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ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO  

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO IR MOKYMO  PLANAS  

2021 METAI 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kvalifikacijos tobulinimo planas pagrįstas Socialinį darbą dirbančiųjų profesinės 

kvalifikacijos kėlimo tvarką, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių 

darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų 

padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos 

aprašas“. 

2. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo 

programa reglamentuoja įstaigos direktoriaus, socialinių darbuotojų – padalinių vadovų, socialinių 

paslaugų srities darbuotojų, kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, prioritetus.  

3. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminarai, konferencijos ir kt.  

4. Socialinis darbuotojas – padalinio vadovas  reguliariai kartu su padalinio darbuotojais 

peržiūri personalo kvalifikacijos kėlimo planą. 

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: siekti nuolatinio darbuotojų profesinės kompetencijos augimo, socialinių 

paslaugų kokybės ir profesinės rizikos darbe mažinimo.  

Uždaviniai:  

 Išsiaiškinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (-si) poreikius (anketinė apklausa), kad 

gautu kokybiškas kvalifikacijos  tobulinimo paslaugas. 

 Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti, gilinti kvalifikaciją atitinkančias kompetencijas;  

 Dalyvauti projektinėse veiklose, projektų rengimo veikloje; 

 Pritaikyti kvalifikacijos tobulinimo metu įgytas žinias, mokėjimus ir įgūdžius praktiškai.           

 Skatinti ir plėsti dirbančiųjų profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja 

patirtimi, siekiant teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimo. 

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SRITYS 

  1. Darbo su specialiųjų  poreikių turinčiais paslaugų gavėjais aspektai, metodai.  

                     2. Pykčio, neigiamų emocijų ir streso valdymo ypatumai darbe. 

                     3. Pirmoji pagalba, darbo sauga.  

                     4. Mokymai nukreipti į įgalinimą, gyvenimo kokybę, įtraukimą. 

http://www.socmin.lt/get_file.php?file=bWFacm0yYVJsWDVyMUppV242MlkxR091azViS3Y1SzRhNkZvbXBiVWxkaG0ycG5HbTVkbVpHVFpsYUNmbk1LVGxxYVJZOHJReHNTZG1tcWlhYzZVeVp6V25KQ1lySmFibDglMkJiblpxZWx0ZVRhSkdheXN5VzBXdVpiRzlxa21tYW1KdVlqMiUyQmliSjFuMnBOc3lxekUwNWFjWUZUSXg4ZkduYVpybTJyWFpkTnExMmpRbUolMkJYbHBuUG1GJTJGS3BwVE1rNjFvYjVXZWt3JTNEJTNE
http://www.socmin.lt/get_file.php?file=bWFacm0yYVJsWDVyMUppV242MlkxR091azViS3Y1SzRhNkZvbXBiVWxkaG0ycG5HbTVkbVpHVFpsYUNmbk1LVGxxYVJZOHJReHNTZG1tcWlhYzZVeVp6V25KQ1lySmFibDglMkJiblpxZWx0ZVRhSkdheXN5VzBXdVpiRzlxa21tYW1KdVlqMiUyQmliSjFuMnBOc3lxekUwNWFjWUZUSXg4ZkduYVpybTJyWFpkTnExMmpRbUolMkJYbHBuUG1GJTJGS3BwVE1rNjFvYjVXZWt3JTNEJTNE
http://www.socmin.lt/get_file.php?file=bWFacm0yYVJsWDVyMUppV242MlkxR091azViS3Y1SzRhNkZvbXBiVWxkaG0ycG5HbTVkbVpHVFpsYUNmbk1LVGxxYVJZOHJReHNTZG1tcWlhYzZVeVp6V25KQ1lySmFibDglMkJiblpxZWx0ZVRhSkdheXN5VzBXdVpiRzlxa21tYW1KdVlqMiUyQmliSjFuMnBOc3lxekUwNWFjWUZUSXg4ZkduYVpybTJyWFpkTnExMmpRbUolMkJYbHBuUG1GJTJGS3BwVE1rNjFvYjVXZWt3JTNEJTNE
http://www.socmin.lt/get_file.php?file=bWFacm0yYVJsWDVyMUppV242MlkxR091azViS3Y1SzRhNkZvbXBiVWxkaG0ycG5HbTVkbVpHVFpsYUNmbk1LVGxxYVJZOHJReHNTZG1tcWlhYzZVeVp6V25KQ1lySmFibDglMkJiblpxZWx0ZVRhSkdheXN5VzBXdVpiRzlxa21tYW1KdVlqMiUyQmliSjFuMnBOc3lxekUwNWFjWUZUSXg4ZkduYVpybTJyWFpkTnExMmpRbUolMkJYbHBuUG1GJTJGS3BwVE1rNjFvYjVXZWt3JTNEJTNE
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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE PADALINIO 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS  2021 METAMS 

 

EIL. 

Nr. 

PAREIGOS TEMA-KRYPTIS PRIEMONĖS ATSAKINGAS ASMUO TERMINAS (reguliarus 

peržiūrėjimas) 

1. Socialinis darbuotojas – 

padalinio vadovas  

Planavimas Darbų planavimas ir 

paskirstymas, savišvieta. 

Socialinis darbuotojas – 

padalinio vadovas 

2021 metai (birželio mėn.) 

2. Socialinis darbuotojas – 

padalinio vadovas 

Socialinių paslaugų 

kokybės vadyba  

Gerosios patirties sklaida. Socialinis darbuotojas – 

padalinio vadovas 

2021 metai (birželio mėn.) 

3. Socialinio darbuotojo 

padėjėjai 

Stresas darbe ir jo įveikos 

ypatumai 

Savo stiprybių atpažinimas ir 

stiprinimas. Savimotyvacija, 

savišvieta. 

Socialinis darbuotojas – 

padalinio vadovas 

2021 metai (birželio mėn.) 

4. Socialinio darbuotojo 

padėjėjai 

Komandinis darbas ir 

bendradarbiavimas 

socialiniame darbe. 

Išoriniai mokymai, vidiniai 

mokymai. 

Socialinis darbuotojas – 

padalinio vadovas 

2021 metai (birželio mėn.) 

5. Socialinio darbuotojo 

padėjėjai 

Efektyvus paslaugų gavėjų 

aptarnavimas socialiniame 

darbe. 

Išoriniai mokymai, vidiniai 

mokymai. 

Socialinis darbuotojas – 

padalinio vadovas 

2021 metai (birželio mėn.) 

6. Socialinio darbuotojo 

padėjėjai 

Darbų sauga.  Ūkio dalies specialistas 2021 metai (birželio mėn.) 

  

 


