
 

 

    

 

NUOLATINIO TOBULINIMOSI PROCEDŪRŲ GRAFIKAS 

Spalvų reikšmės grafike:  
Analizė ir tobulintinų sričių nustatymas Tobulinimo veiksmų numatymas Įgyvendinimo procedūros Procedūros pokyčio matavimui 

 
             Kada atliekama? 

 
Priemonė.,  
Kuria remiantis  
Atliekami tobulinimo veiksmai 

Sausis Vasaris  Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis 

1. Paslaugų gavėjų,  jų artimųjų 
ir darbuotojų  apklausos dėl 
paslaugų kokybės 

Numatomas 
pasiūlymų 
įgyvendinimams 
metiniame plane 

       Klausimų 
peržiūra (sieti su 
rezultatų 
rodiklais 

Apklausos  Pokyčio 
matavimas, 
pristatymas 

2. Darbuotojų apklausos dėl 
kvalifikacijos  ir 
psichosocialinių veiksnių 

Kvalifikacijo
s poreikis 

Kvalifikacijo
s kėlimo 
plano 
sudarymas 

Kvalifikacijos kėlimo plano įgyvendinimas 
Psichosocialinių veiksnių gerinimas 

Psichosocial
iniai 
veiksniai 

Pokyčio 
matavimas, 
pristatymas 

3. Pokalbiai su darbuotojais Periodiniai pokalbiai, kuriuose  analizuojama veikla  

Numatomos tobulinimo veiklos  

Įgyvendinamos numatytos veiklos 

Įvertinamas numatytų veiklų poveikis 

Metinės veiklos analizė Numatytų užduočių gyvendinimas 

Užduočių numatymas 

Pokyčio matavimas 

4. Įstaigos veiklos rezultatai  Numatomos 
veiklos 
tobulinimui, 
numatomi 
rodikliai 
ateinančiam 
laikotarpiui  

Rezultatų 
pristatymas, 
matuojant 
pokytį 

Numatytų tobulinimo veiksmų įgyvendinimas Peržiūrimi ir 
tikslinami 
numatyti 
rodikliai  

 Rezultatų  analizė 

5. Individualūs socialinės 
globos planai (individualus 
lygmuo) 

Sudarant ISGP, analizuojama, kaip sekėsi įgyvendinti praėjusio laikotarpio ISGP, kas padėjo/ trukdė siekiant tikslų 

Kartu su lankytoju/ artimaisiais numatomi tiklsai ateinančim laikotarpiui 

Įgyvendinamas ISGP 

Sekamas plano įgyvendinimas, pokyčiai fiksuojami peržiiūrosė kas 3-6 mėn. 

6. Individualūs socialinės 
globos planai 
(bendruomeninis lygmuo) 

Kokybės 
kontrolė 
(atsitiktinė )  

Individualių pokalbių su darbuotojais metu peržiūrimas, kaip pildomi ISGP bei planų peržiūros Analizė 
MVP, SVP 
planams Individualių pokalbių su darbuotojais metu numatomi veiksmai ISGP gerinimui  

7. Lankytojų ir lankytojų 
artimųjų tarybų susirinkimai 

Administracija susirinkimų metu nutariama, Kokius pokyčius planuojama  įgyvendinti metų bėgyje,Ilgalaiakiai pasiūlymai įtraukiami į artimiausią metinį veikkos / biudžeto planą. 

Pasiūlymų įgyvendinimas 

8. Socialinės globos normos Numatytų veiklų įgyvendinimas Pokyčio 
matavimas 

Numatomos 
veiklos 
tobulinimui Analizė 

Negalią turinčių asmenų centro “Korys”  

nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistemos   

1 priedas 



 

9. Ketvirčio veiklos pristatymas Kas 
igyvendiinta 

  Kas 
igyvendiinta 

   Stovyklų 
pristatymas 

 Kas 
igyvendiinta 

  

Planas Planas Planas 

Veiklos 
prist. 

Veiklos 
prist. 

Siūlomi 
pokyčiai 
stovykloms 

Veiklos 
prist. 

Pokyčio 
mat. 

Pokyčio 
mat. 

Pokyčio 
matavimas 

10. Metinis veiklos planas Sudaromas 
MVP 

Numatytų 
veiklų 
įgyvendinim
as 

Įgyvendinim
o analizė 

Numatytų 
veiklų 
įgyvendinim
as 

Numatytų 
veiklų 
įgyvendinim
as 

Įgyvendinim
o analizė 

Numatytų 
veiklų 
įgyvendinim
as 

Numatytų 
veiklų 
įgyvendinim
as 

Įgyvendinim
o analizė 

Numatytų 
veiklų 
įgyvendinim
as 

Numatytų 
veiklų 
įgyvendinim
as 

Analizė ir 
tobulintinų 
sričių 
nustatyma
s 

11. Strateginis veiklos  planas  Numatytų veiklų įgyvendinimas Įgyvendinim
o analizė 

Analizė ir 
tobulintinų 
sričių 
nustatyma
s 

Sudaromas 
SVP 

12. Biudžeto sąmatos -------- Sąmatų 
peržiūra,  

Viešųjų 
pirkimų 
planas 

Išlaidų 
analizė 

Pirkimai Išlaidų 
analizė 

Pirkimai Pirkimai Išlaidų 
analizė 

Planavimas Pirkimai Išlaidų 
analizė 

13. SSGG grupės SSGG darbo 
Sričių  
peržiūrėjimas  

 Darbo 
grupių 

sudarymas 

Darbas SSGG grupėse SSGG srities analizė, tobulintinų  veiksmų numatymas 

Veiksmų, kuriuos planuojama įgyvendinti, pristatymas 

Lyginimas su praėjusių metų rezultatais 

14. Centro vidaus kontrolės 
procedūros 

Rizikų Analizė Pristatymas Rizikos veiksnių šalinimas Virtuvės 
vidaus 
auditas 

   
Rizikų šalinimo 
planas 

 


