5. JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO
PERSONALO KVALIFIKACIJOS KĖLIMO IR MOKYMOSI SISTEMA
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Kasmet Jaunuolių dienos centras atlieka socialinį darbą dirbančių darbuotojų apklausą, nustato
Kompetencijos tobulinimo poreikį ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento, informacinėje
sistemoje (SDDKAIS) teikia Kompetencijos tobulinimo poreikių anketą.
Socialinį darbą dirbantys darbuotojai įsivertina „Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos
įsivertinimo įrankio“ pagalba.
Duomenys apie socialinių darbuotojų kvalifikaciją ir atestaciją kaupiami Socialinių paslaugų
priežiūros departamento, informacinėje sistemoje (SDDKAIS)
http://sistemos.sppd.lt/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fauth%2fdefault.aspx
SDDKAIS sistema leidžia:
•
•
•
•
•

teikti prašymus dėl atestavimo;
teikti vertinimui socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas;
teikti derinimui įžangines individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo
programas;
tvarkyti socialinių darbuotojų bei socialinių paslaugų įstaigų ir metodinių centrų duomenis;
tvarkyti Vyriausiosios socialinių darbuotojų atestacijos ir Socialinių darbuotojų profesinės
kompetencijos tobulinimo programų atrankos komisijų posėdžių bei sprendimų duomenis;

•
•

tvarkyti profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių anketų duomenis;
gauti ir peržiūrėti žurnalo duomenis.
Jaunuolių dienos centras registruotas daugelio aukštųjų mokyklų ir kvalifikacijos kėlimo įmonių bei
įstaigų informacinėse bazėse. Elektroniniu paštu gauname informaciją ir pasiūlymus dėl mokymų,
seminarų, konferencijų. Aktualūs mokymo pasiūlymai persiunčiami darbuotojams el. paštu.
Jaunuolių dienos centras registruotas šiuose portaluose:
• Erasmus+; http://www.erasmus-plius.lt/;
• European Youth Portal, http://europa.eu/youth/volunteering/evsorganisation_en?country=AT&topic=&field_eyp_vp_accreditation_type=3&town=&name=
&pic=&eiref=&inclusion_topic
• The SALTO-YOUTH Resource Centres provide; https://www.salto-youth.net/
• Up 2 Europe https://www.up2europe.eu/partners/jaunuoliu-dienos-centras-youth-day-carecenter_4041.html
Iš šių portalų gauname tarptautinio mokymosi, kvalifikacijos kėlimo ir projektų įgyvendinimo
pasiūlymus. Tai tarptautinio mokymosi galimybė.
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Socialinio darbo metodinis centras
Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V(4)-50 „Dėl Socialinio darbo metodinių centrų
tvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 67-3446). Jaunuolių dienos centras patvirtintas socialinio darbo
metodiniu centru. Inicijuojame ir vykdome savo darbuotojų ir kolegų kvalifikacinius mokymus.
Pirmumo teisė dalyvauti JDC metodinio centro organizuojamuose mokymuose suteikiama JDC
darbuotojams.
Kitų darbuotojų mokymas
Darbuotojai vykdo kvalifikacijos kėlimo mokymus, pagal patvirtintas mokymų programas. Tai
puiki galimybė mokymus vedančiam darbuotojui mokytis ir įgyti išskirtinių kompetencijų.
Darbuotojai kasmet pateikia kvalifikacijos kėlimo ataskaitas. Ataskaitos lyginamos ir daromos
lyginamosios analizės. Vertinami kvalifikacijos kėlimo kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Yra šios
kvalifikacijos kėlimo atskaitos:
• metodinės veiklos ataskaita;
• profesinės kompetencijos rodiklių ataskaita.
Visi jaunuolių dienos centro darbuotojai nuolat pildo savo asmeninius kompetencijų portfelius,
kuriuose saugo kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.
Jaunuolių dienos centras yra pasitvirtinęs „Darbuotojų kvalifikacijos tvarkos patašą“ (JDC
direktoriaus 2017-10-13 įsakymas Nr. V-129), kuriame aprašyti Jaunuolių dienos centro
darbuotojų:
• kvalifikacijos tobulinimo tikslai, uždaviniai, principai;
• kvalifikacijos tobulinimo būdai, formos ir organizavimas
• kvalifikacijos tobulinimo planavimas ir vertinimas
• kvalifikacijos tobulinimo tvarka
• kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai socialinį darbą dirbantiems specialistams
• kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų panaudojimas

