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BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS 

TOBULINIMO PLANAS, 2021 METAI 

 

KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TEMA IR 

TRUKMĖ 

PLANUOJAMAS 

KOMPETENCIJĄ 

CENTRO 

DARBUOTOJŲ 

SKAIČIUS  

PLANUOJAMA 

PRELIMINARI 

DATA/DATOS1 

DOKUMENTAI, 

KURIE 

PATVIRTINA, 

KAD 

DARBUOTOJAS 

AR GRUPĖ 

DARBUOTOJŲ 

DALYVAVO 

MOKYMUOSE 

PASTABOS, 

KOMENTARAI  

Kompetencijos didinimo  psichinės sveikatos srityje 

mokymai. 

20  2021 m. kovas – 

rugsėjis 

Darbuotojų 

prašymai, komisijos 

sprendimai, 

direktoriaus 

įsakymai,  

darbuotojų 

refleksijos, 

darbuotojų metinės 

veiklos užduotys ir 

metinės veiklos 

vertinimo 

dokumentai, 

padalinių ataskaitos 

ir pažymėjimai 

Pagal bendradarbiavimo 

sutartį su Klaipėdos 

visuomenės sveikatos biuru.  Emocijų kontrolės ir streso praktikų taikymo mokymai, 

8 val. 

70 Nuo 2021 04 06   iki 

kada 

„Psichikos kompetencijų didinimas“, 6 ak. val.  30 2021-10-31 ir 2021-11-

15  

„Yra tik viena. Tai kelionė į save“. (Rainer Maria 

Rilke). Savęs pažinimas per fraktalo metodą, 6 ak. val. 

 

30 2021-09-14 ir 2021-10-

04 

Vidiniai nemokami mokymai  

 

„Bendravimas su senyvo amžiaus ir negalią turinčiais 

asmenimis“, 6 ak. val. 

 

30 2021-06-15 ir 2021-06-

31 

Vidiniai nemokami mokymai  

 

„Bendravimas su senyvo amžiaus asmenimis“, 6 ak. 

val. 

30 2021-10-11 ir 2021-10-

18 

Vidiniai nemokami mokymai  

 

"Atvejo vadyba, kaip socialinių paslaugų kokybės ir 

streso mažinimo instrumentas", 

ne mažiau nei 23  2021 m. liepa Tęstiniai nemokami 

mokymai 

Mokymai "Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, 

taikant EQUASS ir LEAN kokybės sistemas". 

Ne mažiau nei 100 

darbuotojų 

Nuo 2021 m. vasario iki 

balandžio mėn 

Vidiniai nemokami mokymai  

 

                                                 
1 Kai mokymai yra tęstiniai nurodomas periodas 
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Mokymai "Saugaus kėlimo būdai, padedantys 

darbuotojams išvengti traumų". 

Ne mažiau nei 

40darbuotojų 

2021 m.  Vidiniai nemokami mokymai  

 

Mokymai "Pragulos ir jų profilaktika". Ne mažiau nei 

40darbuotojų 

2021 m. Vidiniai nemokami mokymai  

 

Mokymai "Skiepai nuo COVID-19: pasitarkime su 

profesionalais". 

ne mažiau nei 30 

darbuotojų 

2021 m. vasaris Pagal sutartis su tiekėjais  

Mokymai "Praktiniai kokybės vadybos sistemos 

modelio mokymai". 

ne mažiau nei 70 

darbuotojų 

2021 m. gegužė Pagal sutartis su tiekėjais  

Lankomosios priežiūros darbuotojo kvalifikacijos 

įgijimo kursai Klaipėdos Ernesto Galvanausko 

profesinio mokymo centre. 

ne mažiau nei 8 

darbuotojai 

Nuo 2021 m. kovo iki 

birželio mėn.  

Pagal sutartis su tiekėjais  

Mokymai "Demencija sergantis asmuo ir jo priežiūra". 

 

ne mažiau nei 10 

darbuotojų 

2021 m. vasaris Pagal sutartis su tiekėjais  

Gerosios patirties mainų vizitas Telšiuose " Atvejo 

vadyba, kaip socialinės pagalbos metodas". 

7 darbuotojai 2021 m. gegužė Pagal sutartis su tiekėjais  

Mokymai "Mediacijos taikymas socialiniame darbe". 

(Programos kodas SD20210226). 

10 darbuotojų  2021 m. gegužė ir 

birželis 

Pagal sutartis su tiekėjais  

Mokymai „Socialinės globos poreikio nustatymas 

(asmens nesavarankiškumo vertinimas pagal asmens 

veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną)“. 

6 darbuotojai 2021 m. birželis Pagal sutartis su tiekėjais  

Mokymai "Pagalba klientams išgyvenantiems netektį". 

(Programos kodas SD20180089). 

2 darbuotojai 2021 m. birželis Pagal sutartis su tiekėjais  

Vadovo laikas 3 vadovaujantys 

darbuotojai 

Nuo 2021 m. vasario 

mėn.  iki balandžio 

mėn. 

 Pagal sutartis su tiekėjais 
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