
ŠEIMOS MEDIACIJOS YPATUMAI,  
KAI  GINČO ŠALIŲ SANTYKIUOSE YRA SMURTO ARTIMOJE  APLINKOJE POŽYMIŲ

MOKYMŲ  PROGRAMA 

2021- 02- 13 (šeštadienis) 

1 diena (8 ak. val.)

Mokymų dieną veda mediatorius doc. dr. Rokas Uscila 

MOKYMAI/
PRAKTINĖ 
UŽDUOTIS

REGISTRACIJA8.30 - 9.00

 PERTRAUKA

PRAKTINĖ

 UŽDUOTIS

14.30 - 14.45

 PERTRAUKA10.30 - 10.45

PIETŲ PERTRAUKA12.15 - 13.00

14.45 - 16.15

9.00 - 10.30

- Smurto artimoje aplinkoje samprata, formos, pasekmės ir
esminės rizikos, sprendžiant tokį ginčą mediacijoje.
- Smurto „ratas“, analizė ir išėjimas iš jo.
- Medijuotini ir nemedijuotini ginčai atsižvelgiant į santykių
pobūdį.

Praktinė užduotis: „Smurto ciklo/rato“ analizė.

MOKYMAI/
PRAKTINĖ
UŽDUOTIS

10.45 - 12.15

Mediacijos procesas ginčuose, kuriuose yra smurto 
artimoje aplinkoje aspektų, jo organizavimo specifika ir 
taktika.

Praktinė užduotis: „Smurtautojo smurtinių taktikų 
atpažinimas“

MOKYMAI/

PRAKTINĖ

UŽDUOTIS 

13.00 - 14.30

Šalių patirto smurto rizikos įvertinimas ir apsaugos 
priemonių parinkimas, patirti smurtą rizikos protokolas, jo 
taikymas

Praktinė užduotis: „Mediatoriaus įsivertinimas medijuoti 
ginčuose, kuriuose yra smurto artimoje aplinkoje aspektų“

Praktinė užduotis. „Situacijos analizė, šalių patirto 
smurto rizikos įvertinimas ir apsaugos priemonių 
parinkimas“. 

 Prisijungimas per Zoom nuorodą

 PERTRAUKA

PERTRAUKA

PERTRAUKA



ŠEIMOS MEDIACIJOS YPATUMAI, 
KAI  GINČO ŠALIŲ SANTYKIUOSE YRA SMURTO ARTIMOJE  APLINKOJE POŽYMIŲ

MOKYMŲ  PROGRAMA 
2021- 02- 20 (šeštadienis)

2 diena (8 ak. val.)

Mokymų dieną veda psichologė, šeimos mediatorė prof. dr. Jolanta Sondaitė 
ir psichologė,  mediatorė Roberta Petkevičiūtė 

MOKYMAI

REGISTRACIJA8.30 - 9.00

 PERTRAUKA

PRAKTINĖ

 UŽDUOTIS

14.30 - 14.45

 PERTRAUKA10.30 - 10.45

PIETŲ PERTRAUKA12.15 - 13.00

14.45 - 16.15

9.00 - 10.30

Smurtą patyrusių šalių psichologinės charakteristikos: 
- psichologinės traumos samprata ir neigiami padariniai, potrauminio
streso sutrikimas; 
- feministinė perspektyva: mušamos moters sindromas;
- smurtą patyrusių aukų galios šaltiniai: socialinė parama ir potrauminis
augimas;
- bendravimo su smurtą patyrusia šalimi mediacijoje ypatumai.

MOKYMAI/

PRAKTINĖ

UŽDUOTIS 

10.45 - 12.15

Smurtavusių artimoje aplinkoje asmenų psichologinės 
charakteristikos: 
-artimoje aplinkoje smurtavusių asmenų psichinės sveikatos ypatumai;
-smurtinio elgesio samprata ir atpažinimas smurtavusių asmenų grupėje;
-smurto pasikartojimo prevencinės priemonės;
-bendravimo su smurtavusia šalimi mediacijoje ypatumai.

Praktinė užduotis: mediatoriaus individualaus pokalbio su artimoje 
aplinkoje smurtavusia.

MOKYMAI/

PRAKTINĖ

UŽDUOTIS 

13.00 - 14.30

Netiesioginės (šaudyklinės) ir nuotolinės mediacijos taikymo 
ypatumai:
- šaudyklinės mediacijos taikymo ypatumai smurto artimoje aplinkoje
atvejais;
- nuotolinės mediacijos taikymo ypatumai smurto artimoje aplinkoje 
atvejais.
Praktinė užduotis: mediacijos smurto artimoje aplinkoje atveju
simuliacija (pravesti pirmas mediacijos stadijas iki tol, kol bus išsiaiškinti 
kiekvienos iš šalių interesai taikant šaudyklinę arba nuotolinę 
mediacijos formą (pasirinktinai).

Mediacijos smurto artimoje aplinkoje atveju simuliacija 
pritaikant įgytas žinias (darbas grupėse) 

Prisijungimas per Zoom nuorodą 

PERTRAUKA

PERTRAUKA

PERTRAUKA



Doc. dr. Rokas Uscila

Lektorė Roberta Petkevičiūtė

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA

TRUMPAS LEKTORIŲ PRISTATYMAS

MRU Teisės mokyklos Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas. Mediatorius-teisininkas, dirbantis 

baudžiamosios justicijos srityje. Specializuojasi mediacijos procesų vedime teismuose, policijoje, probacijos 

tarnybose, taip pat bendruomenėse. 15 metų mediatoriaus patirtis, 10 metų mediatoriaus-eksperto praktika 

(mokymų ir supervizijų vedimas, konsultacijų, ekspertinių išvadų rengimas). Nuo 2014 m. spalio iki 2016 m. 

balandžio mediatorius–ekspertas projekte „Mediacijos įgyvendinimas probacijos įstaigose“. Nuo 2017 m. – 

Lietuvos mediatorių rūmų pirmininkas.

Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorė, nuo 2002 m. dėsto dalykus, susijusius su 

mediacija, derybomis. Nuo 2012 m. yra Tarpvalstybinių  šeimos mediatorių tinklo narė (Network of 

Cross-Border Family Mediators), reguliariai dalyvaujanti šio tinklo organizuojamuose mediacijos 

mokymuose ir supervizijose. Nuo 2012 m. atlikinėjo mediacijas šeimos ginčuose Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriuje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnyboje. Yra atlikinėjusi tarpvalstybinę šeimos mediaciją Vokietijoje (2013 m.) ir  Belgijoje (2017 m). Nuo 

2014 m. yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo mediatorė. Nuolat rašo mokslines publikacijas ir skaito 

pranešimus konferencijose konfliktų ir mediacijos tema. Yra vedusi daug mokymų mediacijos, konfliktų, 

streso valdymo klausimais (virš 300 val.). 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus mediacijos tema. 

Nuo 2016 m. yra teismo mediatorė besispecializuojanti šeimos ginčų sprendime.  

Lietuvos probacijos tarnybos mediatorė, MRU taikomosios kriminalinės psichologijos magistrantė, 

Lietuvos mediatorių rūmų narė, Šeimos konferencijos koordinatorių supervizorė. Teikia mediacijos 

paslaugas baudžiamosios teisės srityje, neteisminėje mediacijoje, šeimos ginčuose. Turi 6 metų patirtį 

mediacijos veikloje. Mediaciją taikė daugiau nei 800 ginčų. Nuolat kelia kompetenciją ne tik mediacijos, 

bet ir psichologijos srityse. 

Prof. dr. Jolanta Sondaitė


