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ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOLATINIO TOBULINIMOSI 

IR MOKYMOSI SISTEMA 

 

 

 Zarasų rajono socialinių paslaugų centras (toliau - Centras) įgyvendina nuolatinio 

paslaugų teikimo rezultatų gerinimo sistemą, darbo ir mokymosi būdus, siekiant tenkinti paslaugų 

gavėjų, personalo ir kitų suinteresuotų šalių poreikius bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Centro 

nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema reglamentuoja paslaugų teikimo planavimą, paslaugų 

teikimo procesus ir vertinimą bei numato tobulinimosi veiksnius. Centro nuolatinio tobulinimosi ir 

mokymosi sistemai būdingas cikliškumas (1 pav.). 

1. Paslaugų teikimo planavimas: 

1.1. vadovaujamasi Centro kokybės politikoje išsikeltais tikslais; 

1.2. teikiami darbuotojų, paslaugų gavėjų ir kt. suinteresuotų šalių siūlymai ir planuojamos 

metinės veiklos;  

1.3. ruošiant metinį veiklos planą panaudojama visa gauta informacija, veiklos rezultatų 

analizė, suinteresuotų šalių lūkesčiai ir poreikiai, kurie išsiaiškinami metų gale atlikus 

apklausas, jas įvertinus ir palyginus rezultatus; 

1.4. sudaromas metinis veiklos planas, kuris yra tvirtinamas Centro direktoriaus; 

1.5. vadovaujantis gautomis darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo išvadomis 

parengiamas metinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas. 

2. Paslaugų teikimo procesas: 

2.1.  Centras nustato paslaugų gavėjų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, 

lūkesčius, planuoja aiškius rezultatus; 

2.2. sudaromi Individualūs pagalbos planai, kuriuose pagal asmenines paslaugų gavėjo 

galimybes yra iškeliami tikslai ir jų įgyvendinimo priemonės; 

2.3. Centras vykdo suplanuotą bendradarbiavimą su partneriais, dalyvauja projektuose, 

diegia ir taiko suplanuotas naujoves; 

2.4. Centro vadovybė laiduoja kokybiškų paslaugų teikimą bei aprūpinimą ištekliais ir 

kviečia visus darbuotojus sutelkti pajėgas kokybiškų socialinių paslaugų teikimui;  

2.5. kartą į metus peržiūrimos darbuotojų funkcijos, pareigybių aprašai; 

2.6. darbuotojai stengiasi, kad jų veikla atitiktų Centro kokybės politikos nuostatas; 



2.7. mokymai organizuojami ištisus metus, pagal patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo planą 

bei Centro metiniame veiklos plane numatytas veiklas;  

2.8. darbuotojų susirinkimų metu tobulinamas vidinis komunikavimas ir bendradarbiavimas. 

3. Paslaugų teikimo analizė ir vertinimas: 

3.1. Centras atlieka savo veiklos analizę, remiantis apklausomis ir tyrimais, objektyviai 

matuoja ir analizuoja savo pasiektus rezultatus, lygina su praėjusiais metais ir  kitos įstaigos 

rezultatais; 

3.2. gavus rezultatus Centras įvertina pokytį – kiek pagerintas darbas remiantis požiūrių, 

metodų ir rezultatų tendencijų analize ir palyginus su kitais socialinių paslaugų teikėjais; 

3.3. su metine vadovo veiklos ataskaita susirinkimo metu supažindinami darbuotojai;  

3.4. paslaugų gavėjams parengiama aiškiai suprantama atmintinė apie Centro metinės 

veiklos rezultatus. Metinės veiklos rezultatai yra viešinami Centro internetiniame puslapyje. 

4. Tobulinimosi priemonių numatymas ir veiksmai:  

4.1. centras numato nuolatinio mokymosi ir tobulinimosi veiksmus, imasi rezultatų gerinimo 

iniciatyvų; 

4.2.  analizuojant įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo rodiklius, apklausų, tyrimų 

rezultatus, nustatoma, kokios organizacijos veiklos davė lauktų rezultatų, ką reiktų tobulinti; 

4.3. kasmet sudaromas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas vieneriems metams, 

numatomi metiniai darbuotojų į(si)vertinimo pokalbiai su vadovu; 

4.4. vertinami paslaugų gavėjų gauti pasitenkinimo rezultatai; 

4.5. tobulinimosi poreikis grindžiamas ne tik pasitenkinimo vertinimo rezultatais, bet ir 

gyvenimo kokybės gerinimo, įgalinimo, paslaugų naudos ir kitais veiklos efektyvumo 

rezultatais; 

4.6. tobulintinos sritys taip pat gali būti numatomos, analizuojant gautus pasiūlymus, 

pastabas, skundus iš visų Centro bendruomenės narių; 

4.7. siekiama, kad į kitų metų veiklos planą būtų įtrauktos darbuotojų bei suinteresuotų šalių 

lūkesčius atitinkančios priemonės.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 pav. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi procesų 

cikliškumas.  

 

•Veiklos analizė, 
remiantis 
apklausomis, tyrimais;

•Vertinamas pokytis;

•Rengiamos veiklos 
ataskaitos.

•Pokyčio vertinimas;

•Numatomi mokymosi 
ir tobulinimosi 
veiksmai;

•Rezultatų gerinimo 
iniciatyvos.

•Darbuotojų, paslaugų 
gavėjų poreikių 
nustatymas;

•Sudaromi IPP, 
išsikeliami tikslai;

•Bendradarbiavimas su 
partneriais, dalyvavimas 
projektuose;

•Paslaugų kokybės 
užtikrinimas.

•Tikslų išsikėlimas;

•Planuojamos metinės 
veiklos;

•Veiklos rezultatų 
analizė, atlikus 
apklausas, jas įvertinus 
ir palyginus rezultatus;

•Tobulinimosi ir 
mokymosi veiksmų 
planas.


