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Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų globos ir rūpybos skyriaus Globos centras 

(toliau – GC) skiria didelį dėmesį nuolatiniam veiklos tobulinimui. Nuolat mokomasi, analizuojamas, 

vertinamas ir gerinamas paslaugų teikimas. Siekiama tenkinti paslaugų gavėjų, personalo ir kitų 

suinteresuotų šalių poreikius bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Tam GC naudojama nuolatinio 

tobulinimosi ir mokymosi sistema (4 pav.), kuriai būdingas cikliškumas. 

Paslaugų teikimo planavimas. GC, vadovaudamasis strateginiu planu ir kokybės politika, 

išsikelia tikslus, planuoja ketvirčio, pusmečio bei metines veiklas.  

Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu 

„Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei 

socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ kasmet vykdomas darbuotojų 

profesinės kompetencijos įsivertinamas (įvertinamas). Remiantis vertinimo rezultatais rengiamas 

kompetencijų tobulinimosi planas, organizuojami mokymai stiprinimo reikalaujančioms ar naujoms 

kompetencijoms įgyti. 

Kasmet suteikiama galimybė darbuotojams savarankiškai įsivertinti savo kvalifikaciją, kas 

stiprina socialinių darbuotojų savarankiškumą ir atsakomybę už savo kvalifikacijos kėlimą. Taip pat 

kokybiškai sukurtas įsivertinimo įrankis padeda stiprinti universalius socialinio darbo kokybės 

kriterijus.  

 

KOMPETENCIJA

ŽINIOS

ĮGŪDŽIAI
VIDINĖ 

PARENGTIS

1 pav. 

 



 

Realiai praktinei kompetencijos raiškai yra svarbios visos trys sudedamosios dalys, tačiau jų 

„svoris“ (įtaka) elgesiui yra skirtingas. Žinios turi sąlyginai mažiausią įtaką elgesiui, įgūdžiai kiek 

didesnę, tuo tarpu vidinė parengtis (nuostatos, įpročiai, įsitikinimai, motyvai, fizinė ir psichinė 

būsena) turi labai didelę įtaką elgesiui. Kaip tik todėl įsivertinant savo kompetencijas skiriamas 

dėmesys atskirai visoms trims sudedamosioms dalims. 

Kompetencijų ugdymo poreikio nustatymas, paremtas kompetencijų savarankiško 

įsivertinimo idėja remiasi prielaida, kad socialiniai darbuotojai yra pajėgūs suvokti bei vertinti 

(reflektuoti) savo kasdienę praktiką ir remdamiesi šios refleksijos medžiaga adekvačiai pasirinkti sau 

individualiai ir bendrai aktualias kvalifikacijos tobulinimo temas. Tai savo ruožtu reiškia, kad niekas 

geriau už pačius darbuotojus negali tiksliau įvertinti realių kvalifikacijos tobulinimo poreikių. 

Nors savo kompetencijų įsivertinimas yra visiškai subjektyvus, šis subjektyvumas yra 

naudingas, kadangi stiprina žmonių asmeninę atsakomybę už savo sprendimus ir pasirinkimus 

kvalifikacijos kėlime. Tačiau būtina pabrėžti, kad tam, kad įsivertinimo subjektyvumas taptų 

naudingu, reikšmingos kelios svarbios sąlygos: 

1. Konfidencialumas įsivertinime – laisvė patiems darbuotojams pasirinkti kiek plačiai jie 

dalinsis savo įsivertinimo rezultatais. Tai reiškia, kad apibendrintiems rezultatams turi būti renkami 

tik minimaliai būtini duomenys. 

2. Laisvė įsivertinti be jokių išorinių sankcijų – t.y. kad darbuotojų atžvilgiu nebūtų taikomos 

jokios priemonės remiantis jų įsivertinimo medžiaga. 

3. Galimybė aptarti įsivertinimo medžiagą su bent vienu kolega ir tiesioginiu vadovu/-e. t.y. 

intersubjektyvumas – kuomet asmeninis, subjektyvus vertinimas „patikslinamas“ ar „papildomas“ 

kitų žmonių matymu. 

 

ĮSIVERTINIMO EIGA DARBUOTOJUI 

 



 
2 pav. 

 

 

ĮSIVERTINIMAS DARBUOTOJO ŽVILGSNIU 

 

 
 

TOBULINTINŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO BŪDAI 

1 lentelė 

 

Kompetencijos dalis 
Stiprinimas per išorines 

priemones 
Stiprinimas vidiniais resursais 

Žinios Teminiai seminarai, konferencijos Teminė literatūra, darbuotojų 

pranešimai 

Įgūdžiai Praktiniai seminarai, stažuotės Kuratoriaus priskyrimas 

Vidinė parengtis Patirtiniai seminarai, diskusijos, 

supervizija, konsultavimas, 

stažuotės 

Intervizija, darbuotojų tarpusavio 

paramos grupės, pokalbiai sy 

vadovu 

 

Susipažįsta su 
kompetencijos 

sandara

Susipažįsta 
su 

įsivertinimo 
įrankio 

paskirtinmi

Susipažįsta 
su įrankio 
naudojimu

Įsivertina

Pasitikslina

Planuoja

KOLEGOS 
GRĮŽTAMASIS 

RYŠYS

VADOVO 
GRĮŽTAMASIS 

RYŠYS
ĮSIVERTINIMAS

3 pav. 



 

KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO ORGANIZAVIMO KRYPTYS 

2 lentelė 

 

Kai įstaigos ar GC lygiu... ...yra aiškios kelios 

tobulintinos kompetencijos 

ar jų sudedamosios dalys 

...yra didelis tobulinimosi 

poreikių išsibarstymas 

Išoriniai resursai Organizuojami seminarai, 

supervizijos, stažuotės įstaigos 

ar GC personalui 

Darbuotojai siunčiami į 

seminarus, konferencijas ir 

stažuotes individualiai, 

konsultuojami, 

organizuojamos supervizijos 

Vidiniai resursai Teminiai darbuotojų 

susirinkimai, dalinimosi 

patirtimi ar žiniomis 

organizavimas 

Individualus vadovo ar 

priskirto kuratoriaus 

konsultavimas, literatūros 

studijavimas.  

 

Paslaugų teikimo procesas. GC identifikuoja paslaugų gavėjų, personalo ir kitų suinteresuotų 

šalių poreikius, apibrėžia aiškius rezultatus. Kas 3 mėnesiai sudaromas individualios socialinės 

pagalbos šeimai (asmeniui) planas (toliau – ISPP), kuriuo siekiama gerinti paslaugų gavėjo gyvenimo 

kokybę. GC tenkina paslaugų gavėjų poreikius, užtikrina teikiamų paslaugų kokybę.  

Paslaugų teikimo vertinimas. GC veiklos kokybė vertinama kiekvienais metais pagal 

Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus patvirtintą vertinimo (įsivertinimo) tvarkos aprašą. 

Vertinimo tikslas – užtikrinti globos centro teikiamų paslaugų globojamiems (rūpinamiems), 

įvaikintiems ir budinčių globotojų prižiūrimiems  vaikams ir budintiems globotojams, socialiniams 

globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams ir asmenims, ketinantiems jais 

tapti, kokybės kontrolę. Kokybės kontrolės tikslas – suprasti ir įvertinti ar globėjai ir globotiniai yra 

patenkinti paslaugų teikimo procesu, jų kokybe. 

Paslaugų teikimo gerinimas. Gauti vertinimo (įsivertinimo) rezultatai apibrėžia GC 

nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi veiksmus, suteikia galimybę vertinti pokytį ir taikyti naujas 

inovacijas bei technologijas. 

 



 

4 pav. Centro nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi procesų cikliškumas 

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo Aprašu.   

Su šiuo Aprašu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Globos centro darbuotojas. Naujai 

priimti darbuotojai su šiuo Aprašu pasirašytinai supažindinami iškart po Darbo sutarties pasirašymo. 
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