
PATVIRTINTA                                
Zarasų rajono socialinių paslaugų    

  centro direktoriaus
                                                                                                        2021 m. rugpjūčio 10 d. 
                                                                                                        įsakymu Nr.V-18-(1.5) 

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  DARBUOTOJŲ IR
DIREKTORIAUS PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO 

TVARKOS APRAŠAS

        I.BENDROS NUOSTATOS

1.  Zarasų  rajono  socialinių  paslaugų  centro  (toliau-  Centro) profesinės  kompetencijos
tobulinimo  tvarkos  aprašas  (toliau  –  Tvarkos  aprašas)  nustato  Centro  darbuotojų  profesinės
kompetencijos tobulinimosi ir apmokėjimo tvarką.

2.  Kompetencija  tobulina  socialinių  paslaugų  srities  darbuotojai  dirbantys  šiuose
pareigybėse: 

2.1. Centro direktorius;
2.2. socialinis  darbuotojas; 
2.3. socialinis darbuotojas darbui su šeimomis;
2.4. atvejo vadybininkas;
2.5. globos koordinatorius;
2.6. individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjas, lankomosios 

priežiūros darbuotojas asmeninis asistentas);
2.7. ir kt. specialistai.
3. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys profesinę kompetenciją

tobulina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus nustatyta tvarka.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
4.3. Intervizija – konsultavimo(si) metodas, kai darbuotojai tarpusavyje aptaria ir analizuoja

atvejus,  orientuodamiesi  į  sudėtingus,  emociškai  sunkius,  neišspręstus  atvejus,  be  išorinio
supervizoriaus (konsultanto). Interviziją galima apibrėžti kaip darbuotojų konsultavimąsi.

4.5.  Praktinė  veikla –  atitinkamomis  žiniomis,  įgūdžiais  ir  vertybėmis  pagrįsta  darbinė
veikla, funkcijų ir pareigų vykdymas individualiai ir komandoje. 

4.6. Profesinė kompetencija – žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų, motyvacijos ir
nusiteikimo, reikalingų sėkmingai profesinei veiklai vykdyti, ir šios veiklos patirties visuma.

4.7. Specialiosios  kompetencijos  – specifinės  žinios,  gebėjimai,  įgūdžiai  ir  nuostatos,
kurios yra susijusios su konkrečiomis tiesioginėmis darbuotojo funkcijomis.

4.8.  Supervizija –  darbuotojų  ir  socialinių  paslaugų  įstaigų,  konsultavimas  profesinių
santykių  klausimais,  siekiant  tobulinti  darbuotojų  profesinę  kompetenciją  ir  įstaigų  veiklą.
Supervizija  gali  vykti  individualiai,  grupėse  arba  komandose  ir  organizacijose.  Supervizijai
vadovauja profesionalūs supervizoriai, baigę specialias supervizorių rengimo studijas ar mokymus,
atitinkančius  Europos  nacionalinių  supervizijos  organizacijų  asociacijos  (angl.  Association  of
National Organisations for Supervision in Europe) nustatytus supervizorių rengimo standartus, ir
turintys tai patvirtinantį dokumentą (atestatą, pažymėjimą ar patvirtintas šių dokumentų kopijas).



II. PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO 
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti Centro  darbuotojus įgyti ir 
plėtoti savo kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą teikiamų socialinių paslaugų kokybę. 

6. Pagrindiniai profesinės kompetencijos tobulinimo uždaviniai:
6.1. išsiaiškinti Centro darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimosi poreikius
6.2.  tenkinti  Centro  darbuotojų  profesinės  kompetencijos  tobulinimosi  poreikius  gauti

kokybiškas profesinės kompetencijos tobulinimosi paslaugas,  sudaryti sąlygas dalyvauti profesinės
kompetencijos tobulinimosi renginiuose.

6.3. skatinti,  kad darbuotojai  profesinės kompetencijos tobulinimosi  metu įgytas žinias ir
gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje ir gerintų teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

6.4. didinti darbuotojų atsakomybę už darbo rezultatus, skatinti domėtis ir diegti socialinio
darbo  naujoves  ir  kūrybiškai,  sėkmingai  dirbti,  sprendžiant visuomenėje  kylančias  socialines
problemas.

6.5.  plėtoti  socialinių  darbuotojų  bendradarbiavimą,  dalinimąsi  gerąją  patirtimi  siekiant
socialinių paslaugų teikimo proceso gerinimo.

III. PRAKTINĖS VEIKLOS VERTINIMO (ĮSIVERTINIMO) IR PROFESINĖS
KOMPETENCIJOS TOBULINIMO PRINCIPAI

7. Profesinė kompetencija tobulinama vadovaujantis šiais principais:
7.1.  profesinės  kompetencijos  tobulinimo  sąsaja  su  įstaigos  socialinių  paslaugų  kokybės

užtikrinimu – darbuotojo profesinės kompetencijos tobulinimas siejamas su visos įstaigos paslaugų
kokybės tobulinimu;

7.2. nuolatinis tobulėjimas, jo tęstinumas ir sistemiškumas – profesinė kompetencija  nuolat
ir sistemingai tobulinama, atsižvelgiant į turimų kompetencijų lygį, gebėjimų ugdymą, vertybinių
nuostatų koregavimą;

7.3. darbuotojo motyvacija – darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir vertinimo
sistema organizuojama taip, kad didintų darbuotojų motyvaciją tobulėti. Už profesinį tobulėjimą yra
atsakingas pats darbuotojas ir jo įstaiga;

7.4.  profesinės  kompetencijos  tobulinimo  individualizacija  –  tobulinant  profesinę
kompetenciją,  individualizuojami  kiekvieno  darbuotojo  profesinės  kompetencijos  tobulinimo
poreikiai pagal turimus gebėjimus, žinias ir atliekamas užduotis;

7.5.  darbuotojo  įgalinimas  –  darbuotojo  profesinių  kompetencijų  tobulinimo ir  praktinės
veiklos vertinimo procesas turi įgalinti patį darbuotoją išsikelti profesinių kompetencijų tobulinimo
tikslus ir uždavinius, derančius su visos įstaigos tikslais ir uždaviniais, suteikti galimybę pasiūlyti
tam  reikalingas  priemones  ir  būdus,  aktyviai  dalyvauti  kompetencijos  tobulinimo  ir  veiklos
vertinimo procese.

IV. PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO FORMOS, ORGANIZAVIMAS IR
TVARKA

8.  Socialinio  darbuotojo,  socialinių  paslaugų  įstaigos  vadovo  profesinės  kompetencijos
tobulinimo formos yra:

8.1. mokymai: 



8.1.1.paskaitos; 
8.1.2. seminarai;
8.1.3.praktiniai užsiėmimai; 
8.1.4. konferencijos;
8.2. savanoriška veikla socialinėje srityje;
8.3. dalyvavimas supervizijose; 
8.4. dalyvavimas intervizijose;
8.5.  kitų  asmenų  mokymas  (paskaitos,  seminarai,  įžanginis  individualios  priežiūros

personalo  mokymas  ir  praktiniai  užsiėmimai,  vadovavimas  socialinio  darbo studentų  profesinei
praktikai); 

8.6. mentoriaus veikla;
8.7. mokymasis pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, tiesiogiai susijusias su

socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo praktine veikla.
9.  Minėti  tobulinimo  būdai  pasirenkami  atsižvelgiant  į  Centro  veiklos  prioritetus,  tikslus  ir

uždavinius, Kompetencijų tobulinimo planą.
10.  Darbuotojai  privalo  periodiškai  tobulinti  savo  profesinę  kompetenciją,  dalyvaudami

mokymuose ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per kalendorinius metus. 
11. Socialiniai darbuotojai privalo periodiškai, ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį, dalyvauti

socialinio  darbo  praktinių  atvejų  aptarime  –  intervizijose.  Socialinių  paslaugų  įstaigų  vadovai
intervizijose dalyvauja pagal poreikį.

12.  Darbuotojai  privalo  periodiškai  dalyvauti  supervizijose:  socialiniai  darbuotojai  –  ne
mažiau kaip 8 akademines valandas per kalendorinius metus, socialinių paslaugų įstaigų vadovai –
ne mažiau kaip 6 akademines valandas per kalendorinius metus.

13. Socialiniai darbuotojai profesinę kompetenciją tobulina:
13.1. pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos  (toliau  –  Departamentas)  direktoriaus  patvirtintas  socialinių  darbuotojų  profesinės
kompetencijos tobulinimo programas;

13.2. pagal  aukštųjų  mokymo  įstaigų,  vykdančių  socialinio  darbo  studijas,  patvirtintas
socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas;

13.3. pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą;
13.4. pagal  kitų  įstaigų  ir  organizacijų  parengtas  ir  patvirtintas  profesinės  kompetencijos

tobulinimo programas, tiesiogiai susijusias su socialinio darbuotojo praktine veikla;
13.5. pagal užsienio šalių lektorių parengtas ir (ar) užsienio šalyse organizuotas socialinių

darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas;
13.6. dalyvaudami supervizijose ir intervizijose;
13.7. dalyvaudami  seminaruose,  konferencijose,  stažuotėse,  tiesiogiai  susijusiuose  su

socialinio darbuotojo praktine veikla;
13.8. vykdydami kitų darbuotojų mokymus;
13.9.  dalyvaudami  neformaliojo  ugdymo programose  (tiesiogiai  susijusiose  su  socialinio

darbuotojo praktine veikla).
14. Socialinių paslaugų įstaigų vadovai profesinę kompetenciją tobulina:
14.1. pagal aukštųjų mokymo įstaigų, kitų įstaigų ir organizacijų parengtas ir patvirtintas

profesinės kompetencijos tobulinimo programas, tiesiogiai susijusias su socialinių paslaugų įstaigos
vadovo praktine veikla; 

14.2. pagal užsienio šalių socialinio darbo ar socialinių paslaugų ekspertų parengtas ir (ar)
užsienio šalyse organizuotas profesinės kompetencijos tobulinimo programas;



14.3. dalyvaudami supervizijose;
14.4.  dalyvaudami  seminaruose,  konferencijose,  stažuotėse, tiesiogiai  susijusiuose  su

socialinių paslaugų įstaigos vadovo praktine veikla ir (ar) skaitydami juose pranešimus;
14.5. vykdydami kitų darbuotojų mokymus.
15.  Individualios  priežiūros  personalas,  pradėdamas  dirbti  socialinių  paslaugų  įstaigoje,

neturintis  Lietuvos  Respublikos  socialinių  paslaugų  įstatymo  20  straipsnio  3  dalyje  nustatyto
išsilavinimo  arba  neįgijęs  socialinio  darbuotojo  padėjėjo,  lankomosios  priežiūros  ar  asmeninio
asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio
asistento  profesinio  mokymo  programą,  išklauso  įžanginius  mokymus.  Individualios  priežiūros
personalas  savo  profesinę  kompetenciją  tobulina  dalyvaudamas  mokymuose,  kuriuose
nenuosekliųjų  studijų  būdu  įgyja  minimalių  žinių  apie  socialines  paslaugas,  praktinę  veiklą.
Įžanginių mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 40 akademinių valandų. 

16.  Įžanginiai  individualios  priežiūros  personalo  mokymai  vykdomi  pagal  individualios
priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas, suderintas su Departamentu
Departamento direktoriaus nustatyta tvarka, aukštųjų mokyklų, rengiančių socialinius darbuotojus,
patvirtintas  programas.  Individualios  priežiūros  personalo  mokymą  gali  vykdyti  įstaigos,
organizuojančios  socialinių  paslaugų  srities  darbuotojų  profesinės  kompetencijos  tobulinimo
mokymus,  metodiniai  centrai,  taip  pat  įstaigos,  kurioje  individualios  priežiūros  personalas  buvo
įdarbintas, vadovo paskirtas socialinis darbuotojas. 

IV. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAVIMAS
IR VERTINIMAS

17.  Einamųjų  metų  pabaigoje  atliekamas  metinis  darbuotojų  veiklos  vertinimas.
Individualaus  pokalbio  metu  aptariamos  darbuotojo  stipriausios  ir  silpniausios,  tobulintinos,
kompetencijos  ir  kiekvienas  darbuotojas  kviečiamas  įvardinti  pagrindinę  mokymų  temą,  kuri
tikėtina, kad labiausiai atlieptų darbuotojo tobulintinų kompetencijų poreikį.

18.  Po  atliktų  metinių  veiklos  vertinimo  pokalbių,  padalinių  atsakingi  darbuotojai
atsižvelgianti  į  darbuotojų  išreikštą  poreikį  dėl  išsirinktų  pagrindinių  mokymų  temų,  gautus
rezultatus susistemina ir sugrupuoja bei pateikia Centro direktoriui.

19.  Centro  direktorius,  vadovaudamasis  padalinių  atsakingų  darbuotojų  pateiktomis
išvadomis dėl skyriaus darbuotojų pageidaujamų mokymų, iki kovo 31 d. sudaro ir pateikia Centro
direktoriui tvirtinti darbuotojų kompetencijų tobulinimo planą.

20. Atsižvelgiant į Centro direktoriaus patvirtintą Kompetencijų tobulinimo planą, padalinių
atsakingi  darbuotojai  koordinuoja  mokymų,  kurie  skirti  tobulinti  darbuotojų  silpniausias
kompetencijas,  įgyvendinimo  procesą,  ieško  patvirtintų  socialinių  darbuotojų  profesinės
kompetencijos tobulinimo programų, derasi su lektoriais dėl mokymų kainos, vietos, laiko, parengia
direktoriaus  įsakymą,  kuriame  numatytas  mokymuose  dalyvaujančių  asmenų  sąrašas,  teikia
informaciją darbuotojams apie organizuojamus mokymus.

21.  Centro  darbuotojas,  pasirinkęs  mokymus  ne  pagal  patvirtintą  planą  ir  ketindamas
dalyvauti  kvalifikacijos  renginyje,  ne  vėliau  kaip  prieš  3  dienas,  kreipiasi  į  centro  direktorių
pateikdamas  raštišką  prašymą,  ir  dokumentą,  įrodantį  apie  vyksiantį  kvalifikacijos  tobulinimo
renginį (kvietimą, programą ir t.), jo vietą, laiką, trukmę ir finansavimą. 

22.  Mokymuose dalyvavę darbuotojai  privalo  pristatyti  mokymų pažymėjimų kopijas  ne
vėliau,  kaip per 3 darbo dienas (jeigu pažymėjimas išduotas).  Pažymėjimai  saugomi darbuotojų
asmens bylose. 

23. Darbuotojai dalyvavę mokymuose, susirinkimo metu pristato bendrą informaciją apie
mokymus, praktinių žinių pritaikymo galimybes, pasidalina mokymų medžiaga.

24.  Centro  socialiniai  darbuotojai,  siekdami  įgyti  jų  profesinę  kompetenciją  atitinkančią
kvalifikacinę kategoriją, dalyvauja socialinių darbuotojų atestacijoje.



V. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS
TOBULINIMO FINANSAVIMAS

25.  Socialinių  paslaugų  srities  darbuotojų  profesinės  kompetencijos  tobulinimas  yra
finansuojamas  iš  Lietuvos  Respublikos  valstybės,  savivaldybių,  Europos  Sąjungos  struktūrinių
fondų, socialinių paslaugų įstaigų lėšų ir kitų šaltinių. 

26. centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas: 
26.1. iš centro biudžeto, bet neviršijant kvalifikacijai skirtų lėšų; 
26.2. darbuotojų asmeninėmis lėšomis; 
26.3. kitų šaltinių lėšomis. 
27. Skirstant lėšas atsižvelgiama į seminaro svarbą, kokybę bei jo reikalingumą centro ar

konkretaus darbuotojo siekiamiems tikslams ir kvalifikacijos tobulinimo sritims. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Darbuotojų kompetencijų tobulinimo rezultatai Centre vertinami vieną kartą metuose, 
einamųjų metų kovo mėnesio I-II savaitę.

29. Su šiuo tvarkos aprašu supažindinami Centro darbuotojai.


