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EQUASS KONSULTANTĖ – JELENA IGNATOVIČ 

 

Koreguotas 2020 m. rugpjūčio mėn. 

 

EQUASS Assurance  

2019 – 2020 metų  

diegimo planas 
 

 

 

Pabradės socialinės globos namai  

 (organizacijos pavadinimas) 
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 EQUASS Assurance diegimo planas 
Eil.Nr. Rekomendacija Veikla  Atsakingas 

darbuotojas 

Įgyvendinimo 

terminas 

Įgyvendinimo pažanga  

I. LYDERYSTĖ  

  

 

1.  Apibrėžti ir dokumentuoti 

įstaigos vizijos, misijos ir 

vertybių aprašymą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Įstaigos vizijos, misijos ir 

vertybių peržiūrėjimas, 

atnaujinimas. 

• Tikslinis darbuotojų 

informavimas susirinkimo metu. 

• Darbuotojų įtraukimas į įstaigos 

vizijos, misijos ir vertybių 

įgyvendinimą. 

Direktorius  

Vytautas Vigelis 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms 

Danutė 

Grigelevičienė 

2019 m. 

balandžio – 

gegužės mėn. 

 

 

 
 

 

Numatomas rezultatas:  

- naujai suformuluotos misijos, 

vizijos ir vertybių pristatymas 

įstaigos ir GGN darbuotojams; 

- įstaigos ir GGN darbuotojų, 

dalyvavusių susirinkime, sudarytas 

sąrašas;  

- susirinkimo protokolas;   

- darbuotojų parašai, liudijantys, kad 

jie buvo supažindinti su atnaujinta 

įstaigos vizija, misija ir vertybių 

aprašymais; 

- naujai suformuluotos vizijos, 

misijos ir vertybių aprašymo 

patalpinimas įstaigos svetainėje. 

2.  Apibrėžti organizacijos 

kokybės tikslus  konkrečiai 

ir aiškiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Įstaigos  kokybės tikslų  

išgryninimas (darbuotojai, 

paslaugų gavėjai, jų atstovai). 

• Darbuotojų, gyventojų bei jų 

artimųjų supažindinimas bei jų 

įtraukimas  įstaigos kokybės 

tikslų įgyvendinime 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms 

Danutė 

Grigelevičienė 

2019 m. 

balandžio –

gegužės mėn. 

 

 

Numatomas rezultatas: 

- išgrynintus kokybės tikslus 

išdiskutuoti su įstaigos ir GGN 

darbuotojais, gyventojais ir jų 

artimaisiais; 

- įstaigos ir GGN darbuotojų, 

gyventojų ir jų artimųjų, dalyvavusių 

susirinkime, sudarytas sąrašas;  

- susirinkimo protokolas;   

- darbuotojų, gyventojų ir jų artimųjų 

parašai, liudijantys, kad jie buvo 

supažindinti su išgrynintais kokybės 

tikslais; 

- rengiant kokybės politikos aprašą, 
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išgrynintus konkrečius ir aiškius 

įstaigos kokybės tikslus įtraukti į 

kokybės politikos aprašą. 

  

ir dokumentuoti įstaigos 

kokybės politikos 

aprašymą. 

 

• Kokybės politikos aprašo 

rengimas. 

• Darbuotojų informavimas 

susirinkimo metu. 

• Visos su kokybės politika 

susijusios informacijos 

patalpinimas įstaigos 

internetiniame puslapyje 

Kokybės valdymo politika. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms 

Danutė 

Grigelevičienė 

2019 m. gegužės 

– birželio mėn. 

 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- parengto įstaigos kokybės politikos 

aprašo pristatymas įstaigos ir GGN 

darbuotojams; 

- darbuotojų, dalyvavusių 

susirinkime, sąrašas;  

- susirinkimo protokolas;  

- darbuotojų parašai, kad buvo 

supažindinti su įstaigos kokybės 

politikos aprašu; 

-Įstaigos kokybės politikos aprašo 

patalpinimas įstaigos internetiniame 

puslapyje Kokybės valdymo politika 

3.  Organizuoti darbuotojams 

metinio plano tikslų ir 

jame numatytų veiklų 

aptarimus.(nauja) 

• Metinių įstaigos tikslų kėlimo, 

veiklų planavimo ir peržiūros 

proceso aptarimas su 

darbuotojais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms 

Danutė 

Grigelevičienė 

 

2020 metų 

rugpjūčio mėn. 

(ateityje -

kiekvienų metų 

pabaiga ir metų 

vidurys) 

Numatomas rezultatas:  

- peržiūrėjimas įstaigos ir GGN 

darbuotojams 

parengtą ir ministerijos patvirtintą 

įstaigos metinį planą 2020 metams; 

- Metinių įstaigos tikslų kėlimo, 

veiklų planavimo ir peržiūros 

proceso aptarimas/įgyvendinimas; 

- darbuotojų, dalyvavusių 

susirinkime, sąrašas;  

- susirinkimo protokolas;  

- darbuotojų parašai, kad buvo 

supažindinti ir dalyvavo  Metinių 

įstaigos tikslų kėlimo, veiklų 

planavimo ir peržiūros proceso 

aptarime. 

 

6. 

Vykdyti įstaigos socialinės 

atsakomybės 

įsipareigojimus (nauja) 

• Pasitikslinti įstaigos socialinės 

atsakomybės veiklas kartu su 

darbuotojais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms 

Danutė 

Grigelevičienė 

2020 metų 

rugpjūčio mėn. -  

rugsėjo mėn. 

pradžia 

Numatomas rezultatas:  

- įstaigos socialinės atsakomybės 

veiklų aptarimas; 

- darbuotojų, dalyvavusių 

susirinkime, sąrašas;  

- susirinkimo protokolas;  

- darbuotojų parašai, patvirtinantys, 

kad dalyvavo  įstaigos socialinės 
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atsakomybės veiklų aptarime. 

II. PERSONALAS 

 

 

7. Supažindinti darbuotojus  

su personalo samdymo ir 

išsaugojimo procedūromis 

taip, kad jie jas žinotų. 

 

 

 

 

 

 

 

• Parengti  įstaigos darbuotojų 

samdymo ir išsaugojimo tvarką 

bei politikos aprašą; 

• Tikslinis darbuotojų 

informavimas susirinkimo 

metu; 

• Visos su personalo samdymo ir 

išsaugojimo procedūromis 

susijusios informacijos 

patalpinimas internetiniame 

puslapyje Kokybės valdymo 

politika. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms 

Danutė 

Grigelevičienė 

 

2019 m. gegužės 

– birželio mėn. 

 

 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- pristatymas įstaigos ir GGN 

darbuotojams 

darbuotojų samdymo ir išsaugojimo 

tvarką bei politiką; 

- darbuotojų, dalyvavusių 

susirinkime, sąrašas;  

- susirinkimo protokolas;  

- darbuotojų parašai, kad buvo 

supažindinti su Įstaigos darbuotojų 

samdymo ir išsaugojimo tvarka; 

- Įstaigos darbuotojų samdymo ir 

išsaugojimo aprašo patalpinimas 

įstaigos internetiniame puslapyje 

Kokybės valdymo politika 

8. Supažindinti darbuotojus 

su tuo, kaip organizacija 

vykdo sveikatos ir saugos 

užtikrinimą 

reglamentuojančius 

nacionalinius teisės aktus.  

 

• Naujai peržiūrėti įstaigos 

sveikatos ir saugos darbe 

politiką; 

• Tikslinis darbuotojų 

informavimas susirinkimo metu 

apie įstaigoje galiojančia 

sveikatos ir saugos darbe 

politiką. 

Padalinio vadovė 

sveikatos priežiūrai 

Rišarda Žindulienė 

 

2019 m. gegužės 

– birželio mėn. 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- naujai peržiūrėtos įstaigos 

sveikatos ir saugos darbe politikos 

pristatymas įstaigos ir GGN 

darbuotojams; 

- įstaigos ir GGN darbuotojų, 

dalyvavusių susirinkime, sudarytas 

sąrašas;  

- susirinkimo protokolas;  

 - darbuotojų parašai, liudijantys, 

kad jie buvo supažindinti su įstaigos 

sveikatos ir saugos darbe politika. 

9. Supažindinti darbuotojus 

su organizacijoje taikomais 

darbo sąlygų 

reikalavimais. 

 

• Įvadinis instruktavimas darbo 

vietoje; 

• Periodinis instruktavimas darbo 

vietoje.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams Romualdas 

Krivošas 

 

Padalinio vadovė 

socialiniam darbui  

Regina Komaiško 

 

 

2019 m. 

balandžio mėn. 

– 2020 m. 

balandžio mėn. 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- kiekvienam naujam įstaigos ir GGN 

darbuotojui atspausdintos ir 

pateiktos instruktavimo taisyklės 

darbo vietoje  (pagal užimamą 

pareigybę) ir pasirašomas 

Darbuotojų saugos ir sveikatos 

įvadinių instruktavimų darbo vietoje 

registravimo žurnalas; 

- kartą metuose pravedamas 



 

 

 

E
Q

U
A

S
S

 d
ie

g
im

o
 r

e
k

o
m

e
n

d
a

c
ij
o

s
  

periodinis instruktavimas darbo 

vietoje, surašomas susirinkimo 

protokolas, pridedamas darbuotojų 

sąrašas, atliekamas darbuotojų žinių 

patikrinimas (anketavimas -

klausimynas), darbuotojui jį 

išlaikius, pasirašoma Darbuotojų 

saugos ir sveikatos instruktavimų 

darbo vietoje registravimo žurnale. 

10. Įvertinti darbuotojų darbo 

sąlygas ir taikyti 

priemones šias sąlygas 

gerinti. 

• Atlikti darbo sąlygų tyrimą 

(rizikos vertinimą); 

• Tikslinis darbuotojų 

informavimas susirinkimo metu 

apie darbo sąlygų tyrimą 

(rizikos vertinimą) bei 

priemones, gerinančias 

darbuotojų darbo sąlygas 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams Romualdas 

Krivošas 

 

2019 m. 

balandžio mėn. 

– 2020 m. 

balandžio mėn. 

 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- atlikus darbo sąlygų tyrimą (rizikos 

vertinimą), išskirti priemones, 

gerinančias GGN darbuotojų darbo 

sąlygas; 

 - GGN darbuotojų susirinkimo metu 

pristatyti nustatytus rizikos veiksnius 

bei priemones, gerinančias 

darbuotojų darbo sąlygas; 

- įstaigos ir GGN darbuotojų, 

dalyvavusių susirinkime, sudarytas 

sąrašas;  

- susirinkimo protokolas;   

- darbuotojų parašai, liudijantys, kad 

jie buvo supažindinti su rizikos 

veiksniais bei priemonėmis, 

gerinančiomis darbuotojų darbo 

sąlygas. Su darbuotojais susitarta, 

kad jie nedelsiant  informuoja 

administraciją apie galimus 

pažeidimus. 

11. Įtraukti ir supažindinti 

darbuotojus su personalo 

kvalifikacijos kėlimo plano 

turiniu, užtikrinant, kad 

personalo kvalifikacijos 

kėlimo planas atspindi 

darbuotojų mokymosi ir 

tobulinimosi poreikius 

• Darbuotojų supažindinimas su 

personalo kvalifikacijos kėlimo 

plano turiniu; 

• Siekti, kad kvalifikacijos kėlimo 

planas būtų sudarytas 

atsižvelgiant į kiekvieno 

darbuotojo poreikius, t. y. atlikti 

poreikių tyrimą 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms 

Danutė 

Grigelevičienė 

 

2019 m. 

balandžio mėn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- nuolatinio tobulinimo ir mokymosi 

tvarkos aprašo parengimas; 

- darbuotojų supažindinimas su 

PSGN nuolatinio tobulinimosi ir 

mokymosi tvarkos aprašu ir PSGN 

personalo kvalifikacijos kėlimo plano 

turiniu 2019 metams, nurodant jų 

poreikį; 

- įstaigos ir GGN darbuotojų, 
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2020 m. sausio 

mėn.  

 

dalyvavusių susirinkime, sudarytas 

sąrašas;  

- susirinkimo protokolas;   

- darbuotojų parašai, liudijantys, kad 

jie buvo supažindinti su personalo 

kvalifikacijos kėlimo plano turiniu 

2019 metams; 

 

- darbuotojų apklausa kvalifikacijos 

kėlimo klausimais; 

- darbuotojų supažindinimas su 

personalo kvalifikacijos kėlimo plano 

turiniu 2020 metams; 

- įstaigos ir GGN darbuotojų, 

dalyvavusių susirinkime, sudarytas 

sąrašas;  

- susirinkimo protokolas;  

 - darbuotojų parašai, liudijantys, 

kad jie buvo supažindinti su 

personalo kvalifikacijos kėlimo plano 

turiniu 2020 metams. 

12. Peržiūrėti personalo 

kvalifikacijos kėlimo planą 

kartą per metus ir apibrėžti 

darbuotojų asmeninio 

ugdymosi, nuolatinio 

mokymosi ir tobulėjimo 

rezultatų rodiklius. 

 

 

• Peržiūrėti, koreguoti planą 

kartą per metus, 

atsižvelgiant į kiekvieno 

darbuotojo veiklos sritį; 

• Aptarti pamatuojamus, 

patikimus asmeninio 

tobulėjimo rezultatų 

rodiklius.  

• Kasmet atlikti rodiklių 

vertinimą ( veiklos 

vertinimą) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms 

Danutė 

Grigelevičienė 

 

2019 m. 

balandžio mėn. 

– 2020 m. 

gegužės mėn. 

 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- personalo kvalifikacijos kėlimo 

plano korekcijos fiksavimas; 

- asmeninio tobulėjimo rezultatų 

rodiklių kasmetinis vertinimas. 

 

 

 

13. Užtikrinti darbuotojų 

tobulintinų kompetencijų 

stiprinimą kvalifikacijos 

kėlimo metu.(nauja) 

• Labiau susieti 

specialistams planuojamų 

mokymų temas su jų 

tobulintinomis 

kompetencijomis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms 

Danutė 

Grigelevičienė 

 

2020 m. 

gruodžio mėn. – 

2021 m. sausio 

mėn. 

 

Numatomas rezultatas: 

- darbuotojų tobulintinų 

kompetencijų nustatymui apklausai 

vykdyti klausimyno koregavimas; 

- darbuotojų tobulintinų 

kompetencijų nustatymui apklausos; 

- darbuotojų kvalifikacijos plano 

parengimas 2021 metams;  
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- darbuotojų supažindinimas su 

personalo kvalifikacijos kėlimo plano 

turiniu 2021 metams; 

- įstaigos ir GGN darbuotojų, 

dalyvavusių susirinkime, sudarytas 

sąrašas;  

- susirinkimo protokolas;  

 - darbuotojų parašai, liudijantys, 

kad jie buvo supažindinti su 

personalo kvalifikacijos kėlimo plano 

turiniu 2021 metams; 

- darbuotojų asmeninio tobulėjimo 

rezultatų rodiklių kasmetinis 

vertinimas. 

III. TEISĖS 

 

 

14. Apibrėži ir dokumentuoti 

paslaugų vartotojams 

prieinamu būdu  įstaigos 

teisių chartiją, kuri atspindi 

pagrindines paslaugų 

gavėjų teises. 

Aptarti ir informuoti 

paslaugų gavėjus  apie 

jiems priklausančias teisių 

chartijoje nurodytas  

pagrindines teises.  

• Su paslaugų gavėjais reguliariai 

skaityti ir aptarti Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių 

konvenciją. 

• Periodiškai  suorganizuoti 

popietes paslaugų gavėjams 

„Gerbk mano teises“. 

• Užfiksuoti popietės dalyvius.   

• Užfiksuoti kaitos rezultatus. 

Paskelbti socialiniuose 

tinkluose, internetiniame 

puslapyje. 

Padalinio vadovė 

Regina Komaiško 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2019 m. 

balandžio – 

gegužės mėn.  

 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- dokumento ,,teisių chartija“ 

parengimas;  

- popiečių dalyvių sąrašas, parašai;  

- užfiksuotų kaitos rezultatų 

paskelbimas įstaigos svetainėje 

15. Užtikrinkite, kad 

informaciją apie paslaugų 

gavėjų teises pateikiama 

suprantamai kiekvienam.  

 

• Paruošti dokumentus apie 

paslaugų gavėjų teises lengvai 

skaitoma ir suprantama kalba, 

piešinėliais. 

• Sukurti lengvai suprantamą, 

vizualią mokomąją medžiagą 

paslaugų gavėjams. 

• Visą mokomąją medžiagą 

patalpinti įstaigos 

internetiniame puslapyje. 

Padalinio vadovė 

užimtumui Ona 

Raguckienė 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2019 m. 

balandžio – 

gegužės mėn.  

 

 

Numatomas rezultatas:  

- ,,teisių chartija“ parengimas 

lengvai skaitoma ir suprantama 

kalba, piešinėliais; 

- mokomosios medžiagos 

patalpinimas įstaigos svetainėje arba 

kitoje viešoje vietoje. 

16. Informuokite ir 

supažindinkite paslaugų 
• Patobulinti šiuo metu Padalinio vadovė 

Regina Komaiško 

2019 m. gegužės 

mėn. – 2020 m. 

Numatomas rezultatas:  

- patobulinta paslaugų gavėjams 
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gavėjus su požiūriu gerinti 

paslaugų prieinamumą ir 

palaikyti paslaugų gavėjus. 

Apibrėžkite patikimus 

paslaugų gavėjų teisių 

skatinimo ir užtikrinimo 

kasdieniame darbe 

rezultatų rodiklius 

 

egzistuojančią pasirinkimo 

sistemą paslaugų gavėjams 

(hobi, išvykos, renginiai, 

edukacines programos, pokalbių 

klubų ar tikslinių užsiėmimų 

temos ir pan.) 

• Lygiateisiškumo savaitės 

paskelbimas. Renginių metu bus 

kalbama apie lygiateisiškumą ir 

paslaugų prieinamumą, bus 

kuriamos vaidybines situacijas, 

surengta pažintinė išvyka  į 

miestą neįgaliųjų teisėms tirti. 

• Išsirinkti vienam mėnesiui 

Teisių gynėją, kuris bus 

atsakingas: už lygių galimybių 

ir lygių teisų užtikrinimą ir 

diskriminacijos prevenciją; už 

paslaugų gavėjų teisių priežiūrą 

ir užtikrinimą. Pasibaigus vieno 

mėnesio Teisių gynėjo 

kadencijai vyksta atsiskaitymas 

ir aptarimas. 

• Parengti lengvai skaitomą 

klausimyną ir vykdyti paslaugų 

gavėjų apklausas. 

• Metų gale apibendrinti ir 

palyginti apklausų rezultatus. 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gegužės mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasirinkimo sistema (žr. veiklos 

planus, ataskaitas); 

- mėnesio „teisių gynėjo“ rinkimų 

organizavimas; 

- mėnesio „teisių gynėjo“ 

paskelbimas įstaigos svetainėje; 

- lengvai skaitomo klausimyno 

parengimas, patalpinimas įstaigos 

svetainėje; 

- mėnesio atsiskaitymo ir aptarimo 

organizavimas, protokolai; 

- metų rezultatų apibendrinimo ir 

palyginimo apklausų protokolas. 

 

 

 

 

 

 

17. Informuokite ir 

supažindinkite darbuotojus 

su skundų valdymo 

organizacijoje 

procedūromis.  

 

• Suorganizuoti darbuotojų 

pasitarimą ir jo metu pristatyti  

šiuo metu egzistuojančias 

skundų valdymo procedūras.  

• Pasitarimo metu suorganizuoti 

darbuotojų darbą grupėse ir 

patobulinti skundų valdymo 

procedūras. 

• Užprotokoluoti pasitarimą. 

• Užfiksuoti darbuotojų 

susipažinimą su skundų 

valdymo procedūromis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms 

Danutė 

Grigelevičienė 

 

Padalinio vadovė 

Regina Komaiško 

 

2019 m. birželio 

– liepos mėn.  

 

 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- anketos parengimas skundų 

(pastabų, pasiūlymų) valdymo 

klausimais, darbuotojų apklausa, 

rezultatų suvedimas; 

- skundų valdymo procedūrų 

tobulinimas bei skundų nagrinėjimo 

tvarkos parengimas;  

- įstaigos ir GGN darbuotojų 

supažindinimas su skundų valdymo 

procedūromis bei skundų 

nagrinėjimo tvarka; 
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• Parengti anketą tikslu 

išsiaiškinti, kaip personalas 

supranta skundų valdymo 

procedūras 

- susirinkimo protokolas, darbuotojų 

sąrašas su parašais; 

- skundų (pasiūlymų, pageidavimų) 

nagrinėjimo tvarkos patalpinimas 

įstaigos svetainėje. 

 

18. Informuokite ir 

supažindinkite paslaugų 

gavėjus su skundų 

valdymo procedūromis.  

 

• Parengti lengvai skaitomą ir 

lengvai suprantamą  dokumentą 

paslaugų gavėjams apie skundų 

valdymo procedūras. 

• Suorganizuoti renginį paslaugų 

gavėjams ir jo metu pristatyti 

paslaugų gavėjams skundų 

valdymo procedūras. 

•  Užprotokoluoti renginį. 

• Savo susipažinimą su skundų 

valdymo procedūromis 

paslaugų gavėjai patvirtina savo 

parašais. 

• Parengti lengvai skaitomą 

anketą paslaugų gavėjams tikslu 

išsiaiškinti, kaip paslaugų 

gavėjas supranta skundų 

valdymo procedūras 

 

Padalinio vadovė 

užimtumui Ona 

Raguckienė 

 

Padalinio vadovė 

Regina Komaiško 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2019 m. 

rugpjūčio mėn. 

– 2020 m. 

gegužės mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- parengtas lengvai skaitomas 

dokumentas apie skundų (pasiūlymų, 

pastabų) valdymo procedūras; 

- organizuotas renginys, kuriame 

vizualiai ir aiškiai pristatomos 

skundų (pasiūlymų, pastabų) 

valdymo procedūros gyventojams; 

- renginio protokolas; 

- gyventojų, dalyvavusių renginyje, 

sąrašas su parašais;  

- lengvai skaitomos anketos apie 

skundų (pasiūlymų, pastabų) 

valdymo procedūras gyventojams 

parengimas; 

- gyventojų apklausos 

organizavimas, rezultatų suvedimas; 

- lengvai skaitomo dokumento apie 

skundų (pasiūlymų, pastabų) 

valdymo procedūras bei atliktos 

apklausos rezultatų patalpinimas 

įstaigos svetainėje; 

- skundų (pastabų, pasiūlymų) 

valdymas: rezultatų analizė, priimti 

sprendimai, poveikis. 

IV. ETIKA 

 

 

19. Apibrėžkite ir 

dokumentuokite įstaigos 

etikos ir gerovės 

užtikrinimo politikos 

aprašymą.  

Supažindinkite ir aptarkite 

su paslaugų gavėjais etikos 

• Parengti lengvai skaitomą ir 

lengvai suprantamą  dokumentą 

paslaugų gavėjams apie etikos ir 

visų gerovės užtikrinimą; 

• Paslaugų gavėjų supažindinimas 

su Etikos kodeksu:  

✓ Vaidybinės  situacijos; 

Padalinio vadovė 

užimtumui Ona 

Raguckienė 

 

Užimtumo 

specialistai: 

Tadeuš Šimkovič, 

2019 m. rugsėjo 

– spalio mėn. 

 

 

 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- parengtas lengvai skaitomas ir 

lengvai suprantamas gyventojų etikos 

kodeksas; 

- organizuotas renginys, kuriame 

vizualiai ir aiškiai pristatomas 

gyventojų etikos kodeksas; 
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ir visų gerovės užtikrinimo 

politiką. 

 

✓ Interaktyvus 

užsiėmimas IT; 

✓ veiklos“ Geras ir 

blogas pavyzdys“; 

• Sukurti lengvai skaitomą „Gero 

elgesio patarėją“ paslaugų 

gavėjams; 

• Periodiškai aptarti su paslaugų 

gavėjais lengvai skaitomą „Gero 

elgesio patarėją“; 

• Etikos kodeksą pristatyti 

tėvams, globėjams, kitiems 

teisėtiems atstovams; 

• Užprotokoluoti renginį; 

• Savo susipažinimą su etikos ir 

visų gerovės užtikrinimo 

politika paslaugų gavėjai 

patvirtina savo parašais; 

• Apklausos. Apklausų rezultatų 

rinkimas ir apibendrinimas. 

Išvadų darymas ir tolimesnis 

tobulinimas. 

Rimvydė Paukštytė, 

Genutė Paukštienė, 

Violeta Mickevičienė 

Simona Rakitaitė 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. spalio 

mėn. – 2020 m. 

gegužės mėn. 

- renginio protokolas; 

- gyventojų, dalyvavusių renginyje, ir 

susipažinusių su etikos kodeksu, 

sąrašas su parašais (priedas prie 

protokolo); 

- ,,Gero elgesio patarėjo“ 

parengimas ir reguliarus jo 

aptarimas su gyventojais; 

- lengvai skaitomos anketos 

gyventojams parengimas apie etiką ir 

visų gerovės užtikrinimą; 

- gyventojų apklausos 

organizavimas, anketų pildymas, 

rezultatų lyginimas; 

- lengvai skaitomo dokumento 

gyventojų etikos kodekso bei atliktos 

apklausos rezultatų patalpinimas 

įstaigos svetainėje. 

 

20. Užtikrinti paslaugų gavėjų 

žinių etiką ir visų gerovės 

užtikrinimo klausimais 

įsisavinimą (naujas) 

• Paslaugų gavėjams pritaikytu, 

labiau suprantamu būdu 

paaiškinti pagrindinius etikos 

principus, kurių laikomasi 

įstaigoje. 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

 

2020 m. 

rugpjūčio mėn. 

– 2020 metų 

pabaiga 

(pratęsiant 2021 

metais) 

Numatomas rezultatas:  

- dažniau vesti popietes, 

supažindinant paslaugų gavėjus su 

etikos ir visų gerovės užtikrinimo 

politika (lengvai skaitomu ir lengvai 

suprantamu gyventojų etikos kodeksu 

bei ,,Gero elgesio patarėju“, etikos 

principais, kurių laikomasi 

įstaigoje); 

- gyventojų apklausos 

organizavimas, anketų pildymas, 

rezultatų lyginimas. 

21. Diskusijų metu • Su darbuotojais aptarti ir Direktoriaus 2020 m. Numatomas rezultatas:  
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išanalizuoti Įstaigos 

paslaugų prieinamumo ir 

palaikymo gerinimo  

tvarką (naujas) 

 

užtvirtinti, kaip įstaigoje 

vykdomas paslaugų gerinimo 

procesas. 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms 

Danutė 

Grigelevičienė 

 

rugpjūčio mėn. 

– 2020 metų 

pabaiga  

- susirinkimo metu su GGN 

darbuotojais aptartas ir užtvirtintas 

procesas, kaip įstaigoje vykdomas 

paslaugų prieinamumas, palaikymas, 

gerinimas; 

- susirinkimo protokolas su 

darbuotojų sąrašu ir parašais. 

22. Apibrėžkite ir 

dokumentuokite įstaigos 

etikos kodeksą. 

• Parengti įstaigos darbuotojams 

skirtą Etikos kodeksą; 

• Parengti įstaigos Etikos ir 

gerovės užtikrinimo politiką. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

Padalinio vadovė 

užimtumui Ona 

Raguckienė 

 

 

2019 m. rugsėjo 

mėn. – spalio 

mėn. 

 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- parengtas įstaigos etikos kodeksas; 

- parengta PSGN etikos ir gerovės 

užtikrinimo politika; 

- įstaigos ir GGN darbuotojų 

supažindinimas su Etikos kodeksu ir 

įstaigos Etikos ir gerovės užtikrinimo 

politika; 

- darbuotojų susirinkimo protokolas; 

- darbuotojų, dalyvavusių 

susirinkime ir susipažinusių su Etikos 

kodeksu, parašai (priedas prie 

protokolo); 

- įstaigos etikos kodekso Etikos ir 

gerovės užtikrinimo politikos 

patalpinimas įstaigos svetainėje. 

23. Apibrėžkite ir 

dokumentuokite įstaigos 

darbuotojų ir paslaugų 

gavėjų sveikatos ir saugos 

užtikrinimo planą.  

 

• Parengti įstaigos sveikatos ir 

saugos užtikrinimo planą; 

• Supažindinti darbuotojus su 

sveikatos ir saugos užtikrinimo 

plano turiniu; 

• Parengti lengvai skaitomą ir 

lengvai suprantamą  dokumentą 

paslaugų gavėjams apie 

sveikatos priežiūrą ir saugą 

Padalinio vadovė 

sveikatos priežiūrai 

Rišarda Žindulienė 

Vyriausioji 

slaugytoja Laima 

Šerėjienė 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2019 m. 

balandžio mėn. 

–gegužės mėn. 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- parengtas įstaigos sveikatos ir 

saugos užtikrinimo planas; 

- įstaigos ir GGN darbuotojų 

supažindinimas su parengtu 

sveikatos ir saugos užtikrinimo planu 

pasirašytinai; 

- susirinkimo protokolas; 

- parengtas įstaigos gyventojams 

lengvai skaitomas ir lengvai 

suprantamas sveikatos ir saugos 

užtikrinimo planas; 

- įstaigos sveikatos ir saugos 

užtikrinimo plano įkėlimas į įstaigos 

svetainę. 

24. Informuokite ir 

supažindinkite paslaugų 
• Suorganizuoti interaktyvias 

popietes paslaugų gavėjams ir 

Padalinio vadovė 

sveikatos priežiūrai 

2019 m. 

balandžio mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- civilinės ir priešgaisrinės saugos 
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gavėjus su organizacijos 

sveikatos priežiūros ir 

saugos planu. 

jų metu pristatyti sveikos 

gyvensenos ir saugos  planą. 

• Pasikviesti saugos specialistus 

(kriminalistas, gaisrininkas, 

policininkas, sveikatos biuro 

specialistas ir t.t) ir vykdyti 

civilinės ir priešgaisrinės saugos 

pratybas darbuotojams ir 

paslaugų gavėjams. 

• Užprotokoluoti renginius. 

• Savo susipažinimą su sveikos 

gyvensenos ir saugos  politika 

paslaugų gavėjai patvirtina savo 

parašais. 

• Apklausos. Apklausų rezultatų 

rinkimas ir apibendrinimas. 

Išvadų darymas ir tolimesnis 

tobulinimas. 

Rišarda Žindulienė 

Vyriausioji 

slaugytoja 

Laima Šerėjienė 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams Romualdas 

Krivošas 

 

 GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė; 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė  

– birželio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. 

balandžio mėn. 

–2020 m. 

gegužės mėn. 

pratybų organizavimas darbuotojams 

ir gyventojams; 

- interaktyvių popiečių 

organizavimas gyventojams,  

supažindinant su sveikos gyvensenos 

ir saugos planu; 

- pratybų ir interaktyvių popiečių  

protokolai, darbuotojų ir gyventojų 

parašai; 

- parengtas anketos klausimynas 

darbuotojams ir gyventojams; 

- vykdomos darbuotojų ir gyventojų 

apklausos, rezultatų apibendrinimas, 

išvadų formavimas; 

- apklausos rezultatų patalpinimas 

įstaigos svetainėje. 

25. Apibrėžkite ir 

dokumentuokite įstaigos 

vykdomos fizinio ir 

psichologinio smurto prieš 

paslaugų gavėjus ir 

finansinio 

piktnaudžiavimo jų 

atžvilgiu prevencijos 

procedūrą. 

Informuokite ir aptarkite 

su paslaugų vartotojais 

fizinio ir psichologinio 

smurto ir finansinio 

piktnaudžiavimo jų 

atžvilgiu prevencijos 

procedūras. 

 

• Parengti dokumentą 

reglamentuojantį paslaugų 

gavėjo orumo, finansinio 

piktnaudžiavimo ir fizinės 

neliečiamybės užtikrinimo 

nuostatas ir prevencijos 

procedūras. 

• Parengti lengvai skaitomą 

dokumentą (-us) paslaugų 

gavėjams apie orumo, 

finansinio piktnaudžiavimo ir 

fizinės neliečiamybės 

užtikrinimą. 

• Surengti prieinamus mokymus 

gyventojams apie paslaugų 

gavėjų teises ir orumą, aptariant 

gyvenimiškas situacijas; 

• Suorganizuoti popietes paslaugų 

gavėjams ir jų artimiesiems ir jų 

metu pristatyti fizinio, 

finansinio ir psichologinio 

Psichologė  

Svetlana 

Maliuševskaja 

 

Padalinio vadovė 

Regina Komaiško 

 

Padalinio vadovė 

užimtumui Ona 

Raguckienė 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė  

 

 

 

 

 

2019 metų 

rugsėjo -spalio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 metų 

Numatomas rezultatas:  

- parengtos prieš smurtą nukreiptos 

politikos ir prevencinių veiksmų 

įgyvendinimo   priemonės; 

-  parengta fizinio ir psichologinio 

smurto prieš gyventojus prevencijos 

ir intervencijos tvarka;          

- peržiūrėta gyventojų turto ir 

piniginių lėšų administravimo 

tvarka; 

- parengtas lengvai skaitomas 

dokumentas paslaugų gavėjams ir 

pristatytas renginio metu, aptariant 

gyvenimiškas situacijas; 

- renginio protokolas, dalyvavusių 

gyventojų parašai; 

- popiečių protokolai, dalyvavusių ir 

susipažinusių su fizinio, finansinio ir 

psichologinio smurto prevencija 

gyventojų parašai; 

- lengvai skaitomos anketos paslaugų 
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smurto prevencijos  politiką, 

užprotokoluoti. 

• Savo susipažinimą su fizinio, 

finansinio ir psichologinio 

smurto prevencijos   politika 

paslaugų gavėjai patvirtina savo 

parašais. 

• Paslaugų gavėjų apklausos. 

Apklausų rezultatų rinkimas ir 

apibendrinimas. Išvadų darymas 

ir tolimesnis tobulinimas(is) 

• Registruoti  ir tirti neigiamo 

pobūdžio įvykius ir jų pasekmes 

paslaugų gavėjui. 

 

 

rugsėjo mėn. - 

2020 metų 

gegužės mėn. 

gavėjams parengimas apie fizinio, 

finansinio ir psichologinio smurto 

prevenciją; 

- paslaugų gavėjų apklausos 

organizavimas, anketų pildymas, 

rezultatų lyginimas; 

- neigiamo pobūdžio įvykių 

registracija ir įvykusių įvykių 

sprendimas (registracijos žurnalai, 

protokolai); 

- tvarkų bei apklausų rezultatų 

patalpinimas įstaigos svetainėje. 

26. Informuokite ir aptarkite 

su darbuotojais fizinio ir 

psichologinio smurto prieš 

paslaugų gavėjus ir 

finansinio 

piktnaudžiavimo jų 

atžvilgiu prevencijos 

procedūras. 

 

• Suorganizuoti mokymus 

darbuotojams. Pasikviesti 

Švenčionių ar Pabradės miesto 

policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnus, kurie 

pristatys smurto situaciją; 

• Supažindinti darbuotojus su 

parengtu dokumentu 

reglamentuojančiu paslaugų 

gavėjo orumo, finansinio 

piktnaudžiavimo ir fizinės 

neliečiamybės užtikrinimo 

nuostatas ir prevencijos 

procedūras. 

Padalinio vadovė 

Regina Komaiško 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2019 metų 

rugsėjo -spalio 

mėn. 

 

Numatomas rezultatas:  

- apmokymų darbuotojams 

organizavimas, supažindinant su: 

prieš smurtą nukreiptos politikos ir 

prevencinių veiksmų įgyvendinimo   

priemonėmis; fizinio ir psichologinio 

smurto prieš gyventojus prevencijos 

ir intervencijos tvarka; gyventojų 

turto ir piniginių lėšų 

administravimo tvarka; lengvai 

skaitomu dokumentu paslaugų 

gavėjams apie jų orumo, finansinio 

piktnaudžiavimo ir fizinės 

neliečiamybės užtikrinimo nuostatas 

ir prevencijos procedūras; 

- apmokymų protokolas, dalyvavusių 

darbuotojų sąrašas ir parašai, jog 

yra supažindinti su aukščiau minėtais 

dokumentais. 

27. Apibrėžkite ir 

dokumentuokite įstaigos 

procedūras neskelbtinos, 

įrašų tikslumui, paslaugų 

gavėjo privatumui, orumui 

ir fizinei neliečiamybei 

užtikrinti.  

• Patobulinti turimas  procedūras 

neskelbtinos informacijos 

konfidencialumui, įrašų 

tikslumui, paslaugų gavėjo 

privatumui, orumui ir fizinei 

neliečiamybei užtikrinti.  

• Surinkti ir paskelbti interneto 

Padalinio vadovė 

Regina Komaiško 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

2019 metų 

rugsėjo mėn. - 

2020 metų 

gegužės mėn. 

 

Numatomas rezultatas:  

- peržiūrėtos PSGN gyventojų 

privatumo laikymosi taisyklės; 

- peržiūrėta PSGN asmens duomenų 

apsaugos politika; 

- darbuotojų supažindinimas 

susirinkimo metu pasirašytinai 
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 svetainėje dokumentus bei 

procedūras susijusius su 

informacijos konfidencialumui, 

įrašų tikslumui, paslaugų gavėjo 

privatumui, orumu ir fizine 

neliečiamybe.  

• Surinkti procedūrų laikymosi ir 

prevencijos užtikrinimo 

rezultatus, rodiklius. 

• Tikslinis darbuotojų 

informavimas susirinkimo metu. 

Daiva Slabadienė (susitarimas dėl konfidencialios 

informacijos saugojimo); 

- PSGN gyventojų privatumo 

laikymosi taisyklių, asmens duomenų 

apsaugos politikos, susitarimo dėl 

konfidencialios informacijos 

saugojimo 

patalpinimas įstaigos internetiniame 

puslapyje. 

28. Supažindinkite paslaugų 

gavėjus su procedūromis 

jų privatumui, orumui ir 

informacijos 

konfidencialumui 

užtikrinti! 

 

• Parengti lengvai skaitomą ir 

lengvai suprantamą  dokumentą 

paslaugų gavėjams apie 

procedūras, užtikrinančias jų 

privatumą, orumą ir 

informacijos konfidencialumą. 

• Suorganizuoti popietes paslaugų 

gavėjams ir jų metu pristatyti 

procedūras, užtikrinančias jų 

privatumą, orumą ir 

informacijos konfidencialumą, 

užprotokoluoti. 

• Savo susipažinimą su 

procedūromis, užtikrinančiomis 

privatumą, orumą ir 

informacijos konfidencialumą 

paslaugų gavėjai patvirtina savo 

parašais. 

• Paslaugų gavėjų apklausos. 

Apklausų rezultatų rinkimas ir 

apibendrinimas. Išvadų darymas 

ir tolimesnis tobulinimas(is) 

Padalinio vadovė 

Regina Komaiško 

 

Padalinio vadovė 

užimtumui Ona 

Raguckienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

2019 metų 

rugsėjo/spalio 

mėn. - 2020 

metų gegužės 

mėn. 

 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- parengtas lengvai skaitomos ir 

lengvai gyventojams suprantamos 

privatumo ir konfidencialumo 

laikymosi taisyklės; 

- popiečių gyventojams 

organizavimas, popiečių protokolai; 

- gyventojų, dalyvavusių ir 

susipažinusių su privatumo ir 

konfidencialumo laikymosi 

taisyklėmis, sąrašas ir parašai; 

- lengvai skaitomos anketos paslaugų 

gavėjams parengimas apie gyventojų 

privatumą, orumą ir informacijos 

konfidencialumą; 

- paslaugų gavėjų apklausos 

organizavimas, anketų pildymas, 

rezultatų lyginimas, išvadų 

formulavimas, tobulinimas, 

patalpinimas įstaigos svetainėje. 

V. PARTNERYSTĖ  
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29. Informuokite darbuotojus 

kokiu būdu įstaiga vysto 

partnerystę su pelno 

siekiančiomis ir (arba) 

nesiekiančiomis 

organizacijomis ir (arba) 

viešojo sektoriaus 

organizacijomis. 

Apibrėžkite patikimus 

organizacijos partnerysčių 

teikiamos naudos rezultatų 

rodiklius.   

• Supažindinti darbuotojus su 

įstaigos partneriais 

(organizacijomis), pristatyti 

bendradarbiavimo svarbą. 

• Susisteminti turimus 

partnerysčių teikiamos naudos 

rezultatus. 

• Supažindinti  bendruomenę su 

rezultatų rodikliais. 

• Rezultatų rodiklius paskelbti 

internetiniame puslapyje. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

 

2019 metų 

balandžio – 

gegužės mėn.  

 

 

2019 metų 

gruodžio mėn. – 

2020 metų 

gegužės mėn.  

Numatomas rezultatas:  

- supažindinti darbuotojus su kitomis 

įstaigomis pasirašytomis 

bendradarbiavimo sutartimis 

(susirinkimo protokolas darbuotojų 

sąrašas, parašai); 

- partnerysčių ataskaita/rezultatai; 

-  partnerysčių ataskaitos/rezultatų 

patalpinimas įstaigos svetainėje. 

VI. DALYVAVIMAS 

 

 

30. Apibrėžkite ir 

dokumentuokite įstaigos 

paslaugų gavėjų įtraukimo 

į paslaugų planavimą, 

teikimą ir vertinimą 

politikos ir procedūrų 

aprašymą. 

Apibrėžkite patikimus 

paslaugų gavėjų įtraukimo 

į paslaugų planavimą, 

teikimą ir  

vertinimą rezultatų 

rodiklius.   

 

 

 

 

• Sukurti paslaugų gavėjų 

įtraukimo įrankius; 

• Parengti lengvai skaitomą ir 

lengvai suprantamą  dokumentą 

paslaugų gavėjams apie 

procedūras, siekiančias jų 

įtraukimo, įgalinimo, 

dalyvavimo paslaugų 

planavime, teikime vertinime; 

• Atlikti ISGP sudaryta studija 

(korekcija, tobulinimas); 

• Rezultatų rodiklius paskelbti 

internetiniame puslapyje. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

 

2019 metų 

balandžio – 

gegužės mėn.  

 

 

Numatomas rezultatas:  

- gyventojų įtraukimo į paslaugų 

planavimą, teikimą ir vertinimą 

politikos ir procedūrų aprašo 

parengimas; 

 - lengvai skaitomo ir lengvai 

suprantamo dokumento apie 

procedūras, siekiančias gyventojų 

įtraukimo į paslaugų planavimą, 

teikimą ir vertinimą parengimas; 

- individualaus socialinės globos 

plano korekcija, tobulinimas, 

įtraukiant gyventoją į paslaugų 

planavimą; 

-  gyventojų įtraukimo į paslaugų 

planavimą, teikimą ir vertinimą 

politikos bei procedūrų aprašo 

patalpinimas įstaigos svetainėje. 

31. 

 

Informuokite ir aptarkite 

su paslaugų vartotojais, 

kokiu būdu jie bus įtraukti 

į paslaugų planavimą, 

teikimą ir vertinimą. 

 

• Parengti ISGP sudarymo 

koncepciją. 

• Prieinamai ir aiškiai 

supažindinti paslaugų gavėjus 

su paslaugų gavėjų įtraukimo į 

ISGP sudarymą. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

2019 metų 

balandžio – 

gegužės mėn.  

 

 

Numatomas rezultatas:  

- ISGP sudarymo koncepcijos 

parengimas;  

- gyventojų supažindinimas su 

lengvai skaitomu ir lengvai 

suprantamu dokumentu apie 

procedūras, siekiančias gyventojų 

įtraukimo į paslaugų planavimą, 
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 teikimą ir vertinimą; 

- susirinkimo protokolas, dalyvavusių 

gyventojų sąrašai ir parašai; 

- ISGP sudarymo koncepcijos 

patalpinimas įstaigos svetainėje. 

32. Supažindinkite ir įtraukite 

darbuotojus į paslaugų 

gavėjų dalyvavimo 

vertinimą. 

 

• Atlikti paslaugų gavėjų 

dalyvavimo ISGP sudaryme ir 

jo peržiūrėjimo tyrimą. 

• Tyrimo rezultatus pristatyti 

bendruomenei. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

2019 metų 

balandžio – 

2020 metų 

gegužės mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- anketos sudarymas, darbuotojų 

apklausos atlikimas; 

- darbuotojų supažindinimas su 

apklausos rezultatais (susirinkimo 

protokolas, darbuotojų sąrašas su 

parašais). 

33. Apibrėžkite ir 

dokumentuokite įstaigos 

paslaugų gavėjų įgalinimo 

koncepciją. 

 

• Sukurti paslaugų gavėjų 

įgalinimo įrankius. 

• Naudoti vieningą paslaugų 

gavėjų įgalinimo koncepciją.  

• Naudoti lengvai skaitomos ir 

lengvai suprantamos 

informacijos perteikimo 

koncepciją. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

2019 metų 

birželio –

rugpjūčio mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- paslaugų gavėjų įgalinimo 

koncepcijos sukūrimas; 

- lengvai skaitomos ir lengvai 

suprantamos paslaugų gavėjų 

įgalinimo koncepcijos sukūrimas; 

- paslaugų gavėjų įgalinimo 

koncepcijos įkėlimas į įstaigos . 

34. Informuokite ir 

supažindinkite darbuotojus 

su paslaugų gavėjų 

įgalinimo sistema ir 

paslaugų gavėjų įtraukimo 

į paslaugų planavimą, 

 teikimą ir vertinimą 

procedūromis. 

 

 

• Darbuotojų supažindinimas su 

dokumentu apie paslaugų 

gavėjų įtraukimą, įgalinimą, 

dalyvavimą; 

• Supažindinti darbuotojus su 

paslaugų gavėjų įtraukimo į 

ISGP sudarymą. 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

2019 metų 

birželio –

rugpjūčio mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- darbuotojų supažindinimas su ISGP 

sudarymo koncepcija;  

- gyventojų  supažindinimas su 

dokumentu apie procedūras, 

siekiančias gyventojų įtraukimo į 

paslaugų planavimą, teikimą ir 

vertinimą; 

- susirinkimų protokolai, dalyvavusių 

darbuotojų ir gyventojų sąrašai ir 

parašai. 

35. Informuokite paslaugų 

gavėjus apie įgalinimo 

sistemą. 

 

• Organizuoti mokymus 

socialiniams darbuotojams 

įgalinimo tema. 

• Vizualizuoti paslaugų gavėjo 

įgalinimo koncepciją, kad 

kiekvienas galėtų pasitikrinti 

kuriame etape jis yra siekdamas 

savo tikslų. 

• Kiekvienos savaitės penktadienį 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė, 

VRC 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

2019 metų 

birželio / 

rugpjūčio mėn. 

– 2020 metų 

gegužės mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- darbuotojai dalyvavo mokymuose 

įgalinimo tema. 

- individualios vizualios gyventojų 

įgalinimo koncepcijos sukūrimas 

etapais; 

- kassavaitinis gyventojų įgalinimo 

rezultatų fiksavimas bei lyginimas. 
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aptarti, kaip paslaugų gavėjui 

sekėsi siekti savo asmeninių 

tikslų. 

 

. 

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

 

36. Apibrėžkite patikimus 

paslaugų gavėjų įgalinimo 

rezultatų rodiklius.  

 

• Paslaugų gavėjų tarybos 

protokolai; 

• Konkretūs paslaugų gavėjų 

tarybos sprendimų 

įgyvendinimo įrodymai; 

• Pokyčių vertinimo anketos; 

• Ataskaita metų gale ir metinių 

ataskaitų lyginimas. 

• Pasiekimų įrašai ISGP. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

Padalinio vadovė 

socialiniam darbui 

Regina Komaiško 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2019 metų 

balandžio mėn. - 

2020 metų 

gegužės mėn 

Numatomas rezultatas:  

- GGN gyventojų tarybos sudarymas, 

susirinkimų protokolai; 

- GGN gyventojų tarybos sprendimų 

įgyvendinimas bei jų pateikimas 

įstaigos svetainėje; 

- pokyčių vertinimo anketos 

sudarymas (gyventojams ir 

darbuotojams), ataskaitoje fiksuojant 

gautus rezultatus; 

- gautų pasiekimų fiksavimas, 

rezultatų lyginimas. 

37. Aptarkite su darbuotojais, 

kokiu būdu įstaiga kuria 

aplinką paslaugų 

gavėjų įgalinimui 

palengvinti ir kokios 

reikalingos sąlygos 

paslaugų gavėjams 

įgalinančiai  

aplinkai kurti. 

 

• Įgalinančios aplinkos 

reikalavimų vykdymo tyrimas; 

• „Įgalinančios aplinkos“ 

reikalavimų  susisteminimas; 

• ,,Įgalinančios aplinkos“ sąvokos 

studija. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

Padalinio vadovė 

socialiniam darbui 

Regina Komaiško 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2019 metų 

balandžio mėn. - 

2020 metų 

gegužės mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- sudarytas anketos klausimynas 

darbuotojams paslaugų gavėjų 

įgalinimo aplinkos reikalavimų 

vykdymo  klausimais; 

- atlikta darbuotojų anketinė 

apklausa;  

- apklausos rezultatų aptarimas, 

diskusijos su darbuotojais 

susirinkimo metu (protokolas, 

darbuotojų sąrašas, parašai); 

- ,,įgalinančios aplinkos“ sąvokos, 

reikalavimų susisteminimo įkėlimas į 

įstaigos svetainę. 

VII. ORIENTACIJA Į ASMENĮ 

 

 

38. Apibrėžkite ir 

dokumentuokite įstaigos 

paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybės koncepciją 

• Sudalyvauti mokymuose 

gyvenimo kokybės koncepcijos 

tema. 

• Susisteminti turimą informaciją 

ir dokumentus paslaugų gavėjų 

gyvenimo kokybės koncepcijos 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė, 

VRC 

2019 metų 

lapkričio – 

gruodžio mėn. 

Numatomas rezultatas:  

-administracija dalyvavo mokymuose 

gyvenimo kokybės koncepcijos tema; 

- susisteminti įstaigos dokumentai, 

parengta GGN gyventojų gyvenimo 

kokybės politika / koncepcija; 
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tema. 

• Sukurti  paslaugų gavėjo 

gyvenimo kokybę 

apibrėžiančius įrankius. 

• Sudaryti standartizuotą anketą 

darbuotojams paslaugų gavėjų 

gyvenimo kokybės pokyčio 

matavimui; 

• Sudaryti lengvai skaitomą ir 

lengvai suprantamą anketą 

paslaugų gavėjams gyvenimo 

kokybei įsivertinti. 

• Visos informacijos, susijusios 

su  paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybe patalpinimas 

internetiniame puslapyje.  

 - sudarytas gyventojų gyvenimo 

kokybę GGN apibrėžiančių įrankių 

sąrašas; 

 - panaudojant gyvenimo kokybę 

apibrėžiančius įrankius, sudarytas 

anketos klausimynas darbuotojams 

gyventojų gyvenimo kokybės pokyčio 

matavimui; 

- sudarytas lengvai skaitomas ir 

lengvai suprantamas anketos 

klausimynas gyventojams jų 

gyvenimo kokybės pokyčio 

matavimui; 

- gyvenimo kokybės politikos / 

koncepcijos patalpinimas įstaigos 

svetainėje. 

39. Supažindinkite 

darbuotojus su gyvenimo 

kokybės koncepcija. 

 

• Organizuoti mokymus 

darbuotojams gyvenimo 

kokybės  koncepcijos tema. 

• Tikslinis darbuotojų 

informavimas susirinkimo metu. 

• Standartizuota anketinė 

apklausa.   

• Apibendrinti anketinių apklausų 

duomenis.  

• Vykdyti  vidinius mokymus 

darbuotojams. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

2019 metų 

lapkričio – 

gruodžio mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- darbuotojai dalyvavo mokymuose 

gyvenimo kokybės koncepcijos tema; 

- GGN darbuotojų supažindinimas 

susirinkimo metu su gyvenimo 

kokybės politika, susirinkimo 

protokolas, darbuotojų sąrašas su 

parašais; 

- GGN darbuotojų ir gyventojų 

anketinės apklausos atlikimas, gautų 

rezultatų  

viešinimas darbuotojų susirinkime ir 

įstaigos svetainėje; 

- atlikto tyrimo rezultatų viešinimas 

įstaigos svetainėje; 

- vidinių mokymų GGN 

darbuotojams organizavimas 

gyvenimo kokybės klausimais. 

40. Apibrėžkite patikimus 

paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybės gerinimo rezultatų 

rodiklius 

• Dirbti vadovaujantis paslaugų 

gavėjų suformuota gyvenimo 

kokybės koncepcija.  

• Paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybės pokyčių fiksavimas, 

lyginimas, aptarimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

2019 metų 

lapkričio – 

gruodžio mėn. 

 

 

2020 m. sausio 

Numatomas rezultatas:  

- gyventojų gyvenimo kokybės 

periodinis įsivertinimų atlikimas; 

- įsivertinimų palyginimas; 

- galutinis įsivertinimas (gerai, 

patenkinamai arba nepatenkinamai) 
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• Atlikti periodinius 

įsivertinimus.  

• Vykdyti įsivertinimų 

palyginimus ( 2019-2020 m.) 

• Paslaugų gavėjų Gyvenimo 

kokybė bus vertinama: 

√ Gerai, jei atlikus anketinės apklausos 

apibendrinimą bus stebimas 70% 

teigiamas pokytis; 

√    Patenkinamai, jei atlikus anketinės 

apklausos apibendrinimą bus stebimas 

40% teigiamas pokytis;  

√ Nepatenkinamai, jei atlikus anketinės 

apklausos apibendrinimą bus stebimas 

20% teigiamas pokytis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– gegužės mėn. pagal pasiektą pokytį;  

- rezultatų viešinimas įstaigos 

svetainėje. 

41. Apibrėžkite ir 

dokumentuokite įstaigos 

paslaugų gavėjų įtraukimo 

į individualaus planavimo 

procesą procedūras. 

• Parengtas dokumentas, 

reglamentuojantis paslaugų 

gavėjų įtraukimą į individualaus 

planavimo procesą (ISGP plano 

sudarymo aprašas). 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

2019 metų 

lapkričio – 

gruodžio mėn. 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- parengtas ISGP plano sudarymo 

aprašas; 

- darbuotojų supažindinimas su ISGP 

plano sudarymo aprašu (susirinkimo 

protokolas, darbuotojų sąrašas su 

parašais); 

- ISGP plano sudarymo aprašo 

patalpinimas įstaigos svetainėje. 

42. Įtvirtinti praktikoje 

dokumentaliai apibrėžtą 

paslaugų planavimo 

procesą (naujas) 

 

• Su esamais ir naujais komandos 

darbuotojais peržvelgti ir 

užtvirtinti visą procesą nuo 

paslaugų gavėjų poreikių 

vertinimo, remiantis gyvenimo 

kokybės koncepcija, iki 

individualių planų sudarymo bei 

jų peržiūros. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė; 

socialinės 

darbuotojos Snežana 

Slabadė, Daiva 

Slabadienė, Marina 

Silickienė 

2020 metų 

rugpjūčio 

pabaiga – 

gruodžio mėn. 

 

Numatomas rezultatas:  

- GGN darbuotojų komandų 

susirinkimai paslaugų planavimo 

proceso praktinio įtvirtinimo tema, 

dokumentų nagrinėjimas, aptarimas, 

praktinių situacijų nagrinėjimas 

(susirinkimo protokolas, darbuotojų 

sąrašai) 

43. Apibrėžkite patikimus 

paslaugų gavėjų įtraukimo 

į Individualių planų 

rengimą rezultatų rodiklius 

• Dirbti vadovaujantis parengtu 

ISGP vykdymo aprašu. 

Stebėti ir fiksuoti pokyčius, 

veiksmingumą, atlikti 

koregavimą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

2019 metų 

lapkričio – 

gruodžio mėn. 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- fiksuoti pokyčius, darbe 

vadovaujantis ISGP aprašu; 

- vertinimo anketos klausimyno 

sudarymas ISGP vykdymo vertinimui 
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• Sudaryti lengvai suprantamą 

ISGP vykdymo vertinimo 

anketą. 

• ISGP reikalavimų vykdymo 

tyrimas. 

• Nusistatyti vertinimo rodiklius, 

atlikti tyrimą, analizę. 

Padalinio vadovė 

socialiniam darbui 

Regina Komaiško 

 

Padalinio vadovė 

užimtumui Ona 

Raguckienė 

2020 m. sausio 

– gegužės mėn. 

nustatyti (darbuotojams ir 

gyventojams); 

- ISGP reikalavimų vykdymui 

darbuotojų ir gyventojų apklausos 

atlikimas; 

- vertinimo rodiklių nusistatymas, 

tyrimo analizės atlikimas; 

- tyrimo rezultatų paskelbimas 

įstaigos svetainėje. 

44. Siūloma atlikti 

efektyvesnių būdų 

paslaugų gavėjų 

įtraukimui į individualaus 

plano rengimą paiešką. ( 

naujas) 

• Rasti efektyvesnių būdų dėl 

paslaugos gavėjų įtraukimo į 

individualaus plano rengimą ir 

peržiūrą.  

Socialinės 

darbuotojos: Snežana 

Slabadė, Daiva 

Slabadienė, Marina 

Silickienė 

2020 metų 

rugpjūčio 

pabaiga – 

gruodžio mėn. 

 

Numatomas rezultatas:  

- lengvai suprantamu būdu 

(paveikslėlių, nuotraukų pagalba) 

supažindinti paslaugų gavėjus su jų 

individualiais planais ir kartu su jais 

aptarti ISGP pateikta informacija 

(kas tris mėnesius su paslaugų 

gavėjais įsivertinti užsibrėžtų tikslų 

pasiekimą). 

VIII. KOMPLEKSIŠKUMAS 

 

 

45. Apibrėžkite patikimus 

paslaugų teikimo 

tęstinumo rezultatų 

rodiklius.   

 

• Apibendrinti esamus paslaugų 

tęstinumo rezultatus. Numatyti 

paslaugų tęstinumo 

perspektyvas.  

• Sukurti ir pristatyti 

efektyviausias paslaugų 

tęstinumo galimybes Pabradės 

mieste ( Švenčionių rajone). 

• Nusistatyti tęstinumo vertinimo 

rodiklius, vykdyti analizę. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

2020 m. sausio 

– gegužės mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- paslaugų teikimo tęstinumo 

rezultatų rodiklių apsibrėžimas; 

- paslaugų teikimo tęstinumo 

perspektyvų numatymas; 

- efektyviausių paslaugų tęstinumo 

galimybių Pabradės ir Švenčionių 

miestuose sukūrimas ir pristatymas; 

- paslaugų tęstinumo vertinimo 

rodiklių nusistatymas, tyrimo 

analizės vykdymas; 

- paslaugų tęstinumo vertinimo 

rodiklių ir tyrimo rezultatų 

paskelbimas įstaigos svetainėje. 

46. Siūloma atlikti 

efektyvesnių būdų 

paslaugų gavėjų 

įtraukimui į individualaus 

plano rengimą paiešką ( 

• Rasti efektyvesnių būdų 

paslaugų tęstinumui paslaugų 

gavėjams užtikrinti. 

Socialinės 

darbuotojos: Snežana 

Slabadė, Daiva 

Slabadienė, Marina 

Silickienė 

2020 metų 

rugpjūčio 

pabaiga – 

gruodžio mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- lengvai suprantamu būdu 

(paveikslėlių, nuotraukų pagalba) 

supažindinti paslaugų gavėjus su 

paslaugų teikimo rezultatais, 

įvertinant asmeninę (individualią) 



 

 

 

E
Q

U
A

S
S

 d
ie

g
im

o
 r

e
k

o
m

e
n

d
a

c
ij
o

s
  

nauja) naudą kiekvienam paslaugų gavėjui 

bei užtikrinant paslaugų tęstinumą. 

47. Informuokite darbuotojus 

apie paslaugų vartotojų ir 

jų šeimų poreikių 

vertinimą.  

 

• Darbuotojų pasitarimo metu 

pristatyti ir įvertinti 

egzistuojančią paslaugų 

vartotojų poreikių vertinimo 

sistemą. 

• Atlikus vertinimą, pagal poreikį 

patobulinti  egzistuojančią 

paslaugų vartotojų poreikių 

vertinimo sistemą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

Padalinio vadovė 

socialiniam darbui 

Regina Komaiško 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2020 m. sausio 

– gegužės mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- GGN gyventojų turimos poreikių 

vertinimo sistemos įvertinimas 

darbuotojų susirinkimo metu 

(susirinkimo protokolas, darbuotojų 

sąrašas su parašais); 

- GGN gyventojų turimos poreikių 

vertinimo sistemos tobulinimas; 

- GGN gyventojų patobulintos 

poreikių vertinimo sistemos 

viešinimas įstaigos svetainėje. 

48. Supažindinkite paslaugų 

gavėjus apie jų ir jų šeimų 

poreikių ir lūkesčių 

vertinimo būdus.  

 

• Bendruomenės susirinkimo 

metu pristatyti ir įvertinti 

egzistuojančią paslaugų 

vartotojų poreikių vertinimo 

sistemą. 

• Individualiai su šeimos nariais 

aptariant ISGP tuo pačiu aptarti 

ir  poreikių vertinimą. 

Padalinio vadovė 

socialiniam darbui 

Regina Komaiško 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2020 m. sausio 

– gegužės mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- darbuotojų, gyventojų bei jų šeimos 

narių supažindinimas su patobulinta 

gyventojų poreikių vertinimo sistema 

bei ISGP (susirinkimo protokolas, 

dalyvių sąrašas su parašais). 

49. Supažindinkite 

darbuotojus su pagrindinių 

paslaugų teikimo procesų 

peržiūrėjimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Darbuotojų susirinkimo metu 

supažindinti darbuotojus su šiuo 

metu egzistuojančiu paslaugų 

teikimo procesu. 

• Įvertinti šiuo metu egzistuojantį    

paslaugų teikimo procesą SSGG 

metodu. 

• Atsižvelgiant į vertinimo 

rodiklius, sudaryti tobulinimo ir 

tęstinumo planą ir jį 

įgyvendinti. 

• Fiksuoti ir dokumentuoti naujas 

iniciatyvas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

Padalinio vadovė 

socialiniam darbui 

Regina Komaiško 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

 

2019 m. 

balandžio – 

2020 metų 

gegužės mėn. 

- anketos (interviu) klausimyno darbuotojams 

parengimas, siekiant išsiaiškinti 

egzistuojančio paslaugų teikimo proceso 
silpnąsias ir stipriąsias puses; 

- bendro susirinkimo organizavimas 

darbuotojų supažindinimui su paslaugų 
teikimo procesu, anketos klausimyno pildymas 

(susirinkimo protokolas, darbuotojų sąrašas 

su parašais); 
- įsivertinimas paslaugų teikimo proceso 

SSGG metodu; 

- paslaugų teikimo tęstinumo plano sudarymas 

ir jo įgyvendinimas;  

- naujų iniciatyvų fiksavimas ir 

dokumentavimas bei jų viešinimas įstaigos 
svetainėje.Numatomas rezultatas:  

 

 

 



 

 

 

E
Q

U
A

S
S

 d
ie

g
im

o
 r

e
k

o
m

e
n

d
a

c
ij
o

s
  

 

50. 

Informuokite darbuotojus 

apie pagrindinių paslaugų 

teikimo procesų reguliarų 

peržiūrėjimą. 

• Pasitarimo metu priminti 

darbuotojams pagrindinius 

paslaugų teikimo proceso 

reikalavimus bei terminus. 

• Įtraukti visus darbuotojus į 

duomenų rinkimą ir Metų 

ataskaitos parengimą. 

• Efektyviai vykdyti galiojančius 

vidaus audito metodus ir 

priemones. 

• Metų gale atlikti vidaus auditą, 

apibendrinti ir palyginti gautus 

rezultatus su ankstesnių metų 

rezultatais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

Padalinio vadovė 

socialiniam darbui 

Regina Komaiško 

 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2019 m. 

gruodžio mėn. - 

2020 m. sausio 

– mėn. 

 

Numatomas rezultatas:  

- bendro susirinkimo organizavimas 

dėl  terminų ir ataskaitų (susirinkimo 

protokolas, darbuotojų sąrašas su 

parašais); 

- duomenų iš darbuotojų rinkimas, 

bendros metų ataskaitos parengimas; 

- vidaus audito atlikimas, gautų 

rezultatų lyginimas; 

- vidaus audito išvadų patalpinimas 

įstaigos svetainėje. 

 

IX. ORIENTACIJA Į REZULTATUS 

 

 

51. Apibrėžkite ir 

dokumentuokite įstaigos 

verslo ir paslaugų teikimo 

rezultatus. 

 

• Parengti Savarankiško 

gyvenimo namų  efektyvumo 

skaičiavimo metodiką. Pagal šią 

metodiką matuoti kiekvieno 

mėnesio ir metų efektyvumą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

2019 m. spalio 

mėn. - 2020 m. 

gegužės  mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- parengta grupinio gyvenimo namų 

efektyvumo skaičiavimo metodika, 

patalpinta įstaigos svetainėje 

 

 

52. Apibrėžkite patikimus 

teikiamų paslaugų naudos 

paslaugų gavėjams 

rezultatų rodiklius.   

 

• Apibrėžti naudos rezultatų 

rodiklius: 

✓ paslaugų gavėjams; 

✓ jų artimiesiems; 

✓ bendruomenei. 

• Vykdyti tyrimą, analizę. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

Padalinio vadovė 

socialiniam darbui 

Regina Komaiško 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2019 m. gruodžio 

mėn. - 2020 m. 

sausio – mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- apibrėžti naudos rezultatų rodikliai 

paslaugų grupinio gyvenimo namų 

gyventojams, jų artimiesiems, 

bendruomenei; 

- atlikta naudos rezultatų rodiklių 

analizė. 

 

 

 

53. 

Supažindinkite 

darbuotojus su veiklomis, 

skirtomis darbo 

rezultatams gerinti. 

• Vykdyti tyrimą, analizę, 

siekiant apibrėžti veiklas darbo 

rezultatams gerinti. 

• Suvesti rezultatus ir apibrėžti 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

2020 m. sausio – 

vasario mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- anketos klausimyno darbuotojams 

parengimas, siekiant apibrėžti 

veiklas darbo rezultatams gerinti; 
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aiškias veiklas darbo 

rezultatams gerinti. 

Grigelevičienė 

 

- anketos klausimyno pildymas;  

- suvesti apklausos rezultatai, 

apibrėžtos veiklos darbo rezultatams 

gerinti; 

- susirinkimo metu  darbuotojų 

supažindinimas su veiklomis darbo 

rezultatams gerinti (susirinkimo 

protokolas, darbuotojų sąrašas su 

parašais). 

54. Apibrėžkite patikimus 

rezultatų rodiklius, kurie 

rodo paslaugų gavėjų ir 

kitų svarbių 

suinteresuotųjų šalių 

pasitenkinimą. 

Apibrėžkite patikimus 

rezultatų rodiklius, 

matuojančius paslaugų 

gavėjų, personalo ir kitų 

svarbių suinteresuotų šalių 

verslo rezultatų suvokimą. 

 

• Apibrėžti pasitenkinimo 

rezultatų rodiklius: 

✓ paslaugų gavėjams; 

✓ jų artimiesiems; 

✓ bendruomenei. 

• Vykdyti paslaugų teikimo 

vertinimą (apklausas); 

• Apibūdinti verslo rezultatų 

rodiklius, įvertinti jų 

pamatavimą. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

2020 m. vasario - 

kovo mėn. 

Numatomas rezultatas: 

- pasitenkinimo teikiamomis  

paslaugomis bei verslo rezultatų 

suvokimo apibrėžimui anketos 

parengimas įstaigos gyventojams; 

- pasitenkinimo teikiamomis  

paslaugomis bei verslo rezultatų 

suvokimo apibrėžimui anketos 

parengimas įstaigos gyventojų 

artimiesiems, jų šeimos nariams; 

- pasitenkinimo teikiamomis  

paslaugomis bei verslo rezultatų 

suvokimo apibrėžimui anketos 

parengimas darbuotojams; 

- pasitenkinimo teikiamomis  

paslaugomis bei verslo rezultatų 

suvokimo apibrėžimui anketos 

parengimas bendruomenės nariams; 

- atliktos gyventojų, jų artimųjų, 

darbuotojų ir bendruomenės narių 

apklausos; 

- apklausų rezultatų suvedimas, 

vertinimas, pateikimas įstaigos 

svetainėje  

55. Užtikrinkite, kad vadovai 

informuoja darbuotojus 

apie teikiamų paslaugų 

efektyvumo  

rezultatus.   

• Užtikrinti darbuotojų 

informavimą apie teikiamų 

paslaugų efektyvumą 

(susirinkimų protokolai). 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

2020 m. vasario - 

gegužės mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- susirinkimo metu darbuotojams 

pateiktos pasitenkinimo teikiamomis  

paslaugomis bei verslo rezultatų 

suvokimo apibrėžimui vykusių 

apklausų rezultatai ir informacija 

apie teikiamų paslaugų efektyvumą 
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(susirinkimų protokolas, darbuotojų 

sąrašas su parašais) 

56. Siekti  darbo ir paslaugų 

teikimo rezultatų 

gerinimo. (nauja) 

• Komandoje detaliai aptarti, 

kokie yra pagrindiniai įstaigos 

siekiami rezultatai ir kaip 

renkami duomenys apie 

pasiektus rezultatus; 

• Komandoje detaliai aptarti 

paslaugų teikimo tobulinimo 

tvarkas; 

• Komandoje detaliai aptarti, 

kokiais būdais/veiklomis 

darbuotojai dalyvauja paslaugų 

teikimo rezultatų gerinime.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė; 

Padalinio vadovė 

socialiniam darbui 

Regina Komaiško 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2020 m. rugpjūčio 

pabaiga – rugsėjo 

mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- GGN darbuotojų komandų 

periodiniai susirinkimai paslaugų 

tekimo rezultatų gerinimo praktinio 

įtvirtinimo tema, dokumentų 

nagrinėjimas, aptarimas, praktinių 

situacijų nagrinėjimas (susirinkimo 

protokolas, darbuotojų sąrašai). 

57. Užtikrinkite, kad paslaugų 

vartotojai yra informuoti 

apie skyriaus ir 

organizacijos teikiamų 

paslaugų efektyvumo 

rezultatus. 

 

• Efektyvumo rezultatus skelbti 

informacinėje lentoje ir 

kiekvienų metų ataskaitoje. 

• Efektyvumo rezultatus lyginti. 

• Kasmet lyginti kiekybinius ir 

kokybinius veiklos rezultatus. 

• Atsižvelgiant į efektyvumo 

rezultatus, analizuoti situacijas 

ir atlikti vidinius mokymus 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

2020 m. vasario - 

gegužės mėn. 

Numatomas rezultatas:  

- kiekybinių ir kokybinių efektyvumo 

rezultatų fiksavimas, lyginimas, 

skelbimas informacinėje lentoje; 

- vidinių mokymų pravedimas, 

analizuojant situacijas (mokymų 

protokolai, dalyvių sąrašai su 

parašais). 

X. NUOLATINIS GERINIMAS 

 

 

 

58. 

 

Apibrėžkite ir 

dokumentuokite įstaigos 

nuolatinio tobulinimosi ir 

mokymosi sistemą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Susirinkimo su darbuotojais 

metu įvertinti ir patobulinti šiuo 

metu egzistuojančią nuolatinio 

paslaugų gerinimo ir mokymosi 

sistemą. 

• Dirbti vadovaujantis patobulinta 

nuolatinio tobulinimosi ir 

mokymosi sistema. 

• Stebėti ir dokumentuoti 

pokyčius. 

Direktorius 

Vytautas Vigelis  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

 

 

2020 m. vasario - 

kovo mėn. 

 

 

Numatomas rezultatas:  

- nuolatinio paslaugų gerinimo ir 

mokymosi sistemos tobulinimas, 

darbas su ja, pokyčių stebėjimas ir 

fiksavimas; 

- nuolatinio paslaugų gerinimo ir 

mokymosi sistemos bei pokyčių 

viešinimas įstaigos svetainėje. 

 

59. Informuokite darbuotojus • Susirinkimo su darbuotojais Direktorius 2020 m. vasario - Numatomas rezultatas:  
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apie suinteresuotųjų šalių 

lūkesčius, susijusius su 

mūsų teikiamų  

paslaugų kūrimu ir 

gerinimu. 

 

 

 

 

metu informuoti darbuotojus 

apie: 

✓ steigėjo įstaigai, 

vadovui keliamus 

reikalavimus; 

✓ paslaugų gavėjų ( jų 

atstovų) keliamus 

reikalavimus, 

lūkesčius. 

Vytautas Vigelis 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialinėms 

paslaugoms Danutė 

Grigelevičienė 

 

kovo mėn. 

 

 

- steigėjo įstaigai bei vadovui 

keliamų reikalavimų bei gyventojų, jų 

artimųjų keliamų reikalavimų / 

lūkesčių pristatymas darbuotojams 

susirinkimo metu; 

- susirinkimo protokolas, darbuotojų 

sąrašas su parašais.  

60. Supažindinkite 

darbuotojus kokiais būdais 

yra nustatomi 

suinteresuotųjų šalių 

lūkesčiai, susiję su mūsų 

teikiamų paslaugų kūrimu 

ir gerinimu. 

• Įtraukti darbuotojus aktyviai 

dalyvauti veiklos gerinimo 

procese. 

• Kiekvienas darbuotojas 

pasirenka sau artimą kokybės 

gerinimo sritį ir aktyviai 

inicijuoja pokyčius. 

 

Padalinio vadovė 

socialiniam darbui 

Regina Komaiško 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2020 m. sausio - 

gegužės mėn. 

 

Numatomas rezultatas:  

- darbuotojų dalyvavimas veiklos 

gerinimo procese pagal sau artimą 

kokybės gerinimo sritį; 

- kiekvieno darbuotojo rezultatų bei 

pokyčių fiksavimas ataskaitose, 

susirinkimo metu (protokolai). 

61. Apibrėžkite patikimus 

rodiklius  ir  lyginkite 

veiklą, požiūrius,  

paslaugas, rezultatus.  

 

• Darbuotojų komanda, atsakinga 

už konkrečią kokybės gerinimo 

sritį, nuolat supažindina kitus 

darbuotojus su savo veiklos 

tikslais, procesu ir rezultatais. 

• Lyginti savo teikiamų paslaugų 

efektyvumą su panašias 

paslaugas teikiančiomis kitomis 

įstaigomis, atlikti lyginamąją 

analizę. 

GGN socialinės 

darbuotojos:  

Marina Silickienė, 

Snežana Slabadė, 

Daiva Slabadienė 

2020 m. sausio - 

gegužės mėn. 

 

Numatomas rezultatas:  

- darbuotojų komandos rezultatų bei 

pokyčių fiksavimas susirinkimo metu 

(protokolai), bendrose  ataskaitose.  

- įstaigos teikiamų paslaugų 

efektyvumo rodikliai (kokybiniai, 

kiekybiniai, finansiniai) yra aukštesni 

nei kitų įstaigų, teikiančių grupinio 

gyvenimo namų paslaugas.  

          

        Koordinatoriaus vardas, pavardė, parašas                               Danutė Grigelevičienė 

 

        Konsultanto vardas, pavardė, parašas                                      Jelena Ignatovič  


