DeSqual mokymo moduliai
1. Paslaugų vartotojų įgalinimas
Modulis
Tikslai ir uždaviniai

Rezultatai

Veiklos

2 x 4 val
Įgalinimo vertinimas ir stiprinimas.
Įgalinimo apibrėžimas:
Įgalinimas asmenų ar grupių gebėjimo rinktis didinimas ir pasirinkimų
transformavimas į pageidaujamų veiksmų ir rezultatų procesą.
Įgalinimas tai multi-dimencinis socialinis procesas, kuris padeda
žmonėms įgyti gebėjimų kontroliuoti savo gyvenimą. Įgalinti reiškia
didinti dvasinį, politinį, socialinį ar ekonominį individų ir bendruomenių
pajėgumą. Įgalinimas reiškia “tikėti savo gebėjimais veikti efektyviai”.
Įgalinimas yra asmens savo galios mąstyti ir veikti laisvai suvokimas,
pasirinkimo teisės praktikavimas savo potencialui panaudoti.
6 įgalinimo komponentai:
• Teigiamas identitetas
• Poveikis
• Apsisprendimas
• Grupės orientaciją
• Prasmė
• Kompetencijos
Priemonė išmatuoti įgalinimo lygį yra įgalinimo klausimynas.
Remiantis 60 teiginių sudaromas įgalinimo profilis. Asmenų įgalinimas
gali būti sustiprintas, remiantis individualiu profiliu. Sudaryti 175
moduliai, susiję su komponentais.
DeSqual projekto partneriai išmoks taikyti klausimyną, interpretuoti
rezultatus, suteikti grįžtamąjį ryšį klientams ir surasti, kuris
pratimas/užsiėmimas/paslauga padės pagerinti įgalinimą.
Informacija / teorinis mokymas apie VrijBaan Įgalinimo metodiką.
Pratimai apie 6 įgalinimo komponentus.
Pratimai apie VrijBaan įgalinimo metodą.
VrijBaan įgalinimo mokymo pritaikymas.
Vertinimas.

2. Gyvenimo kokybė
So obvious and yet so complicated
Modulis
8 val. (4+4) susiję su orientacijos į asmenį moduliu
Tikslai ir uždaviniai Dalyviai:
• Didinti jų supratimą ir informuotumą, kaip taikyti gyvenimo kokybės
samprata teikiant profesinio mokymo paslaugas.
• Išmokti nustatyti ir išmatuoti individualių tikslų pasiekimą, siekiant
pagerinti gyvenimo kokybę;
• Sužinoti, kaip gyvenimo kokybės tikslai gali pagerinti į asmenį
orientuotą planavimo procesą;
• Gebėti integruoti gyvenimo kokybės gerinimo metodą į kasdienę
paslaugų teikimo praktiką savo organizacijoje ir tokiu būdu kurti
tvaresnę kokybę;
Rezultatai

Veiklos

Dalyviai turės
• Geresnį GK socialinėse paslaugose supratimą.
• Padidės gyvenimo kokybės matavimo kompetencijios;
• Pagerės GK matavimo instrumento taikymo žinios;
 Įvadas į temą;
 Gyvenimo kokybės apibrėžimas;
 Gyvenimo kokybės sąvokos;
 Gyvenimo kokybės domenai ir rodikliai;
 Seminaras (įskaitant atvejų aptarimus);
 Santrauka ir atsiliepimai;
 Dalijimasis patirtimi.

3. Į asmenį orientuotas planavimas
Modulis
Tikslai ir uždaviniai

Rezultatai

Veiklos

8 val. (4+4) susiję su gyvenimo kokybės gerinimo moduliu
Apibrėžti individualius tikslus.
Į asmenys orientuotas planavimo mokymas yra teorijos pateikimo,
praktinių pavyzdžių nagrinėjimo ir praktinių seminarų derinys. Per
mokymus dalyviai gaus praktinį mokymą, kurį galės pritaikyti
kasdienėjė praktikoje savo organizacijoje tokiu būdu užtikrinant
kokybėss reikalavimų įgyvendinimą praktikoje.
Dalyviai:
• padidins savo kompetenciją individualaus planavimo
srityje;
• sužinos kokia yra sąveika tarp dabartinio paslaugų
teikimo ir gyvenimo kokybės gerinimo;
• išmoks nustatyti ir išmatuoti individualius tikslus;
• išmoks į asmenį orientuoto planavimo proceso valdymo,
asmenų motyvacijos didinimo ir geresnių rezultatų
pasiekimo metodų;
• gebės susieti gyvenimo kokybės gerinimo metodą ir
individualių palaugų teikimą.
 Įvadas
 Trumpas gyvenimo mokymo kokybės sampratos
pristatymas;
 Į asmenš orientuoto planavimo teorijos ir paslaugų teikimo
modeliai;
 Tikslų formulavimas;
 Praktinė užduotis: apibrėžiant gyvenimo kokybės gerinimo
tikslą;
 Santrauka ir atsiliepimai.

4. Kokybės kultūros supratimas, kokybės suvokimas ir elgesys
Modulis
Tikslai ir uždaviniai

Rezultatai

Veiklos

Modulis: 3 x 4 val.
 Kokybės kultūro aapibrėžimai, kokybės suvokimas ir
elgesys;
 Kokybės kultūros ir kokybės elgesio pamatavimo metodai;
 Metodai, siekiant pagerinti kokybę sąmoningumą
 Kaip išmatuoti kokybės kultūrą ir kokybės elgesį personalo ir
valdymo lygmenyje?;
 Kaip suprasti kokybės kultūros modelį?
 Kaip įvertinti ir sustiprinti kokybės elgesį?
Visi dalyviai sužinos, kaip:
• įvertinti kokybės kultūrą, kokybės supratimą ir kokybės elgesį;
• apibrėžti kokybės kultūrą, kokybės supratimą ir kokybės elgesį;
• stiprinti kokybės kultūrą, kokybės supratimą ir kokybės elgesį;
• matuoti kokybės kultūrą, kokybės suvokimą ir kokybės elgesį.
 Įvadas
 Power Point pristatymai apie kokybės kultūros sąvokas, kokybės
suvokimą ir kokybės elgesį;
 Filmai apie kokybės kultūrą;
 Praktinės užduotys apie kokybės elgesio stiprinimą;
 Praktinės užduotys apie kokybės kultūros vertinimą;
 Praktinės užduotys apie kokybės suvokimo didinimą;
 Grupės diskusijos.

5. Įgalinančios aplinkos kūrimas
Modulis
Tikslai ir uždaviniai

Rezultatai

4 val.
Norėdami sužinoti apie įgaliojimo aplinkos samprata ir kaip naudoti šią
informaciją organizacijos valdyme.
Kas yra įgalinanti aplinka?
Išmatuoti įgalinančią aplinką, galima naudoti “greitąjį įsivertinimą”.
Užpildžius klausimyną (savirefleksiją) ir vėliau dalyvaujant konsensuso
susitikime yra padaromi 2 profiliai su rekomendacijomis. Vienas
organizacijai ir vienas specialistams.
Intervencijos yra rekomenduojamos:
• Įgalinti elgesiui;
• Įgyvendinant misiją ir viziją;
• Įgalinimas ir žmogiškųjų išteklių tobulinimas.
Po modulių pritaikymo greito įsivertinimo metodas gali būti naudojamas
pakartotinai, tam, kad įvertinti patobulinimus.
Dalyvis sužinos teorinius įgalinimo metodo pagrindus;

Dalyvis žinos 6 įgalinimo komponentus;
Dalyvis žinos, kaip užpildyti savęs vertinimo klausimyną;
Dalyvis žinos, kaip interpretuoti savęs vertinimo klausimyno
rezultatus ir kaip suprasti rekomendacijas.
Veiklos

Įvadas;
 Teorinis VrijBaan įgalinimo metodas
 Pratimai: greitojo įsivertinimo klausimyno pildymas;
 Savęs įsivertinimo rezultatų interpretacija;
 VrijBaan įgalinimo mokymas;
Vertinimas.

6. Darbutoojų įtraukimas į nuolatinį tobulinimą
Modulis
Tikslai ir uždaviniai

Rezultatai

Veikla

4 valandų programa
Dalyvis mokosi, kaip įtraukti darbuotojus nustatant tikslus, nuolatinį
tobulinimą. Sužino, kaip nustatyti rodiklius ir kaip naudoti stebėsenos
lentelę.
Seminare bus pateikta:
• Pagerėjimo filosofija
• Darbuotojų dalyvavimo CI metodika
• Tobulinimo lentelės naudojimas
• Atskirų pagrindinių savybių identifikavimas
Pagerėjimo filosofija:
• Sisteminis nuolatinis tobulinimas komandos aplinkoje
• Visi komandos nariai prisiima atsakomybę už komandos
veiklą
• Veiksmai susiję su individualiomis esminėmis savybėmis
• Nuolatinis tobulėjimas kasdieniame darbe
• Maži veiksmai ir greiti patobulinimai
• Vizualizacija: kiekvienas galės pamatyti, iškylančius
klausimus
• Mokėjimas reflektuoti ir spręsti iškylančius iššūkius ir
problemas
 Profesinių savybių žinojimas, kuriant tvarios kokybės plėtrą
 Profesinio elgesio išmanymas
 Žinojimas, kaip naudotis tobulinimo lentele
Įžanga
Informacinė programa: pagerinanti personalo filosofi ir metodologiją
dalyvaujant CI
Veikla: Pasinaudoti tobulinimo lentele
Informacinė progama: pagrindinės darbuotojų savybės
Veikla: Nustatyti pagrindinią individualią kokybę, kuri prisidėtų prie CI
vertinimo

7. Gerinimo veiksmų efektyvumo matavimas
Modulis
Tikslai ir uždaviniai

Rezultatai

Veikla

8 val
Šio modulio tikslai yra:
 sukurti sistemą, įvertinti ir atsiskaityti už atliktus gerinimo
veiksmus, rezultatus;
 apibrėžti efektyvius darbutojų įtraukimo būdus į nuolatinio
gerinimo veiksmus;
Tuo modulio pabaigoje dalyviai galės:
 nustatyti tobulinimo veiksmus, pasirinkdami ir analizuodami
įvairią informaciją;
 nustatyti ir naudoti veiksmingą nuolatinio gerinimo planavimo
metodą;
Pagrindiniai mokymo moduliai yra:
 Paaiškinkti nuolatinio tobulinimo naudą kitiems;
 Nustatyti nuolatinio gerinimo veiksmus;
 Planuoti nuolatinio gerinimo vertinimą;
 Atskirti izoliavimo, korekcinių, prevencinių, ir naujoviškų
tobulinimo veiksmus;
 Įvertinti veiklos rodiklius;
 Palyginti įsivertinimo rezultatus ;
 Naudoti pagrindiniai rodiklių rezultatus;
 Įvertinti organizacijos valdymo sistemos spragas ;
 Atlikti įsivertinimo rezultatus ir juos analizuoti.
Teorinė įžanga ir konceptualios diskusijos
Praktinė užduotis: gerinimo veiksmų plano paruošimas, atsižvelgiant
įvairius informacijos šaltinius, diskusijos ir išvados;
Praktinė užduotis: sklaidos formų pasirinkimas, veiklos organizavimas ir
darbuotojų dalyvavimo tobulinimas;
Diskusija ir išvados.

8. Personalo veiklos vertinimas
Modulis
Tikslai ir uždaviniai

4val.
Šio modulio tikslai yra:
• sukurti sistemą įvertinti darbuotojų veiklą;
• sukurti kriterijus, kurie bus naudojami darbuotojų veiklos vertinimui;
Mokymosi tikslai yra šie:
• personalo veiklos vertinimo sistemos sukūrimas;
• darbuotojų našumo komponentai;
•suprasti, kaip susieti personalo veiklos vertinimo sistemą su
pripažinimo mechanizmais;
Pagrindinės temos:
Personalo veiklos vertinimo sistema
tipai analizė

Rezultatai

Veikla

Bendrosios charakteristikos vertinimo proceso
Įgūdžiai profilis
Kompetencija, etika, elgesys, dalyvavimas, žinios, pripažinimas,
procedūros ir pasiekimas
Veiklos vertinimo įrankiai
Veiklos rodikliai - Apibrėžimas ir stebėsena
Savęs vertinimo klausimynai ir vertinimas trečiųjų šalių
Interviu
HR politikos naudą / pripažinimo įrankiai
At the end of the module the participants will be able to:
 manage a list of evaluation performance criteria and select the
ones that better suits to each function;
 define and manage a benefits database.
Theoretical Introduction (10 minutes)
Workshop: case study analysis, general organization characteristics and
job description; roles and responsibilities; performance criteria
identification
Workshop: potential benefits identification performance components,
recognition mechanisms: career, performance bonuses and others
Discussion and conclusions

9. Darbas bendradarbiaujant
Modulis
Tikslai ir uždaviniai

Rezultatai

4 valandų paskaita
Šio modulio tikslas:
Sukurti griaučius, apibudinančius darbo bendradarbiavimo
užduotis bei tikslus
Sukurti vertinimos sitemą rezultatams bei efektyvumui
Svarbiausia:
 partnerystė bei partnerystės tipai nustatymas;
 Galimų partnerių bendruomenėje pasirinkimo analizė
(SWOT);
 Partnerystės vystymo galimybės, įsipareigojimai,
tikslai ir uždavinai
 Partnerių rolė paslaugų, tiekiamų įstaigoje, plėtojime
ir tobulinime
Palaikymo priemonės:
Nacionalinių partnerių duomenų bazė bei atitinkamas
palaikymas – Serverių kūrimas;
Atsakotomoji stratgija: susirinkimai, duomenys, apklausos,
indikacijos.
Modulio pabaigoje dalyviai gebės:
-sukurti ir efektyviai naudoti partnerystės planavimo įrankius jų
pačių organizacijose (asociacijose)
- ištirti vertinimo kriterijų bazę partnerystei ir pasirinkti tuos
kriterijus, kurie geriausiai tinka jų organizacijai (asociacijai)
- sukurti ir efektyviai naudoti Pertnerystės vertinimo įrankius

Veikla

Teorinis pristatymas ir koncepcijos aptarimas bei diskusija:
-Partneriai ir partnerystės atpažinimas, partnerystės finkcija kuriant ir
tobulinant paslaugas tiekiamas institucijų
- (SWOT) analizė bei tyimas kaip būdas identifikuoti bei pasirinkti
partnerius
- Gudrių tikslų pasirinkimas teikaimų paslaugų partnerystėms
- praktiniai pratimai susiję su mokomąją situacija
- Duomenų bazės šablono pristatymas nacionaliniams partneriams
- Partnerių vertinimos įrankio kūrimas iš partnerio/ių ir/ar kliento
perspektyvos
-Diskusija: atsiliepimųstrategijos, susirinkimai, duomenys, apklausos,
indikacijos (požymiai)

10. Vidaus auditas
Modulis
Tikslai ir uždaviniai

4 val
Dalyviai išmoks, kaip sukurti vidaus audito programą, žingsnis po
žingsnio.
1 žingsnis: nustatyti esminę informaciją, kurią vadovybė norėtų gauti
apie veiklą;
2 žingsnis: suplanuoti (užtikrinti, kad visi kriterijai yra imami iš
atitinkamų sričių / paslaugos / procesai / veiklos) ;
3 žingsnis: nustatyti esamus dokumentus ir įrašus kiekvienai audito
sričiai (sritys / paslaugos / procesai / veiklos), taip pat atitinkamus
veiklos rodiklius;
4 žingsnis: paskirti audito grupę;
5 žingsnis: įvertinti audito efektyvumą.

Rezultatai

Mokymų metu dalyviai gaus praktinį mokymą, kurį gales pritaikyti
kasdienėje praktikoje organizacijoje tam, kad užtikrinti, kad atitiktų
kokybės reikalavimus, gerinant kokybės suvokimą, kokybės elgesį ir
kokybės kultūrą taikant vidaus audito metodą.
• Kaip padidinti vidaus audito efektyvumą?
• Kaip integruoti vidaus auditą į organizacijos veiklos gerinimą ir
prevencinių veiksmų procesus;
• Kaip pagerinti "audito interviu"?
• Kaip įrodyti vertę? Kaip vidaus auditas prisideda prie organizacijos
tobulėjimo?
• Vidaus audito kvalifikacija?

Veikla

Įvadas
• Trumpas audito proceso, koncepcijų ir metodų apibrėžimas;
• Vertinimo procesas;
• Vidaus audito metodika;
• Vidaus audito procedūra;
• Vidaus audito veiksmingumo matavimas;
• Santrauka ir atsiliepimai;

11. Visuomenės lūkesčių patenkinimas
Modulis
Tikslai ir uždaviniai

Rezultatai

4 val.
Išmokti:
 poreikių ir lūkesčių nustatymo metodus;
 interviu, apklausa, informacija, analizė ir tt.
 Metodų privalumai ir trūkumai;
 Kaip tinkamai įvertinti įrankius, instrumentus, duomenų rinkimo
būdus, duomenų analizės metodus, ataskaitų formas;
 Kaip naudoti šią informaciją nustatatant tikslus, uždavinius,
apibrėžiant strategijas, politikas, tobulinimą.
 Dalyvis išmoksta padaryti planą įvertinant visuomenės poreikius.
 •Dalyvis išmoksta naudotis įvairiais įrankiais įvertinti
visuomenės poreikius
 • The dalyvius išmoksta naudotis poreikių įvertinimo rezultatus.

Veikla







Pristatymas
Dabartinės praktika
įrankių / metodų pavyzdžiai
duomenų analizės pavyzdžiai
plėtros žingsniai
strategija įtraukiant darbuotojus į valdymo plėtrą - duomenų
rinkimas - analizė ir ataskaitos
 Seminaras: plėtra (dalis) dėl savo patirtimi įrankis - į savo turinį
 Atsiliepimai apie seminaro rezultatus
 Vertinimas

12. Darbas bendradarbiaujant
 Modulis
 Tikslai ir
uždaviniai

 4 valandų paskaita
 Tikslas:
 Šiame projekte partneriai mokėsi kaip praktiškai apibrėžti ir
dokumentuoti strategijos planavimo suderinimą su metiniu
planavimu ir įstaigos veikla.
 Šis metodas yra apibūdinamas vadovybės ir darbuotojų
įtraukimu į procesų apibrėžimą.
 Metodas užtikrina, kad visi darbuotojai žino misiją, viziją,
kokybės politiką, organizacijos strategiją ir tikslus savo
kasdieninėje veikloje.

 Uždaviniai:
 Kaip Jūsų įstaiga, Jūsų komanda, ir Jūs, kaip komandos narys,



 Rezultatai

 Veikla

galite efektyviau veikti įgyvendinant (strateginius) tikslus ir
planus.
Kaip užtikrinti, jog visos komandos, darbuotojai ir įstaigos
skyriai bendradarbiautų ir efektyviai teiktų paslaugas savo
paslaugų gavėjams jiems tinkamiausiu būdu?
Kaip užtikrinti, kad organizacijos strategija ir veiklos planai būtų
gyvybingi ir įtrauktų visus darbuotojus siekti bendrų tikslų?


 Visi dalyviai gebės :
 parengti organizacijos strategijos žemėlapį;
 nustatyti strategijos įgyvendinimo būdus, veiklas, veiklos
indikatorius;
 parengti organizacijos strategijos įgyvendinimo metinį planą.
 Įvadas
 Mokymai:
 organizacijos strategijos žemėlapio sudarymas
 strategijos įgyvendinimo būdų,. veiklų, veiklos indikatorių
nustatymas;
 organizacijos strategijos įgyvendinimo metinio plano
parengimas.
 Diskusija, patirties aptarimas.

