
 

 

 

 

Lietuvos psichologų sąjungos LGBTQIA+ psichologijos grupė ir  Vilniaus universiteto 

Filosofijos fakulteto Konsultavimo ir mokymų centro organizuojama tarpdisciplininė 

konferencija* 

 

„LGBTQ+ IR PSICHIKOS SVEIKATA: KĄ SVARBU ŽINOTI SPECIALISTAMS?“ 

Vilniaus universitetas  

2022-10-21 

PROGRAMA 

8:30 – 9:00  Dalyvių registracija. VU Teatro salė  

 

9:00 – 9:10  Konferencijos atidarymas 

 

I SESIJA 

 

9:10 - 9:50 LGBTQ+ ir psichikos sveikata: kodėl svarbu apie tai kalbėti?  

 

Dr. Juliana Lozovska, klinikinė psichologė-psichoterapeutė, Lietuvos 

psichologų sąjungos valdybos narė, LPS LGBTQIA+ psichologijos grupės 

pirmininkė. 

 

9:50 - 10:30 Tarp neteisingumo ir teisinių pokyčių: apie LGBTQ+ asmenų padėtį 

Lietuvoje.  

 

Dr. Artūras Tereškinas, sociologas, VDU Sociologijos katedros profesorius, 

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vyriausiasis mokslo 

darbuotojas. 

 

10:30-11:00 Kavos pertrauka 

 

II SESIJA 

 

11:00 - 11:40 „Ar Jūs esate LGBT draugiška psichologė?“, arba ko reikia norint teikti 

tinkamą psichologinę pagalbą LGBTQIA+ bendruomenės nariams?  

 

Dr. Ieva Bieliauskienė, klinikinė psichologė, jungiškosios krypties 

psichoterapeutė ir psichoanalitikė. 

 



11:40 – 12:20 Psichoterapija – ko reikia trans žmonėms. Keturi balsai. 

 

Katya Felicia Martens, Sertifikuota koučerė ir mentorė su ilgalaike darbo 

patirtimi, aukščiausio lygio vadovė, trans moteris, trans aktyvistė ir trans 

žmonių Lietuvoje organizacijos "Trans autonomija" narė. 

 

12:20 - 13:15 Diskusija „Translyčiai Lietuvoje: kasdienis iššūkis būti savimi“  

 

Dalyvauja: „Trans autonomijos“ atstovai/ės, psichiatrė Giedrė Jonušienė, 

teisininkė dr. Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė. Diskusiją moderuoja LŽTC 

direktorė Jūratė Juškaitė. 

 

13:15 - 14:30 Pietūs 

 

III SESIJA 

 

14:30 - 15:10 Teisėmis grįsto požiūrio svarba didinant visuomenės psichikos sveikatos 

raštingumą.  

 

Karilė Levickaitė, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė. 

 

15:30 - 17:00 Užsiėmimai-diskusijos* (VU Filosofijos fakultetas)  

 

Priimti, palaikyti, atsakyti - kaip LGBTQIA+ temomis kalbėti(s) su paaugliais? 

 

Užsiėmimą veda edukatorė, „Įvairovės ir edukacijos namų“ vadovė Lina Januškevičiūtė.  

 

Šeima – tik išrinktiesiems? LGBT žmonių ir jų artimųjų patirtys 

 

Diskusiją-užsiėmimą veda psichologė Grytė Ruzgė. Dalyvauja Rasa Račienė, Liutauras 

Labanauskas, Vitalius Zaikauskas, Gintarė ir Julija Šimkės.  

 

Poliamoriški santykiai: iššūkiai psichologiniame konsultavime ir psichoterapijoje 

 

Užsiėmimą veda psichologas, VU doktorantas Jokūbas Gužas.  

 

LGBTQ+ klientas konsultacijų kabinete – psichologams ir psichoterapeutams skirta 

intervizija, atvejo aptarimas 

 

Veda psichologės dr. Akvilė Daniūnaitė, dr. Jolanta Latakienė (dalyvių skaičius 8-12 asmenų). 

 

 

* Konferencija registruota METAS sistemoje. Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimai.  

** Dalyvių registracija į užsiėmimus vyks konferencijos metu. Užsiėmimai-diskusijos vyks 

Filosofijos faktulteto auditorijose.  


