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 Šis dokumentas „Kukarskės globos namų nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi 

sistema“ reglamentuoja nuolatinio tobulinimo ir mokymosi procesus, paslaugų teikimo rezultatų 

siekimą ir jų analizę bei nuolatinio mokymosi ir tobulinimo veiksmus. Globos namuose nuolatos 

siekiama gerinti teikiamas socialines paslaugas ir siekti pamatuojamų rezultatų. Globos namuose 

naudojamasi aiškia ir suprantama paslaugų gerinimo ir mokymosi sistema. 

 

1. Paslaugų teikimo planavimas. Pagrindiniai dokumentai paslaugų teikimo planavime yra 

Kukarskės globos namų metinis veiklos planas ir kokybės politika. Globos namų veikla vykdoma, 

vadovaujantis  Globos namų metiniu veiklos planu, kuris yra derinamas su įstaigos steigėju. 

Vadovaujantis gautomis darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo išvadomis parengiamas metinis 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas. 

 

2. Paslaugų teikimo procesas. Globos namai nustato gyventojų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų 

šalių poreikius, planuoja aiškius rezultatus. Sudaromi individualūs socialinės globos planai, kuriais 

siekiama gerinti gyventojų gyvenimo kokybę. Globos namai tenkina gyventojų poreikius, užtikrina 

teikiamų paslaugų kokybę. Vykdomi metiniame veiklos plane numatyti projektai. Pagal socialinės 

atsakomybės sritis (aplinkosauga, santykiai su darbuotojais, veikla rinkoje, santykiai su visuomene) 

įgyvendinamos Globos namų socialinės atsakomybės veiklos. Globos namų administracija laiduoja 

kokybiškų paslaugų teikimą bei aprūpinimą ištekliais ir kviečia visus darbuotojus sutelkti pajėgas 

kokybiškų socialinių paslaugų teikimui. Darbuotojai stengiasi, kad jų veikla atitiktų Globos namų 

kokybės politikos nuostatas. Darbuotojų susirinkimų metu tobulinamas vidinis komunikavimas ir 

bendradarbiavimas. 

 

3. Veiklos analizė. Globos namai atlieka savo veiklos analizę, remiantis apklausomis ir tyrimais, 

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

rezultatais. Pasibaigus ketvirčiui, pagal finansuojamas programas, Šakių miesto savivaldybės 

administracijos socialinės paramos skyriui teikiamos ketvirtinės ataskaitos, metams pasibaigus – 

metinė. Pasibaigus kalendoriniams metams rengiama praėjusių metų Globos namų veiklos ataskaita 

ir teikiama steigėjui tvirtinti. Su metine veiklos ataskaita susirinkimo metu supažindinami ir 

darbuotojai.  

 

4. Tobulinimosi veiklų numatymas. Globos namuose numatomi nuolatinio tobulinimosi ir 

mokymosi veiksmai, imamasi rezultatų gerinimo iniciatyvų, taikant naujoves, vertinant darbuotojų, 

naujų gyventojų, finansuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius. Globos namai įvertina pokytį - 

kiek pagerėjo paslaugų kokybė, remiantis konkrečiais rezultatais, įgyvendintomis naujovėmis bei 

pasilyginimu. 
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• Kokybės politika ir strategija; 

• Tikslų išsikėlimas; 

• Metinis veiklų planavimas; 

• Tobulinimosi ir mokymosi veiklų planas. 

• Gyventojų ir darbuotojų poreikių nustatymas; 

• ISGP sudarymas; 

• Konkretūs rodikliai; 

• Gyventojų poreikių ir lūkesčių patenkinimas; 

• Paslaugų kokybės užtikrinimas; 

• Aplinkos gerinimas 

• Numatomi nuolatinio tobulinimosi ir 

mokymosi veiksmai; 

• Naujovių taikymas; 

• Būsimų gyventojų, darbuotojų ir kitų 

suinteresuotų šalių poreikių vertinimas; 

• Pokyčių vertinimas.  

• Apklausos ir tyrimai; 

• Objektyvių rezultatų matavimas; 

• Rezultatų analizė; 

• Lyginimas su praėjusiais metais; 

• Lyginimas su kitomis įstaigomis; 

• Vidaus auditas. 


