BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE DIRBANČIŲ PSICHOLOGŲ
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darbo istorine perspektyva,
profesinės rizikos aspektais,
kriminalinės rizikos vertinimu,
taikomų korekcinių intervencijų spektru,
psichologine pagalba bausmių vykdymo sistemos darbuotojams.

Šiomis temomis kalbės psichologai - praktikai.
Renginyje taip pat bus skirta laiko diskusijai.
BUS IŠDUODAMI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PAŽYMĖJIMAI.
Renginys skirtas ne tik teisės psichologijos srityje dirbantiems specialistams, bet ir visiems, kuriuos
domina teisės psichologijos aktualijos bausmių vykdymo sistemoje.
Renginys vyks: 14.00-16.00 val. Zoom platformoje.

Būtina išankstinė registracija el. paštu: lps@psichologusajunga.lt
Renginio kaina: LPS nariams, studentams ir
Kalėjimų departamento darbuotojams – nemokamai,
kitiems – 10 eurų.

Lietuvos psichologų sąjungos Teisės psichologijos komiteto organizuojamo susitikimo – diskusijos

,,Teisės psichologijos aktualijos bausmių vykdymo sistemoje“
PROGRAMA
Renginys vyks 2022 m. birželio 16 d., 14.00-16.00 val.
Zoom platformoje
Renginio moderatorė prof. dr. Ilona Laurinaitytė (Vilniaus universitetas)

Laikas

Veikla

Pranešėjai

14.00-14.15

Įžanginis žodis, renginio dalyvių
pristatymas, organizaciniai klausimai

Prof. dr. Ilona Laurinaitytė (Vilniaus
universitetas, Nacionalinės teismų
administracijos teismo psichologų
kuratorė - supervizorė)

14.15-14.30

Psichologo darbo bausmių vykdymo
sistemoje istorinė perspektyva

Nijolė Martinkevičienė (psichologė,
Kalėjimų departamento resocializacijos
skyriaus vyriausioji specialistė)

14.30-14.45

Psichologo, dirbančio pataisos
namuose, profesinės rizikos aspektai

Agnė Grušauskaitė (psichologė, LPS
teisės komiteto narė)

14.45-15.00

Kriminalinės rizikos vertinimas: kuo
remiantis psichologai prognozuoja
ateitį?

Dr. Virginija Klimukienė (psichologė,
Kalėjimų departamento Resocializacijos
skyriaus vyriausioji specialistė)

15.00-15.15

Bausmių vykdymo sistemoje taikomų
korekcinių intervencijų spektras.

Katažyna Kviatkovska – Lukaševič
(psichologė, Vilniaus pataisos namų
Resocializacijos skyriaus patarėja )

15.15-15.30

15.30-16.00

Virginija Veličkaitė – Kurtanidzė
Psichologinė pagalba bausmių vykdymo
(psichologė, Kalėjimų departamento
sistemos darbuotojams
Veiklos organizavimo skyrius)
Diskusija

