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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO MOKYMOSI
IR TOBULINIMOSI SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2021 m. lapkričio 11 d. Nr. SPCV1Lazdijai
Vadovaudamasi viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro įstatų, patvirtintų
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-43 ,,Dėl Viešųjų
įstaigų įstatų pakeitimo patvirtinimo‘‘ 62.17 papunkčiu, viešosios įstaigos Lazdijų socialinių
paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės mero
2021 m. rugpjūčio 9 d. potvarkiu Nr. 7V-37 ,,Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų
centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo‘‘, 7.18 papunkčiu:
1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų
dirbančių su šeimomis nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistemos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro
direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. SPCV1-60 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių
paslaugų centro socialinių darbuotojų dirbančių su šeimomis nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi
sistemos aprašo patvirtinimo“

3. N u r o d a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Direktorė

Parengė
Ingrida Petruškevičienė
2021-11-11

Lina Saladuonienė
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PATVIRTINTA
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro
direktoriaus 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.
SPCV1VIEŠOSIOS ĮSTAIGOSLAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
NUOLATINIO TOBULINIMO IR MOKYMOSI SISTEMA
1. Lazdijų socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) skiria didelį dėmesį nuolatiniam
veiklos tobulinimui.
2. Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistemos (toliau - Sistema) tikslas – siekiant
visaverčiai tenkinti Centro paslaugų gavėjų, darbuotojų ir suinteresuotų šalių poreikius bei
lūkesčius, reguliariai ir cikliškai analizuoti, vertinti, gerinti socialinių paslaugų teikimą.
3. Sistema (1 pav.) įgyvendinama visose Centro veiklos srityse, ją žino ir naudoja
įstaigos vadovas ir darbuotojai.
PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAVIMAS
2. Centras, kasmet I-ame ketvirtyje:
2.1. sudaro metinį Centro veikos planą, vadovaudamasis savo Misija, Vizija, strateginiu
planu, kokybės užtikrinimo tikslais ir praeitų metų paslaugų teikimo rezultatais. Metiniame plane
išsikelia metinius įstaigos tikslus ir numato nuolatinio mokymosi ir tobulinimosi veiksmus ir
priemones.
2.2. parengia darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą, atsižvelgdamas darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo rezultatuose identifikuotas tobulintinas veiklas ir darbuotojo individualius
kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatytus darbuotojų kasmetinio vertinimo metu.
3. Šeimos asmens įsipareigojimų vykdymo planas parengiamas, vadovaujantis Centro
socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis tvarkos aprašu.
PASLAUGŲ TEIKIMO PROCESAS
4. Centro metinio plane numatytų tobulinimo veiksmų ir priemonių įgyvendinimo
peržiūra atliekama ne rečiau nei 2 kartus per metus.
5. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas peržiūrimas ne rečiau nei vieną kartą per
ketvirtį. Darbuotojų mokymasis, atsižvelgiant į metų eigoje atsiradusias iniciatyvas, paslaugų
teikimo poreikį, kvalifikacijos tobulinimo mokymų pasiūlą, vyksta visus metus.
6. Šeimos asmens įsipareigojimų vykdymo planas peržiūrimas Centro socialinio
darbuotojo dirbančio su šeimomis tvarkos apraše nurodytais terminais.
7. Centras palaiko ir skatina metų eigoje iškilusias iniciatyvas ir inovacijas, kurios turi
būti suderintas su vadovu.
VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ, LYGINIMAS
8. Centras kasmet, IV-ame ketvirtyje vykdo apklausas ir atlieka veiklos rezultatų analizę,
remiantis apklausų ir tyrimų duomenimis. Rezultatai objektyviai matuojami ir analizuojami,
lyginami su praėjusių metų rezultatais bei kitų socialinių įstaigų rezultatais. Vadovaujantis Centro
kokybės politika, kai kurie rezultatai vertinami kas du metai.
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9. Apklausos rezultatai pristatomi Centro darbuotojams, paslaugų gavėjams, pateikiami
metinėje įstaigos ataskaitoje ir viešinami įstaigos internetinėje svetainėje.
TOBULINIMOSI VEIKSMŲ NUMATYMAS
10. Centras einamųjų metų IV – ame ketvirtyje ir ateinančių metų I – ame ketvirtyje,
remdamasis paslaugų teikimo rezultatais, numato nuolatinio mokymosi ir tobulinimosi veiksmus,
kurie įtraukiami į ateinančių metų Centro veikos planą.
11. Nustatomi ateinančių metų veiklos rodikliai. Vadovaujantis Centro kokybės politika,
kai kurie rezultatų rodikliai nustatomi kas du metai.
12. Tobulinimo iniciatyvos yra įgyvendinamos visose Centro veiklos grandyse.
1 pav. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOLATINIO
TOBULINIMOSI IR MOKYMOSI PROCESŲ CIKLIŠKUMAS

Strateginis planas
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