
  
 
  
 

                PATVIRTINTA 
                Aukštelkės socialinės globos namų 
                Direktoriaus 2021-03-05 d. įsakymu 
                Nr. V-18                                                                                                                             

 
 

AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS 
TOBULINIMO PLANAS 2021 M.   

 
 
TIKSLAS – sudaryti sąlygas ir skatinti Globos namų  darbuotojus įgyti ir plėtoti  savo kompetencijas 
siekiant užtikrinti aukštą socialinio darbo ir socialinių paslaugų kokybę bei veiksmingumą. 
                                                                                                                                                                           
UŽDAVINIAI: 

1. skatinti Globos namų darbuotojų profesinį tobulėjimą; 
2. sudaryti galimybes Globos namų darbuotojams kelti savo profesinę kompetenciją; 
3. tirti Globos namų profesinio tobulinimosi poreikius ir įvertinti socialinio darbo būklę; 
4. plėtoti darbuotojų profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 
asmenys 

Vykdymo 
terminas 

Dalyviai  

1.  Įsivertinimas profesinės 
kompetencijos tobulinimo 
poreikis. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams, 
padalinių 
vadovai 

Sausio mėn. Visi 
darbuotojai  

2.  Darbų saugos periodinis 
instruktavimas 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams 

Vasario mėn. Visi 
darbuotojai 

3.  Gaisrinės saugos periodinis 
instruktavimas 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams 

Vasario mėn. Visi 
darbuotojai 

4.  Mokymai orientuoti į tinkamą 
dokumentų pildymą, darbo 
tobulinimą 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams 

Gegužės mėn. Socialiniai 
darbuotojai 

5.  Metodiniai susirinkimai ir vidaus 
mokymai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 

4-5 kartai per 
mėn. 

Visi 
darbuotojai 



  
 
  
 

reikalams, 
padalinių 
vadovai 

6.  Pirmoji medicinos pagalba ūmių 
apsinuodijimų atvejais (24 val.) 

Vyr. slaugos 
administratorė 

Gegužės mėn. Bendrosios 
praktikos 
slaugytojos 

7.  „Teisiniai aspektai ir asmens 
duomenų apsauga socialiniame 
darbe“ 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams 

Birželio mėn. Socialiniai 
darbuotojai 

8.  Neįgalaus žmogaus teisių 
užtikrinimas socialinės globos 
įstaigoje. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams 

Birželio mėn. Visi 
darbuotojai 

9.  Naujų užimtumo veiklų-edukacijų 
mokymai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams 

4 kartus per metus Užimtumo 
specialistai 

10.  Vadovavimas studentų praktikai ir 
naujų darbuotojų bei savanorių 
mentorystė 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams, 
Socialinio darbo 
padalinio 
vadovas 

Visus metus  

11.  Darbuotojų mokymai pagal 
individualų poreikį 

Padalinių 
vadovai 

Visus metus Visi 
darbuotojai 

12.  Kvalifikacijos kėlimo plano 
peržiūra 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams 

Kartą metuose  

13.  Viešieji pirkimai Ūkio padalinio 
vadovas 

Liepos mėn. Ūkio padalinio 
vadovas 

14.  Socialinių darbuotojų profesinių 
kompetencijų poreikio 
įsivertinimas. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams 

Liepos mėn. Socialiniai 
darbuotojai 



  
 
  
 

15.  Pacientų, širdies ir kraujagyslių 
ligomis, slaugos ypatumai (32 
val.) 

Vyr. slaugos 
administratorė 

Liepos mėn. Bendrosios 
praktikos 
slaugytojos 

16.  Dokumentų valdymas Administratorė Liepos mėn. Administratorė 

17.  Perėjimo nuo institucinės globos 
prie bendruomenėje teikiamų 
paslaugų, bendruomeninių 
paslaugų organizavimo 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams 

Rugsėjo mėn. Socialiniai 
darbuotojai 

18.  Pacientų, sergančių galvos 
smegenų insultu, slaugos 
ypatumai (32 val.) 

Vyr. slaugos 
administratorė 

Rugsėjo mėn. Vyr. slaugos 
administratorė 

19.  Personalo valdymas (40 val.) Vyr. slaugos 
administratorė 

Rugsėjo mėn. Vyr. slaugos 
administratorė 

20.  Gaisrinės saugos mokymai ir 
gaisrinės saugos pratybos 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams 

Rugpjūčio mėn. Visi 
darbuotojai 

21.  Skiepijimų pagrindai (20 val.) Vyr. slaugos 
administratorė 

Spalio mėn. Bendrosios 
praktikos 
slaugytojos 

22.  Senėjimo įtaka sveikatai ir 
gyvenimo kokybei (32 val.) 

Vyr. slaugos 
administratorė 

Spalio mėn. Bendrosios 
praktikos 
slaugytojos 

23.  Metodinė išvyka Direktorius 1 k. per metus Socialiniai 
darbuotojai 

24.  Tarptautinių ir vietos projektų 
parengimas ir vykdymas 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams, 
Socialinio darbo 
padalinio 
vadovas 

Visus metus Soc. 
darbuotojai  

25.  Pasidalijimas gerąja patirtimi 
(mugių, festivalių organizavimas 
ir kt.) 

Socialinio darbo 
padalinio 
vadovas, soc. 
darbuotojai 

Visus metus Soc. 
darbuotojai ir 
padėjėjai 



  
 
  
 

26.  Slaugos ypatumai sergant 
alerginėmis ligomis. 

Vyr. slaugos 
administratorė 

Lapkričio mėn. Bendrosios 
praktikos 
slaugytojos 

27.  Socialinių darbuotojų padėjėjų 
periodiniai mokymai (16 val.) 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniams 
reikalams 

Lapkričio mėn. Soc. 
darbuotojų 
padėjėjai 

28.  Pagyvenusių žmonių mitybos 
ypatumai (16 val.) 

Vyr. slaugos 
administratorė 

Gruodžio mėn. Bendrosios 
praktikos 
slaugytojos 

 

                        _________________________________________________ 


