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PSICHOLOGO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

  

 

I. TIKSLAI IR ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS 

 

1. Skatinti neįgaliųjų dienos centro ir globos namų paslaugų gavėjų psichologinės sveikatos 

išsaugojimą, išmokyti įgūdžių kontroliuoti dirglumą, agresiją, drovumą, nesaugumą. 

2. Senelių globos namuose formuoti teigiamą senatvės stereotipą ir vyresnio amžiaus žmonių bei 

senatvės supratimą, kad daugelį problemų įmanoma išspręsti paprasčiausiai priimant situaciją ir 

keičiant požiūrį į ją. 

 

II. VEIKLOS PRIORITETAI 

 

1. Savalaikių, profesionalių ir veiksmingų psichologinių konsultacijų teikimas paslaugų gavėjams. 

2. Paslaugų gavėjų, darbuotojų švietimas psichologiniais klausimais. 

 

 

III. PLANUOJAMI PROJEKTAI, PARTNERYSTĖS PLĖTRA, VYSTYMAS 

 

1. Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) 

kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“  įgyvendinimas - 0,25 

psichologo etato.  

2. Negalią turinčių asmenų lytinio švietimo ugdymo programa. 

3. Negalią turinčių asmenų šeimos konsultavimo programa. 

 

 

IV. ŽMOGIŠKIEJI IR KITI REIKALINGI IŠTEKLIAI 

 

1. Psichologas. 

2. Įstaigos lėšos konsultavimo įrankiams įsigyti. 

 

V. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

1. Įsigyti  specialiųjų metodikų (asmenų konsultavimui, korekcijai , judesio korekcijai). 

2. Kvalifikacijos kėlimas 20 valandų per metus. 

3. Vadovaujantis įstaigos kokybės politika, savalaikiai peržiūrėti ir pagal poreikius koreguoti 

dokumentus, susijusius su psichologo teikiama paslauga įstaigoje. 

 



VI. PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

 

1. Neįgaliųjų grupių vedimas, sprendžiant emocinius/psichologinius sunkumus, asmeniniam 

tobulėjimui – 40 užsiėmimų. 

2.  Senelių globos namų darbuotojų partnerystės, bendradarbiavimo gebėjimų augimas 2 procentais. 

3. Senyvo amžius dailės terapijos vedimas, sekant išreikšti savo mintis, jausmus bei ugdant save ir 

sprendžiant psichologines problemas. Atlikimas 1 kartą per mėnesį. 

 

 



Psichologo 2020 metų veiklos tikslų įgyvendinimo planas    

                                 

Priemonės 

kodas 
Uždaviniai 

Padalinio veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Asignavimai 

 Strateginio veiklos plano tikslas TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTĖS AUGIMAS Personalo nuolatinio tobulinimo sistemos gerinimas 

 1.1.3. Įvertinti darbuotojų 

kompetencijos ir gebėjimus. 

1. Įstaigos darbuotojų 

profesinės 

kompetencijos 

įsivertinimas ir 

rezultatų 

apibendrinimas.  

 

 

2. Rekomendacijų dėl 

tolimesnio  įstaigos 

darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo 

paruošimas. 

 

Darbuotojų 

kompetencijų ir 

gebėjimų augimas 5 

procentais pagal 

identifikuotą poreikį  

 

Darbuotojų 

kompetencijų ir 

gebėjimų vertinimas 

pagal įsivertinimo įrankį 

– apklausta 90 proc. 

 

 

 Psichologas Per einamųjų 

metų pirmąjį 

mėnesį 

2020.12.31 

 Įstaigos lėšos 

Žmogiškieji ištekliai 

Kelti profesinę kompetenciją 

šeimos konsultavimo srityje 

Mokymų paieška ir 

dalyvavimas 

mokymuose krizės 

šeimoje įveikios tema 

 

20 valandų Psichologas 2020.12.31 200 Eur. 

1.4.4. Įsigyti  specialiųjų metodikų 

(asmenų konsultavimui, 

korekcijai , judesio 

korekcijai). 

Darbo įrankių paieška 

ir pirkimas 

Galvosūkis "Mįslingas 

kubas"  
Emocijų kamuoliukai 

Psichologas, 

ūkio dalies 

vedėjas 

2020.12.31 50 Eur. 

http://gs.elaba.lt/object/elaba:2051227/2051227.pdf
http://gs.elaba.lt/object/elaba:2051227/2051227.pdf


1.5.3. Vykdyti krizės įveikimo 

prevencines priemones 

Lankstinuko apie krizių 

įveikimo mechanizmą 

sukūrimas 

Išdalinta 150 vnt. 

lankstinukų 

Psichologo konsultacijų 

augimas 5 proc. 

nestacionarių įstaigos 

paslaugų gavėjams 

Psichologas, 

atsakingi už 

paslaugas 

darbuotojai 

2020.06.30 20 Eur. 

 Strateginio veiklos plano tikslas ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

 2.1.1. Mažinti darbuotojų stresą ir 

įtampą, patiriamą darbe 

Psichologinio 

instrumento (laiško 

rašymo sau) 

paruošimas ir taikymas 

Metodas bus pritaikytas 

30 proc. darbuotojų 

Metų gale streso ir 

patiriamos įtampos lygis 

tarp šių darbuotojų 

sumažės 20 proc. 

 Psichologas  2020.12.31 5 Eur. 

Žmogiškieji ištekliai 

 

              Psichologė                                                                                                                                                                              Ganna Jakelaitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


