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SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „VIJA“ 

NUOLATINIO TOBULINIMOSI IR MOKYMOSI SISTEMA 

 

1. Socialinės globos centras „Vija“ (toliau – globos namai) įgyvendindamas įstaigos 

viziją, misiją ir veiklos tikslus, kryptingai siekia atsinaujinimo, socialinės globos teikimo kokybės 

gerinimo ir darbuotojų kompetencijų auginimo. Siekdami atliepti paslaugų gavėjų, darbuotojų ir kitų 

suinteresuotų šalių poreikius, globos namai skiria dėmesį nuolatiniam tobulinimui, paslaugų kokybės 

gerinimui, paslaugų teikimo rezultatų analizei ir naujovių diegimui.  

2. Nuolatinį tobulinimą suprantame kaip siekį įgyvendinti globos namų veiklos tikslus, 

prisitaikyti prie aplinkos pokyčių bei kartu mokytis ir įgyti naujų žinių. Įgytos žinios ir patirtys 

taikomos praktikoje, analizuojant veiklą, rezultatus ir ieškant efektyvių sprendimų globos namų 

veiklos kokybei gerinti.  

3. Nuolatinio mokymosi ir tobulinimo sistemos lygmenys:  

 individualus (kiekvieno darbuotojo suvokimas, kad nuolatinis mokymasis ir saviugda 

yra jo teisė ir pareiga); 

 grupinis (atskirų asmenų bendradarbiavimas, atsinešant savo asmeninę patirtį ir 

žinias, kuriant naujas idėjas ar mobilias komandas konkrečios problemoms ar sprendimams ieškoti); 

 organizacinis (visus darbuotojus įtraukiantis strategijos formavimas, informacijos 

apie išorinę aplinką rinkimas, įtraukiant visus globos namų bendruomenės narius, tobulinimosi 

galimybių suteikimas, veiklos vertinimas, tyrimai, mokymasis iš darbo trūkumų ir klaidų); 

 tarporganizacinis (mokomasi iš partnerių bei kitų socialines paslaugas teikiančių 

įstaigų ir kartu su jais, paslaugų gerinimui naudojami išorės ištekliai (paslaugų teikėjai, specialistai). 

 

4. Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema globos namuose (1 pav.):  

1 pav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Planavimas:  

 vadovaujantis strateginiu plano uždaviniais bei kokybės politika rengiamas metinis 

veiklos planas, kuriame numatomi veiksmai, vertinimo kriterijai ir atsakingi vykdytojai. Rengiant 

metinį veiklos planą atsižvelgiama į paslaugų gavėjų ir darbuotojų pasiūlymus, apklausų rezultatus ir 

rekomendacijas dėl paslaugų gerinimo, priemonių ar veiklų poreikio;  
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 socialinės srities darbuotojai, analizuodami savo kompetencijas nustato savo 

individualias profesines stipriąsias puses bei tobulintinas sritis bei jas pristato metinės veiklos 

vertinimo metu savo tiesioginiam vadovui. Vadovaujantis gautomis darbuotojų kasmetinio veiklos 

vertinimo išvadomis rengiamas metinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas. Kitų sričių 

darbuotojai nustato savo profesinio tobulinimosi kryptis pagal metų eigoje iškilusius poreikius;  

 atlikus atitikties socialinės globos normoms vertinimą (įsivertinimą) identifikuojamos 

sritys paslaugų kokybės gerinimui ir sudaromas veiklos gerinimo priemonių planas. Tobulintinos 

sritys taip pat gali būti numatomos, analizuojant gautus pasiūlymus, pastabas, skundus iš globos namų  

bendruomenės narių.  

4.2. Įgyvendinimas:  

 globos namuose paslaugos teikiamos, atsižvelgiant į individualius paslaugų gavėjų 

poreikius bei tikslus ir jų įgyvendinimo priemones, numatytas ISGP;  

 kasmetinio vertinimo metu su darbuotoju aptariami konkretūs einamųjų metų 

uždaviniai, darbuotojai metų eigoje įgyvendindami užduotis prisideda prie metinio veiklos plano 

įgyvendinimo rezultatų;  

 kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi planas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus, 

planas gali būti tikslinamas pasikeitus kvalifikacijos kėlimo poreikiui ar identifikavus naujas sritis 

kvalifikacijos kėlimui;  

 peržiūrimos darbuotojų funkcijos, pareigybių aprašai; 

 skatinamas dalijimasis patirtimi, žiniomis ir įgūdžiais – globos namų specialistai pagal 

turimas kompetencijas ir žinias rengia socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijų tobulinimo 

programas ir vykdo mokymus globos namų darbuotojams;  

  vykdomas bendradarbiavimas, keitimasis gerąja patirtimi su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis;  

 diegiamos ir taikomos naujovės;  

 tobulinamas vidinis komunikavimas ir bendradarbiavimas;  

 darbuotojai stengiasi, kad jų veikla atitiktų globos namų kokybės politikos nuostatas 

ir etikos principus.  

4.3. Vertinimas ir analizė:   

 atliekama veiklos rezultatų analizė, remiantis apklausų ir (ar) tyrimų duomenimis, 

kurie gaunami per visus metus;  

 gauti rezultatai analizuojami ir lyginami su praėjusių metų rezultatais ir kitų socialines 

paslaugas teikiančių įstaigų rezultatais, požiūriais ar metodais;  

 rengiamos veiklos ataskaitos;  

 globos namuose atliekamas atitikties socialinės globos normoms vertinimas 

(įsivertinimas), gauti rezultatai analizuojami, ieškant veiklos gerinimo priemonių ir būdų.  

4.4. Tobulinimosi priemonių numatymas: 

 pagal gautus analizių rezultatus numatomi nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi 

veiksmai, kurie įtraukiami į planavimo procesus;  

 inicijuojami rezultatų gerinimo procesai personalo kompetencijų tobulinime, teikiamų 

paslaugų gerinime, veiklos efektyvumo didinime, paslaugų gavėjų pasitenkinime;  

 apie įgyvendintus rodiklius ir planuojamus pokyčius informuojami darbuotojai ir 

paslaugų gavėjai. 

5. Globos namų darbuotojai turi bendrą ir aiškų suvokimą, tikslą, kaip efektyviai siekti 

paslaugos teikimo gerinimo rezultatų. 

6. Už tobulinimo ir mokymo procedūrų įgyvendinimą atsakingas globos namų 

direktorius. 
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