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Europass  
Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas(-ai)  Pavardė(-és) Giedrė Blažytė 

Adresas(-ai) Ukmergės 32 – 37, LT – 49244 Kaunas  

Telefonas(-ai) 8 618 51 228   

El. paštas(-ai) blazytegiedre@gmail.com  
  

Gimimo data 1985 10 05 

Darbo patirtis  

                                               Datos  

                            Profesija arba pareigos 

         Darbovietės pavadinimas ir adresas 

             Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

2012-07 – dabar 

Jaunesnioji mokslo darbuotoja 

Lietuvos socialinių tyrimų centras, Etninių tyrimų institutas (Vilnius, Lietuva) 

 2013.10 – dabar: Projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo 
mechanizmai“ vykdytoja (atsakinga už visuomenės nuostatų dėl trečiųjų šalių piliečių 
Lietuvos visuomenėje monitoringą) 
 

 2012.07 – dabar: Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Agentūros (Austrija) projekto 
„FRANET“ vykdytoja (mokslinių tyrimų pagrindinių teisių srityje įgyvendinimas) 

 
 2013.09 – 2013.12:  Migracijos politikos grupės (Belgija) projekto ,,Europos integracijos 

interneto svetainė” vykdytoja 
 

                                               Datos  

                            Profesija arba pareigos 

         Darbovietės pavadinimas ir adresas 

              

Pagrindinės veiklos ir atsakomybė 

2011-10 – 2012-07 

Stažuotoja (apmokama stažuotė) 

Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Agentūra (org. European Union Agency for Fundamental 

Rights) (Viena, Austrija) 

 Pagalba įgyvendinant Agentūros vykdomų projektų veiklas ir mokslinius tyrimus pagrindinių 
teisių srityje.  

 Darbas Duomenų apsaugos (org. Data protection) ir Teisės į teisingumą (org. Access to 
justice) komandose. 
 

                                                        Datos  

                        Profesija arba pareigos 

         Darbovietės pavadinimas ir adresas 

             Pagrindinės veiklos ir atsakomybė 

2008-09 – 2011-10 

  Projektų koordinatorė 

   Dingusių žmonių šeimų paramos centras (Vilnius, Lietuva) 

 Projektų paraiškų rengimas; 
 Projektų veiklų administravimas, koordinavimas ir įgyvendinimas;  
 Tyrimų, susijusių su darbo sritimi atlikimas;  
 Organizacijos administravimas;  
 Konferencijų ir mokymų organizavimas;  
 Bendradarbiavimo su tarptautiniais organizacijos partneriais palaikymas; atstovavimas 

organizacijai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 

mailto:blazytegiedre@gmail.com
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                                                  Datos  

                        Profesija arba pareigos 

   Darbovietės pavadinimas ir adresas               

Pagrindinės veiklos ir atsakomybė 

2010-01 – 2010-04 

Praktikantė (studijų praktika) 

Tarptautinė Migracijos Organizacija (TMO) (Viena, Austrija) 

 Pagalba įgyvendinant TMO Kovos su prekyba žmonėmis skyriaus (Skyriaus) vykdomus 
projektus;   

 Veiklos ataskaitų ruošimas;  
 Skyriaus veiklos pristatymas tarptautinių organizacijų ekspertams;  
 Prekybos žmonėmis ir su šia nusikalstama veika susijusių reiškinių situacijos Austrijoje ir 

kitose Europos Sąjungos šalyse analizė ir tyrimai;  
 Informacijos atnaujinimas internetiniame TMO Viena portale. 

 

Išsilavinimas  

Datos    2012-10-01 – dabar  

Kvalifikacija    Sociologijos mokslo krypties daktaro laipsnis 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas 

    Lietuvos Socialinių tyrimų centras (Vilnius) kartu su Vytauto Didžiojo Universitetu (Kaunas) ir Kauno 
Technologijos Universitetu (Kaunas) 

 
Disertacijos tema: Imigracija šeimos susijungimo pagrindu: etniškumas, lytiškumas ir mobilumo 
strategijos 
 

Datos    2008-09-01 – 2010-06-01 

Kvalifikacija   Sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas 

Mykolo Romerio Universitetas (Vilnius, Lietuva) kartu su partneriais Tamperės universitetu (Tamperė, 
Suomija), Johannes Kepler universitetu (Lincas, Austrija), Tarptautinė Jungtinė programa „Lyginamoji 
socialinė politika ir gerovė“ 

Datos 2004-09-01 – 2008-06 

Kvalifikacija   Socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

 Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas 

  Vytauto Didžiojo Universitetas, Socialinio darbo institutas 

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 

 
Kita kalba(-os) 

 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Anglų  
C1 

Įgudęs 
vartotojas 

C2 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas 

Prancūzų  
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

A1 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

A1 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

Rusų  
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

A1 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

A1 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos - Lengvai prisitaikau daugiakultūrėje aplinkoje: 
 Studijos tarptautinėje magistrantūros programoje, 
 Stažuotės Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Agentūroje ir Tarptautinėje Migracijos 

Organizacijoje Vienoje (Austrija) 
 

- Darbo komandoje įgūdžiai: sprendimų priėmimas; produktyvus darbų pasiskirstymas komandoje; 
laiko planavimas (įgyti ankstesnėse ir dabartinėje darbovietėse bei seminarų studijų ir 
savanoriavimo Lietuvos Caritas programoje metu); 

  



3/4  puslapis - Gyvenimo aprašymas  
Giedrė Blažytė  

Daugiau informacijos apie Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Europos Bendrijos, 2003    20060628 

 

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Organizaciniai gebėjimai: 
- Prisidedant organizuojant 5-ąjį kasmetinį Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Agentūros renginį 

„Fundamental Rights Platform meeting“ (2012 m. balandis) 
 

- Įgyvendinant Dingusių žmonių šeimų paramos centro vykdomų projektus bei su jais susijusias 
veiklas (apmokymų, konferencijų, tyrimų organizavimas ir iniciavimas) 
 „Pasiklydę virtualioje erdvėje“ (2010 - 2012) (Europos Komisijos finansuojamas Tarptautinis 

projektas apie pavojus virtualioje erdvėje ir jų sąsajos su prekyba žmonėmis – tyrimo 
atlikimas, prevencinių paskaitų moksleiviams, jų tėvams ir pedagogams skaitymas, 
prevencinės – metodinės medžiagos parengimas; projekto viešinimas, bendradarbiavimo su 
partneriais palaikymas) 

 Merginų gebėjimų stiprinimas (Visoje Lietuvoje veikiančių paauglių merginų savipagalbos 
grupių veiklos koordinavimas, ryšių su vadovėmis palaikymas, vadovių kvalifikacijos kėlimo 
kursų organizavimas) (2008 - 2011) 

 JAV Ambasados Lietuvoje finansuojamo projektas „Prevencinė veikla prieš prekybą 
žmonėmis“  (2009.05 – 2009.07) 

 Socialinių reikalų ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Prekybos žmonėmis aukų 
reintegracija į visuomenę“ koordinavimas (2008) 

 

 
 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos  

 
 
 

Konferencijose skaityti pranešimai: 
 
 

 Įgūdžiai dirbant pagrindinėmis Microsoft Office programomis (MS Word, MS Excel, MS 
PowerPoint); Darbas Internet Explorer;  Studijų metu esu susipažinusi su SPSS programa. 

 
 
 
 2013-06-05/06 Tarptautinė mokslinė konferencija “Social transformation in contemporary society 

2013” (Pranešimas: „Migration in Lithuania: mobility strategies and gender“). Organizatorius: 
Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius. 
 

 2011.11.17 Tarptautinio projekto „Lost in cyber world“ įgyvendinimo Lietuvoje ir pasiektų rezultatų 
pristatymas. Organizatorius: Caritas Europa, Briuselis, Belgija. 

 
 2011-06-16 Baltijos jūros valstybių parlamentinė konferencija. Diskusija apie pagalbos dingusių 

žmonių šeimoms ir prekybos žmonėmis aukoms organizavimą bei koordinavimą, prevenciją ir 
nukentėjusiųjų žmonių integraciją. Lietuvos patirties pristatymas. Vilnius. 

 
 2010-11-12 Mokslinė konferencija „Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: problemos ir 

perspektyvos” (Pranešimas: Prekyba žmonėmis: situacija LT ir ES). Organizatorius: Mykolo 
Romerio Universitetas, Vilnius. 

 
 2010-10-18 Tarptautinė konferencija “Prekyba žmonėmis ir žmogaus teisės”  (Pranešimas: 

Prekyba nepilnamečiais ES ir LT. E-Notes tyrimo pristatymas). Organizatorius: Dingusių žmonių 
šeimų paramos centras, Vilnius. 

 
 2010-05-26 Respublikinė konferencija “Neparduok savęs: prevencija prieš prekybą žmonėmis” 

(Pranešimas: “Projekto “Pasiklydę virtualiame pasaulyje” pristatymas. Pavojai virtualioje erdvėje 
ir jų sąsajos su prekyba –žmonėmis“). Organizatorius: Dingusių žmonių šeimų paramos centras, 
Vilnius.  

 
 2009-10-15/18 Emmaus Europa Regioninė Asamblėja (Pranešimas: Dingusių žmonių šeimų 

paramos centro ir projekto „Merginų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ pristatymas) Organizatorius 
Emmaus Europe, Briuselis, Belgija. 
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: 
Publikacijos 

 
 
 
 

 
 

                

 
 “Victims of human trafficking (re-)integration into the labour market in the context of the 

EU Member States” (lt. Prekybos žmonėmis (re-)integracija į darbo rinką ES šalių narių 
kontekste). Mokslinis žurnalas “Socialinis darbas” 9 (2), Mykolo Romerio Universitetas, 2010. 
ISSN 1648-4789 (Darbas įvertintas 2010 m. Lietuvos mokslų akademijos aukštųjų mokyklų 
studentų mokslinių darbų konkurso premija (2011)) 
 

 “Galios santykiai tarp medikų ir prekybos žmonėmis aukų. Socialinio darbuotojo 
vaidmuo”. Moksliniame žurnale “Socialinio darbas. Patirtis ir metodai”, Vytauto Didžiojo 
Universitetas, 2008. 

 

Tyrimai:  2011 m. Lietuvoje atlikto tarptautinio tyrimo ESPAD “Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos 
mokyklose” (org. The European school survey project on alcohol and other drugs”) komandos narė  
 
2010 m. Atstovavau Lietuvai įgyvendinant tarptautinį tyrimą “Europos nevyriausybinių organizacijų 
prekybos žmonėmis, išnaudojimo ir vergijos stebėjimo mechanizmas“ (org. E-notes ‘European NGOs 
Observatory on Trafficking, Exploitation and Slavery’) 

 

Kita: Mykolo Romerio Universiteto Gerovės sociologijos, Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės 
magistrantūros studijų programų komiteto narė. 

 


