
Jurdaičių socialinės globos namų personalo pasitarimų, seminarų ir savišvietos grafikas 2018 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Dalyviai Atsakingi asmenys 

1.  2017 m. socialinio darbo metinės 

veiklos ataskaitos analizė 

2018 m. kovo mėn. Socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai, globos įstaigos 

gyventojų artimųjų aktyvas 

Vyr. socialinė darbuotoja 

 

2.  Darbo dienos aptarimas Kiekvieną darbo dieną Socialiniai darbuotojai Vyr. socialinė darbuotoja 

3.  Darbo savaitės apžvalga Kiekvieną penktadienį Socialiniai darbuotojai, slaugytojai Vyr. slaugytoja 

Vyr. socialinė darbuotoja 

4.  Personalo valanda (darbo grafikų 

derinimas ir kt. ) 

Trečioji mėnesio savaitė Socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

Vyr. socialinė darbuotoja 

5.  Visuotinis ataskaitinis darbuotojų 

susirinkimas. 

2018 m. kovas Administracija, socialiniai 

darbuotojai, slaugytojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai, ūkinės dalies 

darbuotojai. 

Direktorius 

 

Metodiniai susirinkimai 

1.  Mokymai „Emocinė sveikata. Kaip 

padėti sau“. 

2018 m. vasaris 

 

Socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai slaugytojai 

Psichologė 

2.  Pranešimas „Socialinio darbo metodai 

su priklausomybes turinčiais 

asmenimis“. 

2018 m. kovas Socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

Mitkevičiūtė Vilma, 

Mėčiuvienė Agnė, 

Ramašauskienė Giedrė. 

3.  Praktinis užsiėmimas „Laimingas 

gyvenimas. Nuo ko priklauso sėkmė.“ 

2018 m. balandis Socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

Psichologė 

4.  Pranešimas „Meno ir sporto terapija 

kaip gydymo metodas asmenims, 

turintiems psichinę ir/ar protinę 

negalia.“ 

2018 m. gegužė Socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

Užimtumo specialistai: 

Aldona Vainauskienė, Linas 

Užkuraitis, Alvydas 

Pretkelis, Edmundas 

Kudulis. 



5.  Pranešimas „Komandinis darbas 

integralios pagalbos teikimo procese“.  

2018 m. birželis Socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

Urmonienė Daiva, Dargienė 

Irina 

 

6.  Praktinis užsiėmimas „Konfliktų 

prevencija. Prieštaravimų valdymas“. 

2018 m. liepa 

 

Socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai slaugytojai 

Psichologė 

7.  Pasidalinimas gerąją patirtimi – išvyka 

į Telšių rajono Dūseikių socialinės 

globos namus. 

2018 m. 

liepa 

Socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

Vyr. socialinė darbuotoja 

8.  Pranešimas „Konfliktų valdymas ir jų 

sprendimo būdai dirbant su proto ir/ar 

psichinę .“ 

2018 m. rugsėjis  Socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

Aukselienė Odeta, Jakutienė 

Angelija, Vaškevičienė  

Jovita. 

9.  Seminaras „Žodžio galia. Klausimai, 

padedantys gauti atsakymus“. 

2018 m. spalis 

 

Socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai slaugytojai 

Psichologė 

10.  Pranešimas „Pagalbos sau būdai, 

įveikiant emocinį stresą darbe“. 

2018 m. lapkritis/gruodis Socialiniai darbuotojai, socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

Petkevičiūtė Samanta, 

Stripeikienė Kristina 

 

Refleksija sau 

1.  Grupiniai  užsiėmimai savęs 

pažinimui ir streso nuėmimui. 

Du kartus per mėnesį Pagal poreikį  globos namų 

darbuotojai 

Psichologė 

2.  Slaugytojų dienos šventė 2018 m. gegužės 10 d.  Socialiniai darbuotojai, slaugytojai Socialiniai darbuotojai, 

globos įstaigos klientai 

3.  Socialinio darbuotojo dienos šventė 2018 m. rugsėjo 27 d.  Socialiniai darbuotojai, slaugytojai Slaugytojai, 

4.  Darbuotojų  Kalėdinis vakarėlis 2018 m. gruodis  Visi globos namų darbuotojai Globos namų taryba, 

administracija. 

 

Sudarė: 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams                                                                                                                           Toma Kiminienė 

Vyriausia socialinė darbuotoja                                                                                                                                                        Rolanda Vilimienė 

 


