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Planas sudaromas pagal individualius darbuotojų planus arba poreikius. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys Vykdymo 

terminas 

1. Įsivertinimas naudojant „Socialinio darbuotojo 

profesinės kompetencijos įsivertinimo įrankį“, 

patvirtintą Socialinių paslaugų prieţiūros 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 

Visi darbuotojai Sausis 

2. Kvalifikacijos tobulinimo poreikio į(si)vardinimas 

Metinio veiklos vertinimo metu 

Visi darbuotojai Sausis 

3. Išoriniai mokymai, atitinkantys darbuotojo 

asmeninius profesinio tobulėjimo ir kompetencijos 

poreikius (soc. srities darbuotojams 16 ak.v.): 

Visi darbuotojai Visus metus 

3.1. „Gyvenimo kokybė ir jos matavimas socialinių 

paslaugų įstaigose“ 8 val. 

Vyresnioji socialinė 

darbuotoja 

Sausis 

3.2. „Tinkamo ir saugaus darbo organizavimas“, 

„Nelaimingi atsitikimai. Saugus darbas“ ir „Darbo 

organizavimas pandemijos metu“ 2 val. 

Direktorė Sausis 

3.3. „Emocinis intelektas. Šiuolaikinis valdymo 

instrumentas“ 8 ak. val. 

Direktorė Vasaris 

3.4. „Profesinis identitetas ir vidinė motyvacija“ 6 ak. 

val. 

Vyresnioji socialinė 

darbuotoja, 

Socialinė darbuotoja 

Kovas 

3.5. „Įgalinimas kaip multidimensinis socialinis 

procesas, keičiantis socialinio darbo praktiką“ 16 

val. 

Socialinė darbuotoja Vasaris, 

kovas 

3.6. „Asmens duomenų apsauga po trejų metų 

praktinio įgyvendinimo“ 4 ak. val. 

Direktorė Kovas 

3.7. Tarptautinė konferencija „Moterų autizmas: 

atpaţinimas ir pagalba“ 8 val. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Kovas 

3.8. „Bendravimo iššūkiai su asmenimis turinčiais 

intelekto ir psichikos negalią: kaip išvengti 

konfliktų“ 16 val. 

Socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

Balandis 

3.9. „Emocinis šantaţas. Kaip atpaţinti, kad tavimi 

manipuliuoja ir atremti tinkamais būdais“ 10 

ak.val. 

Direktorė Geguţė 

4. Naujų edukacinių aplinkų, metodų, priemonių 

kūrimas ir naudojimas, gerinant paslaugų kokybę. 

Socialiniai darbuotojai 

ir padėjėjai 

 

Visus metus 



5. Savišvieta pagal darbuotojo asmeninio profesinio 

tobulėjimo poreikius teikiamų paslaugų kokybei 

gerinti 

Visi darbuotojai Visus metus 

5.1. Nuotolinis edukacinis renginys „Gyvosios 

(ne)galios knygos: nenurašyk dėl viršelio“ 2 ak. 

val. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Kovas 

5.2. „Pykčio laboratorija“ 16 ak. val. Socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

Geguţė 

5.3. „Seminarų ciklas: 8 įkvepiantys vasaros 

mokymai“ 

Socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

Birţelis, liepa 

rugpjūtis 

6. Vadovavimas studentų praktikai ir naujų 

darbuotojų bei savanorių mentorystė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams, 

Socialiniai 

darbuotojai 

Visus metus 

7. Metodinė išvyka  Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Pagal poreikį 

8. Vietos projektų parengimas ir vykdymas Socialiniai 

darbuotojai ir 

padėjėjai 

Visus metus 

9. Kvalifikacijos kėlimo plano 

perţiūra 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Liepa 

10. „Ţmogaus teisių uţtikrinimas dirbant su į agresiją 

linkusiais asmenimis su negalia“, 8 ak. val. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams 

Rugpjūtis 

11. „Tolerancijos skatinimas ir nediskriminuojančios 

aplinkos kūrimas socialiniame darbe“, 16 ak. val. 

Uţimtumo 

specialistė, 

Socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

Rugsėjis 

12. Mokslinė-praktinė konferencija „Vaiko, šeimos 

terapija ir psichosocialinė reabilitacija“ 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams, socialinė 

darbuotoja, 

uţimtumo specialistė 

Rugsėjis 

13. Praktikos ir teorijos dermė studijų procese. 

Praktinės dirbtuvės Šiaulių valstybinėje kolegijoje. 

Direktorė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja soc. 

reikalams 

Rugsėjis 

14. Edukaciniai uţsiėmimai „Aš galiu ir tu gali“, 

minint senjorų dieną  

Visi darbuotojai Spalis  

 

Dėl COVID-

19 ligos 

neįvyko 

 



15. Savanorystės skatinimas. Susitikimas su Kuršėnų 

Stasio Anglickio progimnazijos mokiniais 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams, 

Socialiniai 

darbuotojai, 

uţimtumo 

specialistai 

Lapkritis 

 

Dėl COVID-

19 ligos 

neįvyko 

16. Edukacinė „Angelų popietė“ su Kuršėnų Lauryno 

Ivinskio gimnazistais 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams, 

Socialiniai 

darbuotojai, 

uţimtumo 

specialistai 

Gruodis 

 

 

            


