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KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR 

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KOMPETENCIJŲ ĮSIVERTINIMAS, O VĖLIAU 

ĮSIVERTINIMO ANALIZĖ.  ŽEMIAU PATEIKIAMI KOMPETENCIJŲ ĮSIVERTINIMO 

REZULTATAI. 

 
 

I. ANALIZĖS APRAŠYMAS 

Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – Centro) organizavo socialinių darbuotojų, tame 

tarpe ir padalinių vadovų, ir socialinių darbuotojų padėjėjų kompetencijų įsivertinimo analię pagal 

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų įsivertinimo įrankį (toliau – Įrankį), sukurtą VšĮ 

Kitokie projekto „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (VP1-SADM-13-V-

01-001) įgyvendinimo metu. 

2016 metų sausio mėnesį šio Įrankio pagalba Centre buvo vykdomas darbuotojų kompetencijų 

įsivertinimas (anketavimas), kuris padėjo išsiaiškinti asmeninių darbuotojų kompetencijų turėjimą ir 

trūkumą bei pageidaujamas ir tobulėjimui naudingas mokymo/si sritis ir temas. Centro administracijai 

šis anketavimas sudaro galimybes kryptingai planuoti kvalifikacijos kėlimo mokymus ir tikslingai 

panaudoti kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas. 

Anketavimas vyko anonimiškai, išskiriant Centro padalinius. Anketavime dalyvavo 107 Centro 

socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai, iš kurių: 2 – Socialinio darbo ir programų 

skyriaus (toliau – SDPS), 7 – Bendrųjų socialinių paslaugų skyriaus (toliau – BSPS), 46 – Dienos 

socialinės globos skyriaus (toliau – DSGS), 52 – Socialinės priežiūros paslaugų skyriaus (toliau – 

SPPS). Tyrime dalyvavo 17 socialinių darbuotojų ir 90 socialinių darbuotojų padėjėjų. 

Kompetencija suprantama kaip gebėjimas atlikti tam tikrą apibrėžtą veiklą. Žmogaus gebėjimai atlikti 

numatytą veiklą nuolat kinta, priklausomai nuo įgytų žinių, gautų įgūdžių ir pasirengimo veiklai. 

Naudojantis Įrankiu, buvo vertinamos 3 pagrindinės kompetencijos dalys:  

1) žinios (kas būtina žinoti, kad būtų galima atlikti tam tikrą veiklą); 

2) praktiniai įgūdžiai (ką reikia vystyti, ugdyti, tobulinti, treniruoti norint atlikti tam tikrą veiklą); 

3) vidinė parengtis ( kokios nuostatos, vidinės vertybės, motyvai skatina , stiprina atlikti tam tikrą 

veiklą). 

Kadangi kompetencijos priklauso nuo žinių, įgūdžių ir vidinės parengties – jos yra nuolat kintančios. 

Įrankio pagalba kiekvienas darbuotojas turėjo galimybę įsivertinti savo žinių, įgūdžių ir vidinės 

parengties lygį ir nusimatyti tam tikrų kompetencijų tobulinimą.  

Naudojant Įrankį, buvo analizuojamos šios darbuotojų kompetencijos: 

I. Bendrosios kompetencijos: 

Gebėjimas bendrauti 

Gebėjimas dirbti kartu 

Gebėjimas planuoti 

Gebėjimas veikuti savarankiškai (autonomiškumas) 



Gebėjimas tobulėti 

II Socialinio darbo profesinės kompetencijos: 

Gebėjimas analizuoti situaciją (reflektyvumas) 

Gebėjimas padėti klientui (žmogui, grupei, bendruomenei) 

Gebėjimas daryti įtaką socialinei klientų (žmogaus, grupės, bendruomenės) aplinkai 

Gebėjimas palaikyti darbingumą 

III Socialinio darbo specialiosios kompetencijos: 

Gebėjimas kurti saugią, augimui ir gyvenimui palankią, aplinką 

Gebėjimas ugdyti ir palaikyti savarankiško gyvenimo įgūdžius. 

Tyrimo metu išanalizuota kokias kompetencijas ir gebėjimus turi Centro darbuotojai ir kokių 

kompetencijų dar trūksta, kurias norėtų ugdyti, tobulinti kvalifikacijos kėlimo metu. 

 

II. TIRIAMOJI ANALIZĖ 

Tyrimas vykdomas 2 kryptimis. 

1. Išanalizuotos Centro socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų turimos kompetencijos, 

pagal Įrankyje nurodytą balų sistemą. 

2. Išanalizuotos Centro socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų turimos kompetencijos 

pagal Įrankyje nurodytą pagrindinių kriterijų – žinių, įgūdžių ir vidinės parengties – aprašymą. 

Analizės rezultatuose pateikiamas Centro padaliniuose dirbančių ir bendras Centro socialinių darbuotojų 

ir socialinių darbuotojų padėjėjų įsivertinimas. 

Darbuotojų savęs įsivertinimo analizė atliekama pagal Įrankyje nurodytą balų sistemą, kur: 1 – 

kompetencija silpna, 2 – kompetencija vidutinė, 3 – kompetencija stipri. 

 

Centro socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kompetencijų trūkumai 

Šiuo tyrimu siekiama Centro administracijai padėti planuoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. 

Išsiaiškinus darbuotojų kompetencijų trūkumus, galima optimaliai parinkti /organizuoti mokymus pagal 

poreikį.  

Įrankyje yra nurodyta, kad būtina pasirinkti 3 kompetencijas, kurios būtų labiausiai norimos tobulinti, 

todėl tyrime vertinamos 3 kompetencijos, kurios apklaustųjų manymu pačios svarbiausios ir 

darbuotojams yra reikalingi mokymai šioms kompetencijoms kelti. 

Darbuotojų kompetencijų trūkumas skirtinguose Centro padaliniuose pasireiškė nevienodai, tai 

pateikiama žemiau: 

Dienos socialinės globos skyrius  

Suvedus anketavimo rezultatus paaiškėjo, kad šio skyriaus darbuotojai turi didelį norą visapusiškai 

tobulėti, suprasti save ir savo kompetencijas (Bendrieji gebėjimai, 5 kompetencija – Gebėjimas 

tobulėti). Tokią nuomonę pareiškė 85 % apklaustųjų, t. y. 39 darbuotojai. Darbuotojai pažymėjo, kad 

trūksta gebėjimų rinkti faktus apie klientą/us/šeimos narius ir juos kritiškai vertinti, sugretinti, 

formuluoti atitinkamas prielaidas ir išvadas, sudėtinga vertinti situaciją miesto, regiono ir/ar šalies mastu 

(Socialinio darbo profesinės kompetencijos, 6 kompetencija – Gebėjimas analizuoti situaciją 

/reflektyvumas). Tokią nuomonę pareiškė 91 % apklaustųjų, t. y. 42 darbuotojai. Trečioji DSGS norima 

tobulinti kompetencija – mokėti įtakoti klientų socialinę aplinką: tinkamai atstovauti, tarpininkauti ir 

advokatauti kliento /ų interesus grupėse, bendruomenėse, visuomenėje, padedant klientams pasiekti 

reikalingas paslaugas (Socialinio darbo profesinės kompetencijos, 8 kompetencija – Gebėjimas daryti 

įtaką kliento/ų aplinkai. Tokią nuomonę pareiškė 34 darbuotojai, t. y. 74 % apklaustųjų. Socialinės 

priežiūros paslaugų skyrius 

Rezultatų analizė parodė, kad SPPS darbuotojams trūksta gebėjimų rinkti faktus apie klientą/us ir juos 

kritiškai vertinti, sugretinti, formuluoti atitinkamas prielaidas ir išvadas, sudėtinga vertinti situaciją 

miesto, regiono ir/ar šalies mastu (Socialinio darbo profesinės kompetencijos, 6 kompetencija – 

Gebėjimas analizuoti situaciją /reflektyvumas). Tokią nuomonę pareiškė 73 % apklaustųjų, t. y. 38 

darbuotojai. Antroji kompetencijų grupė, kurią skyriaus darbuotojai norėtų tobulinti – mokėti įtakoti 

klientų socialinę aplinką: tinkamai atstovauti, tarpininkauti ir advokatauti kliento /ų interesus grupėse, 

bendruomenėse, visuomenėje, padedant klientams pasiekti reikalingas paslaugas (Socialinio darbo 



profesinės kompetencijos, 8 kompetencija – Gebėjimas daryti įtaką kliento/ų aplinkai. Tokią nuomonę 

pareiškė 37 darbuotojai, t. y. 65 % apklaustųjų. Trečioji kompetencija, kuri turėtų būti tobulinama – 

gebėjimas ugdyti ir palaikyti savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant, kad klientai būtų įgalinti 

gyventi patys, nesiremdami tik kitų pagalba (Socialinio darbo specialiosios kompetencijos, 11 

kompetencija – Gebėjimas kurti saugią, augimui ir gyvenimui palankią aplinką). Žinias, gebėjimus bei 

įgūdžius tobulinti šioje srityje norėtų 36 darbuotojai, t. y. 69 % apklaustųjų. 

Bendrųjų socialinių paslaugų skyrius 

Šiame skyriuje darbuotojai kaip vieną iš svarbiausių tobulintinų kompetencijų pažymėjo savo esminių 

savybių ir kompetencijų pažinimą, gebėjimą kelti probleminius klausimus, gebėjimą mokytis, įsisavinti 

žinias ir visapusiškai tobulėti kaip asmenybei (Bendrosios kompetencijos, 5 kompetencija – Gebėjimas 

tobulėti). Tokią nuomonę išsakė 3 skyriaus darbuotojai, t. y. 43 % apklaustųjų. Antroji išskirta kaip 

pagrindinė tobulintina kompetencija – gebėjimas palaikyti sėkmingą ilgalaikį santykį su asmenimis ir 

grupėmis, atsižvelgiant į savo būseną ir poreikius, būti darbingu/a ir susidomėjusiu/sia savo profesine 

veikla ((Socialinio darbo profesinės kompetencijos, 9 kompetencija Gebėjimas palaikyti 

darbingumą).Tai pareiškė 4 darbuotojai, t. y. 57 % skyriaus apklaustųjų. Trečioji kompetencija, kuri 

turėtų būti tobulinama – gebėjimas ugdyti ir palaikyti savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant, kad 

klientai būtų įgalinti gyventi patys nesiremdami tik kitų pagalba (Socialinio darbo specialiosios 

kompetencijos, 11 kompetencija – Gebėjimas kurti saugią, augimui ir gyvenimui palankią aplinką). 

Žinias, gebėjimus bei įgūdžius tobulinti šioje srityje norėtų 4 darbuotojai, t. y. 57 % apklaustųjų. 

Socialinio darbo ir programų skyrius 

Analizuojant SPPS darbuotojų kompetencijas, paaiškėjo, kad trūksta gebėjimų rinkti faktus apie 

klientą/us ir juos kritiškai vertinti, sugretinti, formuluoti atitinkamas prielaidas ir išvadas, sudėtinga 

vertinti situaciją miesto, regiono ir/ar šalies mastu (Socialinio darbo profesinės kompetencijos, 6 

kompetencija – Gebėjimas analizuoti situaciją /reflektyvumas). Tokią nuomonę pareiškė 100 % 

apklaustųjų, t. y. 2 darbuotojai. Kita svarbi tobulintina kompetencija – gebėjimas padėti klientui/klientų 

ar asmenų grupei naudojant tinkamus intervencinius metodus, gebėjimas palaikyti ir teikti pagalbą, 

konsultuoti ir mokyti palaikyti ((Socialinio darbo profesinės kompetencijos, 7 kompetencija – 

Gebėjimas padėti klientui).Tai pareiškė 2 darbuotojai, t. y. 100 % skyriaus apklaustųjų. Trečioji 

kompetencija, kuri turėtų būti tobulinama – gebėjimas palaikyti sėkmingą ilgalaikį santykį su asmenimis 

ir grupėmis, atsižvelgiant į savo būseną ir poreikius, būti darbingu/a ir susidomėjusiu/sia savo profesine 

veikla (Socialinio darbo profesinės kompetencijos, 9 kompetencija – Gebėjimas palaikyti darbingumą). 

Tai svarbu 100 % skyriaus darbuotojų. 

 

Kompetencijos, kurias Centro socialiniai darbuotojai ir  

socialinių darbuotojų padėjėjai pageidautų ugdyti, tobulinti 

Remdamiesi Įrankiu išanalizavome, kokias kompetencijas apklausytieji norėtų tobulinti pagal 3 

pagrindines kompetencijos sudedamąsias dalis: žinias, praktinius įgūdžius ir vidinę parengtį. 

Buvo analizuojama atskirai kiekvieno skyriaus darbuotojų tobulintinų kompetencijų poreikį ir daromos 

bendros išvados apie Centro darbuotojų kompetencijų tobulinimo poreikį. 

Dienos socialinės globos skyrius  

Kalbant apie tobulintinas kompetencijas, skyriaus darbuotojai mano, kad jiems reikia tobulinti 

kompetencijas iš:  

1. Bendrųjų gebėjimų grupės pagal 5 kompetenciją – Gebėjimas tobulėti darbuotojai (toliau – ¬ darb.) 

pageidauja tobulinti ir vystyti: 

a) žinias šiose srityse: 

• Savo ribų žinojimas – 23 arba 50% skyriaus darb.; 

• Žinios apie įvairias mokymosi galimybes – 14 arba 30% skyriaus darb.; 

• Žinios apie skirtingus mokymosi būdus ( instruktavimą, treniruotę, superviziją, patirtinį mokymąsi ir 

kt.) – 16 arba 35% skyriaus darb.; 

b) gebėjimus ir įgūdžius šiose srityse: 

• Gebėjimas reflektuoti (apmąstyti ir suprasti) savo patirtį , pasiekimus, pastangas – 31arba 67 % 

skyriaus darb.; 



• Įgūdžiai mokytis drauge su kitais žmonėmis (diskutuoti, tartis, keistis nuomonėmis) – 28 arba 61% 

skyriaus darb.; 

c) vidinę parengtį šiose srityse: 

• Dėmesys sau ir savęs tobulinimui – 22 arba 48% skyriaus darb.; 

• Savivertė, pasitikėjimas savimi – 24 arba 52% skyriaus darb. 

2. Socialinio darbo profesinių kompetencijų grupės pagal 6 kompetenciją – Gebėjimas analizuoti 

situaciją /reflektyvumas darbuotojai pageidauja tobulinti ir vystyti: 

a) žinias šiose srityse: 

• Žinios apie įvairias diskriminacijos formas(lyties, tikėjimo, amžiaus, kultūros ir kt. aspektais) – 21 

arba 46% skyriaus darb; 

• Žinios apie įvairių klientų grupių socialinius ir psichologinius ypatumus – 25 arba 53% skyriaus darb.; 

b) gebėjimus ir įgūdžius šiose srityse: 

• Sisteminio (platesnio) matymo ir mąstymo įgūdžiai –18 arba 39% skyriaus darb.; 

• Įgūdis stebėti nevertinant (stebėti be išankstinių įsitikinimų, normų) – 16 arba 35% skyriaus darb.; 

• Kritinio mąstymo įgūdžiai (abejoti, svarstyti, ieškoti alternatyvų išsakytoms idėjoms, mokėti vertinti ir 

atidžiai pasverti informaciją) – 16 arba 35% skyriaus darb.; 

c) vidinę parengtį šiose srityse: 

• Nevertinantis požiūris (neskubėti su išvadomis, neskubėti „nuteisti“ ar „apdovanoti“ – 16 arba 35% 

skyriaus darb.; 

• Kritinis požiūris (pasitikrinti faktus ir gretinti juos su turima patirtimi) – 18 arba 39% skyriaus darb.;  

3. Socialinio darbo profesinių kompetencijų grupės pagal 8 kompetenciją – Gebėjimas daryti įtaką 

kliento/ų aplinkai darbuotojai pageidauja tobulinti ir vystyti: 

a) žinias šiose srityse: 

• Žinios kaip socialinė aplinka mus veikia – 21 arba 46% skyriaus darb.; 

• Žinios apie pagalbos galimybes ir veikiančias organizacijas – 16 arba 35% skyriaus darb.; 

b) gebėjimus ir įgūdžius šiose srityse: 

• Gebėjimas apginti žmogų pas jam reikalingą specialistą – 18 arba 39% skyriaus darb.; 

• Įgūdis domėtis kitų specialistų (medikų, teisininkų, psichologų, mokytojų) darbo specifika – 15 arba 

33% skyriaus darb.; 

c) vidinę parengtį šiose srityse: 

• Drąsa ir pastangos būti matomu, „būti ant tribūnos“ – 24 arba 52% skyriaus darb.; 

• Drąsa derėtis – 23 arba 50% skyriaus darb.; 

• Drąsa diskutuoti su didelėmis žmonių grupėmis – 26 arba 57% skyriaus darb.; 

• Siekis sukurti ir palaikyti kontaktus su įvairiais žmonėmis ir institucijomis – 21 arba 46% skyriaus 

darb. 

Socialinės priežiūros paslaugų skyrius 

Skyriaus darbuotojai mano, kad jiems reikia tobulinti kompetencijas iš: 

1. Socialinio darbo profesinių kompetencijų grupės pagal 6 kompetenciją – Gebėjimas analizuoti 

situaciją /reflektyvumas darbuotojai pageidauja tobulinti ir vystyti: 

a) žinias šiose srityse: 

• Žinios apie įvairias diskriminacijos formas (lyties, tikėjimo, amžiaus, kultūros ir kt. aspektais) – 19 

arba 37% skyriaus darb.; 

• Žinios apie asmens raidą (asmenybės raidos periodai, amžiaus tarpsniai ir pan.) – 21 arba 40% 

skyriaus darb.; 

• Žinios apie įvairių klientų grupių socialinius ir psichologinius ypatumus, socialinę aplinką – 27 arba 

52% skyriaus darb.; 

b) gebėjimus ir įgūdžius šiose srityse: 

• Sisteminio (platesnio) matymo ir mąstymo įgūdžiai – 18 arba 35% skyriaus darb.; 

• Kritinio mąstymo įgūdžiai (abejoti, svarstyti, ieškoti alternatyvų išsakytoms idėjoms, mokėti vertinti ir 

atidžiai pasverti informaciją) – 18 arba 35% skyriaus darb.; 

• Gebėjimas pastebėti pasikartojančius dėsningumus, faktus, atskirų reiškinių ryšį ir sąsajas) –14 arba 

27% skyriaus darb.; 



• Gebėjimas formuoti prielaidas (spėjimus) ir išvadas (pamokas) – 21 arba 40% skyriaus darb. 

c) vidinę parengtį šiose srityse: 

• Jautrumas kitiems žmonėms ir jų problemoms bei patirtims – 24 arba 46% skyriaus darb.; 

• Kritinis požiūris (pasitikrinti faktus ir gretinti juos su turima patirtimi) – 21 arba 40% skyriaus darb. 

2. Socialinio darbo profesinių kompetencijų grupės pagal 8 kompetenciją – Gebėjimas daryti įtaką 

kliento/ų aplinkai darbuotojai pageidauja tobulinti ir vystyti: 

a) žinias šiose srityse: 

• Žinios apie pagalbos galimybes ir veikiančias organizacijas – 17 arba 33% skyriaus darb.; 

• Žinios kaip socialinė aplinka mus veikia – 28 arba 54% skyriaus darb.; 

• Žinios apie didelių grupių psichologiją – 27 arba 59% skyriaus darb.; 

• Žinios apie galios ir įtakos valdymą (kaip galia atsiranda, kaip ji kuriama, kaip netenkama galios) – 32 

arba 76% skyriaus darb.; 

b) gebėjimus ir įgūdžius šiose srityse: 

• Gebėjimas atstovauti ir advokatauti (apginti) kliento/ų interesus – 26 arba 50% skyriaus darb.;  

• Gebėjimas apginti žmogų pas jam reikalingą specialistą – 20 arba 38% skyriaus darb.; 

• Įgūdis domėtis kitų specialistų (medikų, teisininkų, psichologų, mokytojų) darbo specifika – 18 arba 

35% skyriaus darb.; 

• Darbo su didelėmis grupėmis įgūdžiai – 24 arba 46% skyriaus darb.; 

• Ryšių kūrimo ir stiprinimo tarp žmonių grupių ir bendruomenių įgūdžiai – 28 arba 54% skyriaus darb.; 

c) vidinę parengtį šiose srityse: 

• Smalsumas platesniam visuomeniniam kontekstui ( domėjimasis, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, 

kultūroje, ekonomikoje, moksle) – 21 arba 40% skyriaus darb.; 

• Siekis sukurti ir palaikyti kontaktus su įvairiais žmonėmis ir institucijomis – 27 arba 59% skyriaus 

darb. ; 

• Drąsa diskutuoti su didelėmis žmonių grupėmis – 34 arba 65% skyriaus darb.; 

• Drąsa derėtis – 32 arba 76% skyriaus darb. 

3. Socialinio darbo specialiųjų kompetencijų grupės pagal 11 kompetenciją – Gebėjimas kurti saugią, 

augimui ir gyvenimui palankią aplinką darbuotojai pageidauja tobulinti ir vystyti: 

a) žinias šiose srityse: 

• Žinios apie motyvavimo principus – 23 arba 44% skyriaus darb.;  

• Žinios apie asmens raidą – 19 arba 36,5% skyriaus darb.;; 

• Žinios apie socialinės pagalbos sistemą – 22 arba 42% skyriaus darb.; 

• Etikos žinios – 24 arba 46% skyriaus darb.; 

• Žinios apie asmenų finansų valdymą, tvarkymąsi su pinigais 38 respondentai; 

b) gebėjimus ir įgūdžius šiose srityse: 

• Gebėjimai mokyti, instruktuoti, ugdyti – 27 arba 59% skyriaus darb. ; 

• Gebėjimas prisiimti atsakomybę – 18 arba 35% skyriaus darb.; 

• Gebėjimas kelti klientams įveikiamus ugdančius iššūkius – 23 arba 44% skyriaus darb.; 

• Gebėjimas motyvuoti klientus – 29 arba 56% skyriaus darb.; 

• Gebėjimas inicijuoti ir palaikyti klientų pokyčius – 27 arba 59% skyriaus darb. ; 

c) vidinę parengtį šiose srityse: 

• Kliento unikalumo suvokimas – 23 arba 44% skyriaus darb.; 

• Savo asmeninių ir profesinių ribų jautimas – 30 arba 58% skyriaus darb.; 

• Vientisumo ugdymas (įgyvendinti tai, ką kalbu, ko mokau) – 28 arba 54% skyriaus darb. 

Bendrųjų socialinių paslaugų skyrius  

Skyriaus darbuotojai mano, kad jiems reikia tobulinti kompetencijas iš:  

1. Bendrųjų gebėjimų grupės pagal 5 kompetenciją – Gebėjimas tobulėti darbuotojai pageidauja 

tobulinti ir vystyti: 

a) žinias šiose srityse: 

• Žinios apie skirtingus mokymosi būdus (instruktavimas, treniruotė, supervizija, patirtinis mokymas ir 

pan.) – 3 arba 43% skyriaus darb.;  

• Savo ribų žinojimas – 4 arba 57% skyriaus darb.;  



b) gebėjimus ir įgūdžius šiose srityse: 

• Įgūdis kelti ir formuoti klausimus – 4 arba 57% skyriaus darb.; 

• Gebėjimai reflektuoti (apmąstyti ir suprasti) savo patirtį, pasiekimus, pastangas – 6 arba 86% skyriaus 

darb.;  

c) vidinę parengtį šiose srityse: 

• Skirtingų požiūrių priėmimas – 3 arba 43% skyriaus darb.; 

• Dėmesys sau ir savęs tobulinimui – 5 arba 71% skyriaus darb.;  

• Savivertė ir pasitikėjimas savimi – 5 arba 71% skyriaus darb.; 

2. Socialinio darbo profesinių kompetencijų grupės pagal 9 kompetenciją – Gebėjimas palaikyti 

darbingumą darbuotojai pageidauja tobulinti ir vystyti: 

a) žinias šiose srityse: 

• Darbinio perdegimo prevencijos žinios – 5 arba 71% skyriaus darb.; 

• Žinojimas, kokiais būdais galimas atkurti savo jėgas – 4 arba 57% skyriaus darb.; 

• Savo nuostatų žinojimas – 3 arba 43% skyriaus darb.; 

b) gebėjimus ir įgūdžius šiose srityse: 

• Gebėjimas laisvai mąstyti, atsisakant išankstinių nuostatų, stereotipų – 4 arba 57% skyriaus darb.; 

• Savo ribų ir pozicijos komunikavimas, palaikymas – 5 arba 71% skyriaus darb.; 

• Gebėjimas suprasti kaip veikti/įtakoti kitus (kaip instrumentas) – 5 respondentai; 

c) vidinę parengtį šiose srityse: 

• Pagarba asmeniui ir jo patirčiai – 3 arba 43% skyriaus darb.; 

• Tausojantis požiūris į save – 6 arba 86% skyriaus darb.;  

• Neapibrėžtumo toleravimas – 3 arba 43% skyriaus darb.; 

3. Socialinio darbo specialiųjų kompetencijų grupės pagal 11 kompetenciją – Gebėjimas kurti saugią, 

augimui ir gyvenimui palankią aplinką darbuotojai pageidauja tobulinti ir vystyti: 

a) žinias šiose srityse: 

• Žinios apie motyvavimo principus – 4 arba 57% skyriaus darb.; 

• Žinios apie asmens raidą – 2 arba 28,5% skyriaus darb.;  

• Etikos žinios – 3 arba 43% skyriaus darb.; 

b) gebėjimus ir įgūdžius šiose srityse: 

• Gebėjimas motyvuoti klientus – 6 arba 86% skyriaus darb.;  

• Gebėjimas inicijuoti ir palaikyti kliento/ų pokyčius – 5 arba 71% skyriaus darb.; 

c) vidinę parengtį šiose srityse: 

• Savo asmeninių ir profesinių ribų jautimas – 5 arba 71% skyriaus darb.; 

• Pagarba klientui -5 arba 71% skyriaus darb. 

Socialinio darbo ir programų skyrius  

Skyriaus darbuotojai mano, kad jiems reikia tobulinti kompetencijas iš:  

1. Socialinio darbo profesinių kompetencijų grupės pagal 6 kompetenciją – Gebėjimas analizuoti 

situaciją /reflektyvumas darbuotojai pageidauja tobulinti ir vystyti: 

a) žinias šiose srityse: 

• Žinios apie mažų ir didelių grupių raidą (grupių ir bendruomenių dinamika) – 2 arba 100 % darb.; 

• Žinios apie demokratinę ir pilietinę valdymo sistemą (institucijas, principus ir pan.) – 1arba 50 % 

darb.; 

b) gebėjimus ir įgūdžius šiose srityse: 

• Sisteminio (platesnio) mąstymo įgūdžiai – 2 arba 100 % darb.; 

• Įgūdis skirti faktus nuo nuomonių ir spėjimų – 1arba 50 % darb.; 

• Gebėjimas pastebėti atsikartojančius faktus, dėsningumus, atskirų reiškinių ryšius ir sąsajas – 2 arba 

100 % darb.; 

c) vidinę parengtį šiose srityse: 

• Smalsumas, pastangos suprasti – 2 arba 100 % darb.; 

• Jautrumas kitiems žmonėms ir jų problemoms bei patirtims –1arba 50 % darb.; 

• Nevertinantis požiūris 1arba 50 % darb.; 

• Kritinis požiūris – 1arba 50 % darb.; 



2. Socialinio darbo profesinių kompetencijų grupės pagal 7 kompetenciją – Gebėjimas padėti klientui 

darbuotojai pageidauja tobulinti ir vystyti: 

a) žinias šiose srityse: 

• Įvairių intervencijos metodų išmanymas –2 arba 100 % darb.; 

• Grupių dinamikos (psichologijos ir procesų) išmanymas – 2 arba 100 % darb.; 

• Asmens, grupės, bendruomenės raidos procesų išmanymas –1arba 50 % darb.; 

• Žinios apie intervencijos lygius – 1arba 50 % darb.; 

b) gebėjimus ir įgūdžius šiose srityse: 

• Gebėjimas mokyti, instruktuoti, ugdyti –2 arba 100 % darb.; 

• Gebėjimas padėti susikalbėti įvairiems žmonėms ar grupėms (moderavimas) – 2 arba 100 % darb.; 

c) vidinę parengtį šiose srityse: 

• Jautrumas ir pagarba klientų orumui – 1arba 50 % darb.; 

• Lankstumas (gebėjimas veikti skirtingai įvairiose situacijose) -2 arba 100 % darb.; 

• Drąsa inicijuoti, imtis iniciatyvos ir eksperimentuoti – 1arba 50 % darb.; 

• Drąsa veikti ir eksperimentuoti – 1arba 50 % darb. 

3. Socialinio darbo profesinių kompetencijų grupės pagal 9 kompetenciją – Gebėjimas palaikyti 

darbingumą darbuotojai pageidauja tobulinti ir vystyti: 

a) žinias šiose srityse: 

• Darbinio perdegimo prevencijos žinios 2 arba 100 % darb.; 

• Savo nuostatų žinojimas – 2 arba 100 % darb.; 

b) gebėjimus ir įgūdžius šiose srityse: 

• Gebėjimas atpažinti savo reakcijas ( kūno, emocines), būsenas – 2 arba 100 % darb.; 

• Įgūdžiai kurti ir palaikyti profesines ribas – 1arba 50 % darb.; 

• Įgūdžiai atskirti save nuo kliento/ų sunkumų – 1arba 50 % darb.; 

• Savo ribų ir pozicijos komunikavimas, palaikymas – 2 arba 100 % darb.; 

c) vidinę parengtį šiose srityse: 

• Tausojantis požiūris į save – 2 arba 100 % darb.; 

• Savo ribų suvokimas – 2 arba 100 % darb. 

 

III. TYRIMO REZULTATAI IR IŠVADOS 

Tyrime Centro darbuotojai išskyrė tik 3 aktualiausias kompetencijas, kurios buvo analizuojamos 

skirtinguose Centro padaliniuose. Apibendrinus gautus rezultatus, galima pažymėti, kad nebuvo nė 

vieno punkto iš trijų pagrindinių gebėjimų kompetencijų grupių (Bendrosios kompetencijos, Socialinio 

darbo profesinės kompetencijos, Socialinio darbo specialiosios kompetencijos), kurį 107 darbuotojai 

būtų nurodę kaip turimas stiprias kompetencijas (nė vienas kompetencijų punktas nesurinko 100 

procentų įvertinant 3 – mis balais).  

Tyrimo rezultatai parodo, kad vyrauja didelė poreikio tobulintinų kompetencijų įvairovė, 

kompetencijoms pasiskirstant pagal stiprumą. Tai galima paaiškinti keliais aspektais: 

• didelė darbuotojų amžiaus įvairovė (nuo 24 iki 68 metų); 

• didelė darbuotojų profesinės patirties įvairovė (nuo 1 iki 24 metų darbo stažas); 

• nuo užimamų pareigų (socialinis darbuotojas ar socialinio darbuotojo padėjėjas). 

Galima pastebėti, kad darbuotojai, turintys didesnį darbo stažą bei patirtį ir turintys aukštesnę 

kvalifikaciją savo kompetencijas įsivertino aukštesniais balais – 2 ir 3 balais (t. y. kompetencija 

vidutinė ir kompetencija stipri). Centro darbuotojai didelę dalį kompetencijų punktų pažymėjo 1balu (t. 

y. kompetencija silpna). Taip savo kompetencijas įsivertino žemesnę kvalifikaciją ir mažiau darbo 

patirties turintys darbuotojai. Kaip konkrečiai profesinė patirtis, darbo stažas ir profesinė kvalifikacija 

įtakoja kompetencijų ir savęs įsivertinimo lygį nebuvo tiriama, nes tai nebuvo tyrimo tikslas. 

Tyrimo metu buvo analizuojamas kompetencijų trūkumas ir poreikis vystyti kompetencijas atskirai 

Centro padaliniuose. Galutiniai apibendrinti duomenys apie kompetencijas, kurias Centro socialiniai 

darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai norėtų ugdyti bei tobulinti pateikiami 1 lentelėje. 

Suvedus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad Centro darbuotojai turi didelį norą visapusiškai tobulėti, 

suprasti save, vystyti kompetencijas. Viena svarbiausių ugdytinų kompetencijų – gebėjimas tobulėti 



(Bendrosios kompetencijos). Tokią nuomonę pareiškė 63 procentai apklaustų Centro darbuotojų. Kita 

svarbi ugdytina kompetencija, kurios trūkumą jaučia Centro darbuotojai – gebėjimas daryti įtaką 

kliento/ų aplinkai (Socialinio darbo profesinės kompetencijos). Taip pareiškė 55 procentai darbuotojų. 

Gebėjimo kurti saugią, augimui ir gyvenimui palankią, aplinką kompetencijų (Socialinio darbo 

specialiosios kompetencijos) trūkumą jaučia 53 procentai Centro apklaustų darbuotojų. 44 procentai 

darbuotojų pareiškė, kad reikėtų tobulinti Gebėjimo analizuoti situaciją (reflektyvumą) kompetencijas 

(Socialinio darbo profesinės kompetencijos). Pilna apibendrinta informacija pateikiama 1 lentelėje. 

Šiame tyrime neišskirtos kitos kompetencijos bei kompetencijų punktai kurie buvo nurodyti kaip 

norimi vystyti, tačiau tai nurodė tik dalis darbuotojų. Pagal tyrimo nuostatas buvo atrinktos ir 

nagrinėjamos tik 3 didžiausią respondentų skaičių surinkusios kompetencijos ir kompetencijų punktai. 

 

IV. CENTRO ADMINISTRACIJOS ĮŽVALGOS 
Pateikus preliminarius tyrimo rezultatus Centro administracijai, buvo gautos įžvalgos, kurios 

pateikiamos žemiau: 

• DSGS  

Kompetencija Gebėjimas tobulėti būtina visiems DSGS darbuotojams. 

Kompetencija Gebėjimas analizuoti situaciją /reflektyvumas nėra tokia būtina socialinio darbuotojo 

padėjėjams. Realus poreikis šios kompetencijos tobulinimui yra 3 socialiniams darbuotojams 

Kompetencija Gebėjimas daryti įtaką klientų aplinkai yra labiau svarbi 3 socialiniams darbuotojams, bet 

mažiau svarbi socialinio darbuotojo padėjėjams. 

• SPPS 

Kompetencija Gebėjimas analizuoti situaciją /reflektyvumas kaip ir DSGS atveju yra svarbi 6 skyriaus 

socialiniams darbuotojams. 

Kompetencija Gebėjimas daryti įtaką klientų aplinkai kaip ir DSGS atveju yra labiau svarbi skyriaus 6 

socialiniams darbuotojams. 

Kompetencija Gebėjimas kurti saugią, augimui ir gyvenimui palankią aplinką yra ypač svarbi ir 

socialiniams darbuotojams , ir socialinio darbuotojo padėjėjams. 

• BSPS 

Kompetencija Gebėjimas tobulėti yra svarbi visiems šio skyriaus darbuotojams, tačiau rezultatai rodo, 

kad tik kiek daugiau kaip du penktadaliai darbuotojų tai suvokia. 

Kompetencija Gebėjimas palaikyti darbingumą yra svarbi visiems šio skyriaus darbuotojams, bet tik 

beveik trys penktadaliai darbuotojų tai suvokia. 

Kompetencija Gebėjimas kurti saugią augimui ir gyvenimui palankią aplinką yra svarbi visiems BSPS 

darbuotojams, bet tik trys penktadaliai darbuotojų tai įvardijo tyrime. 

 

V. IŠVADOS 
 

1. Apibendrinti tyrimo rezultatai pateikti 1 lentelėje, kurioje matyti kiek socialinių darbuotojų ir 

socialinių darbuotojų padėjėjų pageidauja tobulinti savo kompetencinius gebėjimus pagal skyrius ir 

nurodytas bendras Centro darbuotojų skaičius. Taip pat šioje lentelėje galima matyti, kokius gebėjimus 

norima tobulinti pagal kompetencijų grupes ir punktus.  

2. Apibendrinus Administracijos įžvalgas, galima daryti išvadas, kad pagrindinės kompetencijos, kurios, 

Administracijos nuomone, yra svarbios Centro darbuotojams, kurias reikalinga tobulinti ir vystyti, 

atsižvelgiant į atlikto tyrimo duomenis, yra šios: 

Gebėjimas tobulėti  

Gebėjimas kurti saugią augimui ir gyvenimui palankią 

Gebėjimas palaikyti darbingumą 

3. Centro administracijai būtina atkreipti dėmesį į tyrimo rezultatus ir pateiktas išvadas, kadangi 

anketavimas sudaro galimybes kryptingai planuoti kvalifikacijos kėlimo mokymus ir tikslingai 

panaudoti kiekvienam darbuotojui skiriamas kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas. Organizuojant 

tikslinius mokymus gaunama apčiuopiamai didesnė nauda ir pačiam Centro darbuotojui, nes efektyviai 

ugdomos ir tobulinamos reikalingos trūkstamos kompetencijos. Centro administracijai siūloma 



organizuoti mokymus atsižvelgiant į pateiktą suvestinę 1 lentelėje. 

4. Galima numanyti, kad darbuotojai į anketoje pateiktus klausimus atsakė nepakankamai atsakingai 

arba nepakankamai įsigilinę į klausimo esmę, dirbo nesavarankiškai, įtakojami kolegų/bendradarbių 

nuomonės ir/arba trūko kompetencijų profesionaliai save įsivertinti. 

5. Šiam Įrankiui suformuotas klausimynas nėra pakankamai tinkamas įsivertini esamas ir trūkstamas 

kompetencijas ir reikalingas tobulinti. 

 

Parengė : 

Aldona Mocevičienė 

SDPS vyr. socialinė darbuotoja 

 


