GYVENIMO APRAŠYMAS
1. Vardas:

LINAS

2. Pavardė:

KUKURAITIS

3. Pilietybė:

lietuvis

4. Šeimyninė padėtis:

vedęs, turi 5 vaikus

5. Išsilavinimas:

aukštasis universitetinis

Institucija
[ Data: nuo-iki ]

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:

Vilniaus tiksliųjų, gamtos ir technikos
mokslų licėjus (dabar – Vilniaus licėjus)
1993-1995; 1996-1997 m.
Streator Ill. High School, JAV
1995-1996m.
Vilniaus
universitetas,
Filosofijos
fakultetas 1997-2001

Vidurinio išsilavinimo atestatas

Vilniaus
universitetas,
fakultetas 2001-2003

Filosofijos

1-ų metų studijos
Socialinio darbo bakalauro laipsnis
Diplominio darbo tema “Vilniaus miesto
Viršuliškių mikrorajono socialinis žemėlapis”
Socialinio darbo magistro laipsnis
Diplominio darbo tema “Vilniaus miesto
Viršuliškių seniūnijos poreikių bei socialinio ir
ekonominio pajėgumo tyrimas”

6. Kalbų mokėjimas: įvertinti lygį pagal 5 balų sistemą (1- puikiai, 5-pagrindai)
Kalba
Lietuvių
Anglų
Rusų
Vokiečių

Kalbėjimas

Skaitymas
1
1
2
2

1
1
2
3

Rašymas
1
1
3
3

7. Narystė profesinėse organizacijose, asociacijose, struktūrose: Lietuvos socialinio darbo
taryba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2 kadencijos), Lietuvos Caritas Taryba,
Vilniaus arkivyskupjos karitatyvinių – socialinių reikalų taryba prie Vilniaus Kurijos, VšĮ Pal. J.
Matulaičio socialinio centro steigėjas ir dalininkas.
8. Kitos kompetencijos:
 Komandinio darbo, darbo su grupėmis, individualaus konsultavimo, vietinės bendruomenės
organizavimo, projektų rengimo, vertinimo ir vykdymo, vadovavimo organizacijai įgūdžiai.
 Patyriminės pedagogikos, jaunimo neformalaus ugdymo, tarpkultūrinio mokymo,
teritorinės bendruomenės tyrimo bei planavimo metodikų įsisavinimas.
 Teminių mokymų bei seminarų organizavimo kompetencija temomis: bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžių lavinimas, lyderystė, darbas komandoje, projektų vadyba, grupių
dinamika, gilesnis savęs pažinimas ir asmeninių savybių ugdymas, laiko panaudojimas.
 Socialinės situacijos ir poveikio priemonių analizė, vertinimas, siūlymai; inicijavimas ir
bendradarbiavimas kuriant socialinės politikos ir socialinio darbo paslaugų sprendinius.
 Darbas Microsoft, SPSS programomis.
9. Šiuo metu einamos pareigos: Vilniaus arkivyskupijos Caritas direktorius, Vilniaus
Universiteto socialinio darbo katedros dėstytojas, konsultacinės įmonės “Kitokie projektai”
bendradarbis - apmokymų vadovas, laisvai samdomas žmogiškų santykių konsultantas.
10. Pagrindinės kvalifikacijos:

Data nuo –
data iki
1994-2003

1999
2000
2000
2000-2002

2000-2001

2002
2002

2002-2003
2002-2003

2004 m.

2002-2008

2006-2008

2012

Pobūdis

Vieta

Jaunimo lyderis Vilniaus
Pal.J.Matulaičio parapijoje

Vilnius,
Lietuva

Stažuotė, tema “Katalikų
parapijos socialinė veikla”
Tarpkultūriniai jaunimo
lyderių kursai “Why Not?”
“BiTriMulti”

Cloppenburg,
Vokietija
Bebrusai,
Lietuva
Bona, Vokietija

Iniciatyvinės grupės KGB
(Kad geriau būtų Lietuvai)
narys
Programos “Jaunimo
socialiniai metai” plėtros
seminarai
Programa “Jaunimo
socialiniai metai Vilniuje”
Stažuotė, tema “Bažnyčios
socialinis darbas su
jaunimu Vokietijoje”
“Vilniaus modelis”

Lietuva

Mokymų kursai: “Darbas
su savanoriais – kokybės
link”
TAIEX seminaras
"Socialinė partnerystė
socialinei integracijai"
ES programos PHARE ir
ES struktūrinių fondų
paramos įsisavinimo
seminarai
ES struktūrinio projekto
„Gyventi laisvai laisvėje.
Išėjusių iš laisvės atėmimo
vietų asmenų adaptacijos
visuomenėje ir integracijos
į darbo rinką centras“
vadovas.

Second Convention of the
European Platform against
Poverty and Social
Exclusion.

Kaunas,
Lietuva
Vilnius,
Lietuva
Kioln,
Vokietija
Vilnius,
Lietuva
Kulautuva,
Lietuva
Kaunas,
Lietuva
Vilnius,
Lietuva

Vilnius,
Lietuva

Aprašymas
Jaunimo grupių vadovas, jaunimo veiklos
koordinatorius,
seminarų
jauniems
savanoriams organizavimas (14), vaikų ir
jaunimo stovyklų organizavimas (8);
Suorganizuoti 3 nacionalio lygio seminarai
parapijų jaunimo lyderiams
Stažuotė, mokymų kursai
Patyriminio ir tarkultūrinio mokymo
metodika
Tarptautinių jaunimo mainų organizavimo
ypatumai
Suorganizuoti 3 nacionalinio lygio
seminarai apie tarporganizacinį jaunimo
bendradarbiavimą
Apmokymų ciklas apie socialinę pedagoginę jaunimo programą
Apmokymų vadovas
Stažuotė, mokymų kursai
Vaiko priežiūros teritorinėse Vilniaus
miesto bendruomenėse sistemos kūrimas
Nacionalinio lygmens apmokymai
dirbantiems su savanoriais – apmokymų
vadovas
Socialinės ekonomikos gerosios praktikos
Europoje pristatymas; bendruomenės
verslumo Lietuvoje galimybių paieška
Seminarai, mokymai

Projekto vadovas, atsakingas už projekto
įgyvendinimą, rezultatų siekimą,
komunikaciją, viešinimą, vadovavimą
partneriams ir kt.
Projekto tikslas – sukurti asmenų, išeinančių iš
įkalinimo įstaigos integracijos centrą Vilniaus
miesto stoties rajone.
Bendradarbiaujant VA Carito nakvynės
namams ir Lietuvos kalinių globos draugijai
kompleksiškai pagelbėta daugiau negu 600
asmenų. Sukurtas iki šiol veikiantis
reabilitacinis ir integracinis kompleksas.

Briuselis,
Belgija

Lietuvos atstovavimas, Lietuvoje sukurtos
socialinės inovacijos pristatymas.
Konvente buvo peržiūrėta ir įvertinta ES
pažanga kovoje su skurdu, taip pat atliktas
konsultuojamasis vaidmuo kuriamo
Socialinio investicijų paketo
perspektyvoje.
Konvento metu pristatyta 20 ES socialinių

2013

Future Search on
Inclusion in the Labour
Market

Briuselis,
Belgija

inovacijų, kurių vieną, socialinio verslumo
srityje, pristatė VA Caritas.
Ekspertų grupės darbas. Socialinės
situacijos Europoje vertinimas,
prognozavimas, rekomendacijos
politikams.
Tai Flamandų ESF agentūros pastanga sutelkti
Europos ekspertų grupę (30 asmenų), kuri
įvardintų esminius ES socialinės sistemos
trūkumus ir pateiktų sistemines ir kūrybines
rekomendacijas. Agentūra iki šiol dirba
siekdama šias rekomendacijas skleisti ES
politikų ir administracijos tarpe.

2016

EU Thematic Network
Inclusion narys

Briuselis,
Vilnius

Lietuvos atstovavimas ES teminiame
tarptautiniame tinkle, susijusiame su ES
struktūrinių priemonių veiksmų derinimu.

11. Profesinė patirtis
Data: nuoiki
1997-2000

Miestas,
šalis
Vilnius,
Lietuva

Įmonė,
organizacija
Vilniaus SOS
vaikų kaimas,
SOS kinderdorf
international

2000-2001

Vilnius,
Lietuva

Vilniaus
Pal.J.Matulaičio
parapija

Socialinis
darbuotojas

2000-2001

Vilnius,
Lietuva

Vilniaus
Pal.J.Matulaičio
socialinis centras

Projektų
koordinatorius

2001-2005

Vilnius,
Lietuva

Vilniaus
Pal.J.Matulaičio
socialinis centras

Įstaigos
vadovas

2002-2005

Vilnius,
Lietuva

Apmokymų
vadovas

2002dabar

Vilnius,
Lietuva

Jaunimo
tarptautinio
bendradarbiavim
o agentūra
Kitokie projektai

Pareigos
Socialinis
pedagogas

Apmokymų
vadovas

Aprašymas
Vaikų laisvalaikio organizavimas, darbo
terapiniais užsiėmimai, mokymosi iš
asmeninės patirties žygiai, teminių grupių
vedimas, individualus vaikų ugdymas pagal
paruoštus planus.
Neįgaliųjų
projekto
koordinavimas,
atstovavimas, finansų paieška, stovyklų,
seminarų savanoriams organizavimas.
Pagyvenusių
žmonių
projekto
koordinavimas, atstovavimas, savanorių
formacija bei palaikymas.
Personalo vadyba, darbuotojų, savanorių
formacijos
užtikrinimas,
praktikos
organizavimas bei koordinavimas;
Neįgaliųjų
projekto
koordinavimas,
atstovavimas, finansų paieška, stovyklų,
seminarų savanoriams organizavimas.
Pagyvenusių
žmonių
projekto
koordinavimas, atstovavimas, savanorių
formacija bei palaikymas.
Projektų vadyba, personalo vadyba, įstaigos
atstovavimas, lobizmas, finansų paieška,
Viršuliškių rajono bendruomeninės veiklos
koordinavimas, renginių organizavimas,
partnerystės inicijavimas bei užtikrinimas
su partneriais iš Europos bei Lietuvos,
administracinis darbas, įstaigos veiklos
strateginis planavimas bei įgyvendinimas.
Seminarai iš Lietuvos išvykstantiems bei į
Lietuvą
atvykstantiems
savanoriams,
tarptautiniai mainai.
Apmokymai verslo įstaigų personalui.
Įvairaus profilio bei metodikos personalo
vystymo projektai verslo kompanijoms.

2003- 2007

Vilnius,
Lietuva

Vilniaus
Universitetas

Socialinio
darbo lektorius

2005dabar

Vilnius,
Lietuva

Direktorius

2010dabar

Vilnius,
Lietuva

Vilniaus
arkivyskupijos
Caritas
Vilniaus
Universitetas

Socialinio
darbo lektorius

Socialinio darbo specialybės studentų
praktikos patirties supervizijos,
vadovavimas diplominiams darbams ir
recenzavimas
Organizacijos valdymas, strateginis
vystymas, vadovavimas ES struktūrinių
fondų projektams
Socialinio darbo specialybės magistro
studijų studentų praktikos patirties
supervizijos, vadovavimas diplominiams
darbams ir recenzavimas

12. Aktuali informacija:
1. Tyrimas ir straipsnis “Brūkšniai iš Vilniaus miesto Viršuliškių seniūnijos socialinio
žemėlapio”, Projekto “Bendruomenės dalyvavimo socialinėje ekonomikoje galimybės”
(Socialinės ekonomikos institutas) duomenis apibendrinantis leidinys “Bendruomenės
dalyvavimas socialinėje ekonomikoje”, 2004. Užsakovas Socialinės ekonomikos institutas,
Kaunas.
Projekto metu atliktas vietos bendruomenės dalyvavimo socialinėje ekonomikoje galimybių
tyrimas, kurio rezultatai išsamiai pateikiami SEKI leidinyje “Socialinė ekonomika: vietos
bendruomenių poreikiai ir galimybės”. Šio leidinio straipsniuose aptariama vietos
bendruomenių interesų ir poreikių raiška, teikiamų paslaugų vertinimas, socialinio
(bendruomeninio) verslo prielaidos, teisiniai socialinio verslo (socialinių įmonių) plėtros
Lietuvoje aspektai.
Užsakovo kontaktinis buvęs Socialinės ekonomikos instituto direktorius Džiugas Dvarionas
d.dvarionas@pmdf.vdu.lt
2. Civil Society Report on Administrative Detention of Asylum Seekers and Illegally Staying
Third Country Nationals in the New Memeber States of the EU, 2007. Situacijos Lietuvoje
vertinimas, tyrimas; narys lietuvių tyrėjų grupėje. Užsakovas JRS Europe.
http://www.jrseurope.org/publications/Final%20Report%2010%20NMS%20Dec%2007.pdf
3. Metodinės priemonės „Gyventi laisvai laisvėje“ bendraautorius, Lietuvos Kalinių globos
draugija, ir VA Caritas, Vilnius, 2008. Užsakovas VA Caritas, info@vilnius.caritas.lt.
4. „Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis“. Darbo grupės, kūrusios
moderatorius ir narys, 2009-2011.
http://www.teise.org/data/Nuteistuju_integracijos_modelis.pdf. Užsakovas Teisės institutas;
dir. Algimantas Čepas, algimantas@teise.org.
5. Future Search on Inclusion in the Labour Market, Briuselis, Belgija. Balandžio 15-17, 2013.
Ekspertų grupės darbas. Socialinės situacijos Europoje vertinimas, prognozavimas,
rekomendacijos politikams. Užsakovas ir organizatorius ESF-Agency Flanders; Caroline
Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be.
Gausa pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei seminaruose skurdo, socialinio
darbo, socialinių paslaugų ir užimtumo temomis.
Gausa rekomendacijų ir siūlymų Socialinės pasaugos ir darbo ministerijai, savivaldybių, Europos
socialinio fondo agentūros veiklai.

