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LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ INTERVIZIJŲ APRAŠAS 

1. Bendroji dalis. 

1.1. Linkuvos socialinės globos namų (toliau LSGN) darbuotojų intervizijų aprašas (toliau – 

Aprašas) apibrėžia intervizijų tikslus   ir priemones joms vykdyti. 

1.2. Darbuotojų intervizijų Linkuvos socialinės globos namuose tikslas - atvejų aptarimas 

specialistų darbuotojų grupėje, išlaikant konfidencialumo bei profesinės etikos principus, 

siekiant patobulinti savo profesines kompetencijas.  

1.3. Intervizijos metu darbuotojai dalijasi darbo patirtimi, sieja teorinius bei praktinius savo darbo 

aspektus, bando ieškoti būdų profesiniams sunkumams išspręsti, aptaria galimus taikomų 

priemonių tikslus ir galimybes.  

1.4. Kiekvienas grupės narys gali išsakyti savo nuomonę šiais klausimais bei pasidalinti savo 

ispūdžiais (mintimis, jausmais), susijusiais su diskutuojama tema. 

 

2. Dalyviai 

2.1. Linkuvos socialinės globos namuose organizuojamuose intervizijose gali dalyvauti įvairių 

sričių specialistai, jeigu to reikia situacijai/problemai spręsti. 

2.2. Intervizijoje gali dalyvauti ne daugiau 13 narių, neįskaitant moderatoriaus ir sekretoriaus. 

 

3. Intervizijų tikslai 

3.1. Siekiant pagerinti asmeninį personalo narių darbą, dėmesys intervizijoje sutelkiamas 

į įprastinių, daugumai darbuotojų žinomų problemų ar klausimų sprendimą. 

Pagrindinis elementas yra galimo personalo elgesio aptarimas, susiduriant su: 

1. problemišku klientų elgesiu; 

2. sudėtingomis darbo situacijomis su darbu susijusiomis emocinėmis problemomis ; 

3.2. Paslaugų teikimo kokybės gerinimas. 

1. Intervizija gali būti orientuota į klientą arba į atvejį. 

2. Pagrindinis siekis - surasti visiems priimtiną požiūrį ar nuomonę kaip išspręsti 

bendrąsias problemas, t. y. kaip spręsti tokio pat pobūdžio problemas, kurios pasitaiko 

praktiškai visuose skyriuose ir/ar dažnu atveju. 

3.3. Daugiadisciplininio darbo skatinimas/gerinimas 



1. Esat tam tikroms situacijoms intervizija gali būti priemonė daugiadisciplininio darbo 

skatinimui, panaudojant komandoje sukauptą patirtį bei įgūdžius. 

2.  Tokių intervizijų metu siekiam palengvinti skirtingų 

profesijų darbuotojų bendradarbiavimą ir sutarimą paslaugų teikimo klausimais bei 

padeda apčiuopti kiekvienos profesijos įnašą paslaugų teikimo procese. 

3.4. Mokymosi iš kitų komandų palengvinimas 

1. Tikslas yra ne paskatinti daugiadisciplininės komandos darbą, bet padėti surasti bendrą 

požiūrį/susitarimą tarp tos pačios profesijos, tačiau skirtingų komandų darbuotojų. 

2. Intervizijos metu kirtingų komandų nariai vieni iš kitų mokosi tam tikrų problemų 

sprendimo būdų.  

3. Komandos nariai tarpusavyje apsikeičia įvairiais galimais pasiūlymais bei 

įvertina alternatyvų privalumus ir trūkumus. 

 

4. Intervizijos vykdymas 

4.1. Apie numatomą intervizijos vietą ir laiką grupės nariai informuojami prieš 5 d. d. Šiam 

terminui gali būti taikomos išimtys, jeigu įvykis/problema reikalauja neatidėliotino 

nagrinėjimo. 

4.2.  Intervizijos vykdymas: 

1. Grupės nariai išsirenka intervizijos moderatorių ir sekretorių. 

2. Pranešėjas/jai pristato intervizijos temą ir klausimą/us į kurį/iuos norėtų gauti 

atsakymą/us/. 

3. Vienos intervizijos metu negali būti nagrinėjamos daugiau kaip 2 temos. 

4. Intervizijos dalyviai pateikia savo įžvalgas, pasiūlymus. 

5. Įžvalgos ir pasiūlymai išgryninami ir užprotokoluojami. 

6. Susitariama dėl kitos intervizijos vietos ir laiko 

4.3. Intervizijos  įforminamos protokolu (priedas Nr. 1). 

4.4. Intervizijos užbaigimas. Intervizijos pabaigoje vedantysis paprašo dalyvių įvertinti procesą, 

jo turinį bei išeitis (Priedas Nr. 2) . 

4.5. Intervizijos rekomenduojamas laikas  nuo 0,5 val. iki 2 val. 

 

5. Baigiamosios nuostatos 

5.1. Intervizijose dalyvauti privalo visi pakviesti į interviziją darbuotojai. 

5.2. Su šiuo aprašu darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

5.3. Už supažindinimą su šiuo aprašu atsakingi padalinių vadovai. 

5.4. Aprašas gali būti koreaguojamas direktoriaus įsakymu. 



 

Priedas Nr. 1  

LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 

Socialinių darbuotojų intervizijos protokolas Nr._____ 

2022 m. ____________ 

Linkavičiai 

 

Posėdis įvyko________ 

Posėdžio moderatorius__________________________________________ 

Posėdžio sekretorius____________________________________________ 

Dalyvavo Linkuvos socialinės globos namų darbuotojai (sąrašas pridedamas) 

DIENOTVARKĖ 

1. Dėl problemos ____________________________________ sprendimo 

 

SVARSTYTA 

1. Darbuotojai susirinko į iš anksto suplanuotą interviziją. Buvo pasiūlyta 

prioritetinė tema__________________________, kurią nagrinėjome  

intervizijos  proceso  metu. Viena iš intervizijoje dalyvavusių darbuotojų 

pristatė problemą_______________________ ir suformulavo klausimą, į 

kurį norėtų gauti atsakymą ___________________. Kolegos sprendė 

problemą pagal parengtą  intervizijos  planą. 

NUTARTA 

1. Susipažinus ir išnagrinėjus problemą, buvo pasiūlyti jos sprendimo būdai: 

a. ______________________________________________________ 

b. ______________________________________________________ 

c. ______________________________________________________  

 

 

 

 

 



 

DARBUOTOJŲ, DALYVAVUSIŲ INTERVIZIJOJE 

SĄRAŠAS 

(Protokolo Nr.__________) 

Eil. 

Nr.  

Vardas, pavardė Pareigybė Parašas 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

ANKETA 

Klausimai, įvertinti intervizijos, vykusios ____________________, procesą, jo turinį 

bei išeitis: 

1. Ar intervizija pavyko: 

1.1.  Ar intervizijos metu jautėtės gerai/ar Jums patiko? 

 Taip 

 Ne  

 Nei taip, nei ne 

1.2. Ar pakankamai įsitraukėte į intervizijos procesą? 

 Taip 

 Ne  

 Nei taip, nei ne 

1.3. Jūsų nuomone, kas intervizijos metu pavyko gerai, o kas pavyko mažiau 

(įrašykite)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

1.4. Gal turite pastabų  apie vedančiojo ar dalyvių pasisakymus/požiūrį? 

 Taip 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Ne 

2. Ar Jūs kažko išmoko intervizijos metu? 

 Taip 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Ne 

 

3. Ar Jums intervizijos išvados buvo naudingos? 

 Taip 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Ne 

 

Jums tinkantį atsakymo variantą pabraukit. 


