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LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOLATINIO  MOKYMOSI IR TOBULĖJIMO 

TVARKOS  APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Linkuvos socialinės globos namų (toliau – Globos namai) nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo tvarkos 

aprašas reglamentuoja nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo procesus, atžvelgiant į paslaugų teikimo 

rezultatus, visų suinteresuotų šalių vertinimus ir pasiūlymus, įdiegtas naujoves kitose įstaigose bei 

imperatyvius teisės aktus.  

2.  Globos namai naudojasi aiškia ir suprantama nuolatinio paslaugų tobulinimo ir mokymosi sistema, 

kuriai būdingas cikliškumas (1 pav.). Ši sistema įgyvendinama visose Globos namų veiklose, ją žino 

ir naudoja įstaigos personalas. 

II. GLOBOS NAMŲ NUOLATINIO PASLAUGŲ TOBULINIMO IR MOKYMOSI SISTEMA  

1. Veiklos (paslaugų) planavimo etapas: 

1.  Linkuvos socialinės globos namai, vadovaudamiesi globos namų kokybės politika bei metiniu 

planu išsikelia tikslus, planuoja  metų veiklas; 

2. Atsižvelgiant į gautus suinteresuotų šalių apklausos rezultatus, sudaromas Kokybės politikos tikslų 

įgyvendinimo planas,  apibrėžiamos socialinės atsakomybės veiklos, aplinkos gerinimo veiksmai ir 

kt.  

3. Atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus, gautus kasmetinių veiklos vertinimo metu, kokiose srityse 

norėtų stiprinti savo kompetencijas, susistemina direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams ir 

vadovaudamasi pateiktais pasiūlymais paruošia kvalifikacijos tobulinimo planą. 

4. Atsižvelgiant į Gyventojų tarybos pasiūlymus dėl paslaugų gavėjų poreikių ir lūkesčių patenkinimo, 

socialinių paslaugų tobulinimo, planuojamos metų užduotys darbuotojams.  

5. Tiesiogiai su paslaugų gavėjais  dirbantys darbuotojai kartu su asmeniu, atsižvelgiant į jo poreikius 

ir galimybes, planuoja siektinus tikslus ISGP. 

2. Veiklos (paslaugų)  įgyvendinimo, etapas: 

1. Visuose Linkuvos socialinės globos namų skyriuose ir Linkuvos socialinės globos namų grupinio 

gyvenimo namuose, kartu su paslaugų gavėjais, atsižvelgiant gavėjų poreikius, siekiama užsibrėžtų 

asmeninių tikslų.  



2. Vykdomas įstaigos metinis veiklos planas, kokybės politikos tikslų įgyvendinimo planas, siekiama 

užsibrėžtų socialinės atsakomybės tikslų, tobulinamos darbuotojų kompetencijos. 

3. Personalas siekia einamųjų metų užduočių įgyvendinimo, numatytų metinio vertinimo metu. 

4. Bendradarbiaujant su partneriais, siekiama paslaugų gavėjų integracijos į bendruomenę tikslų. 

3. Veiklos (paslaugų) vertinimo ir lyginimo etapas: 

1. Linkuvos socialinės globos namai organizuoja visų suinteresuotų šalių apklausas ir tyrimus, atlieka savo 

įstaigos veiklos analizę. Remiantis apklausomis ir tyrimais objektyviai matuoja ir analizuoja pasiektus 

rezultatus, lygina su praėjusiais metais ir kitomis įstaigomis. 

2. Atliekama SSGG analizė, formuojami ilgalaikiai tikslai; 

3. Atliekamas Linkuvos socialinės globos namų atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas. 

4. Atliekamas paslaugų gavėjų, personalo, suinteresuotų šalių, finansuotojų poreikių identifikavimas. 

5. Vykdomas  bendradarbiavimo su partneriais, rezultatų, naujovių įgyvendinimo rezultatų vertinimas. 

4. Veiklos (paslaugų) tobulinimo priemonių numatymo etapas: 

1. Numatomas paslaugų tobulinimo poreikis atsižvelgiant į pasiektus įstaigos rezultatus įvairiose srityse. 

2. Analizuojamas darbuotojų kompetencijų tobulinimo poreikis; 

3. Remiantis pamatuota paslaugų teikimo efektyvumo rezultatų analize numatomi tobulinimo veiksmai. 

4. Atliekamas paslaugų gavėjų, personalo, suinteresuotų šalių, finansuotojų poreikių identifikavimas 

I. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5. Linkuvos socialinės globos namų nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo tvarkos aprašas peržiūrimas ir, jei reikia, 

atnaujinamas ne rečiau nei kartą per metus.  

6. Darbuotojai su nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo tvarkos aprašu yra supažindinami pasirašytinai.  

7. Tvarkos aprašas yra laisvai prieinamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOLATINIO  MOKYMOSI IR 

TOBULĖJIMO SISTEMA 

 

• Įgyvendiname:

• kokybės politiką;

• metinis planą;

• kvalifikacijos tobulinimo 
planą;

• ISGP;

• stebime įstaigos veiklas.

• Ruošiame atskaitas;

• Organizuojame apklausas ir 
tyrimus;

• Lyginame rezultatus su 
praėjusiais metais;

• Lyginamės su kitomis 
įstaigomis;

• Vertiname įstaigos atitiktį 
globos normoms.

• Kokybės politika;

• Metinis planas

• Kvalifikacijos tobulinimo 
planas;

• ISGP;

• Metinės užduotys 
darbuotojams;

• Numatoma:

• paslaugų tobulinimo 
poreikis pagal sritis;

• Darbuotojų kompetencijų 
tobulinimo poreikis;

• inovacijų, naujų darbo 
metodų taikymo poreikis ir 
aplinkos gerinimo sritys;

• Suinteresuotų šalių 
poreikių identifikavimas.

4. PASLAUGŲ 
(veiklų) 

TOBULINIMO 
PRIEMONIŲ 

NUMATYMAS

1. VEIKLŲ 
(paslaugų) 

PLANAVIMAS

2. VEIKLŲ 
(paslaugų) 

ĮGYVENDINIMAS

3. VEIKLŲ 
(paslaugų) 

VERTINIMAS IR 
LYGINIMASIS


