
 Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams veiklos 
(toliau – PSKD veikla) aprašas ir grafikas Anykščių socialinės globos namų darbuotojams

Renginio 
pavadinimas

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams veikla, kuri 
numatyta Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 
d.  įsakymu Nr. V-590 „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių 
darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo “

PSKD veiklos 
organizatorius Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

PSKD veiklos 
gavėjai Anykščių socialinės globos namų darbuotojai

PSKD veiklos 
vieta Anykščių socialinės globos namai, Alaušo g. 4, Svėdasai, Anykščių raj.

PSKD veiklos 
grafikas

2019 m. spalio 25 d., 12.00 – 17.00 val., 
2019 m. lapkričio 7 d., 12.00  – 17.00 val., 
2019 m. lapkričio 19 d., 12.00 – 17.00 val., 
2019 m. lapkričio 28 d., 12.00 – 17.00 val., 
2019 m. gruodžio 5 d., 12.00  – 17.00 val.

PSKD veiklos 
vykdytojai

Komanda, kurią sudaro specialistai: 

1. Profesinės sveikatos specialistas Jolanta Birbalienė*
2. Psichologas Andrius Kaluginas**

* atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-271 „Dėl 
Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių 
reikalavimų aprašo patvirtinimo“, turinčio ne mažesnę kaip 2 metų darbo 
įmonėje (įmonėse) profesinės sveikatos specialisto patirtį, ar kito sveikatos 
priežiūros specialisto (darbo medicinos gydytojo, medicinos gydytojo, 
visuomenės sveikatos specialisto, bendrosios praktikos slaugytojo) turinčio ne 
mažesnę kaip 3 metų patirtį profesinės sveikatos priežiūros srityje per 
paskutinius 5 metus;

** baigęs psichologijos studijas ir įgijęs aukštąjį arba jam prilygintą aukštojo 
mokslo išsilavinimą, magistro laipsnį ir turintis ne mažiau kaip 3 metų 
konsultavimo psichikos sveikatos stiprinimo srityse patirtį per paskutinius 5 
metus.

Tikslas (-ai)

Ugdyti įmonių darbdavių ir jų atstovų (padalinių vadovų), įmonių darbuotojų 
saugos ir sveikatos tarnybų specialistų kompetencijas, reikalingas mažinti 
neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti 
psichosocialinę aplinką įmonėse ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą.

Tikslinė 
grupė

Įmonių, kurios yra atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo 
vietoje, darbuotojai.

Trukmė mokymų trukmė - ne mažiau kaip 40 val., iš jų praktinių užsiėmimų – ne mažiau 
kaip 25 val.



Eil. 
Nr.

Veiklos pavadinimas Metodai Veiklos trukmė
(val.)

1. Psichoemocinės būklės 
įmonėje  įvertinimas.
Gautų duomenų analizė.

Apklausa (naudojant anketą);
Kiekybinė duomenų analizė

2 val.

2. Darbuotojų psichikos 
sveikatos raštingumo 
įvertinimas.
Individualios analizės 
atlikimas

Apklausa (naudojamas 
klausimynas);
Kiekybinė duomenų analizė

1 val.

3. Psichoemocinės būklės 
įvertinimo rezultatų 
aptarimas, probleminių sričių 
nustatymas 

Apklausos ataskaitos 
pristatymas;
Diskusija

3 val.

4. Psichoemocinės sveikatos 
kompetencijų didinimo 
įmonės darbuotojams 
veiksmų plano sudarymas.

 1 val.

5. Užsiėmimai veiklos plano 
įgyvendinimui (kiekvieno 
užsiėmimo metu aptariant 
veiksmų plano įgyvendinimo 
eigą, aktualijas ir kylančius 
iššūkius) 
 Psichikos sveikatos 

samprata, įtampa darbe 
ir jos įveika

 Psichosocialiniai darbo 
aplinkos veiksniai, jų 
pasireiškimas darbo 
kolektyvuose, prevencija

 Darbingumas, jį 
įtakojantys veiksniai, 
darbo ir asmeninio 
gyvenimo derinimo 
galimybės, profesinis 
perdegimas, jo priežastys 
ir prevencija

 Organizacinės priemonės 
įmonės ir asmens 
lygmeniu, socialinė 
parama darbe: rizikos 
atpažinimas, prevencija, 
intervencija

 Kita įmonei aktuali 
tematika. 

Paskaita;
Diskusija;
Individualių ir grupinių 
užduočių sprendimas;  Teksto 
analizė ir aptarimas; Situacijos 
modeliavimas.

Viso: 25 val.
10 mėn. 1 
užsiėmimas,
11 mėn. 2 
užsiėmimai,
12 mėn. 2 
užsiėmimai
 

6. Rekomendacijų įmonei 
parengimas

Turinio analizė 1 val.

7. Pakartotinis darbuotojų 
psichikos sveikatos 
raštingumo įvertinimas.
Duomenų apdorojimas, 
bendro ir individualaus žinių 
pokyčio vertinimas. 

Kiekybinė duomenų analizė, 
lyginamoji analizė

2 val.

Vykdytos 
veiklos 
aprašymas/
planas
( turinys, 
pobūdis)

8. Rezultatų pristatymas: Diskusija;
Laiškai (kiekvienam 
darbuotojui)

4,5 val. 



*Apibendrinti rezultatai 
pristatomi įmonės 
(padalinių) lygmeniu;
* Individualūs darbuotojų 
rezultatai pristatomi 
asmeniškai.

9. Įgyvendintų veiklų 
efektyvumo vertinimas

Apklausa (pildoma apklausos 
anketa)

0,5 val.

Iš viso: 40 val.

Metodologija 
(naudota 
metodinė 
medžiaga, 
metodai, 
mokymo 
priemonės)

Projektorius, kompiuteris, konferencinis stovas ir bloknotas, popierius, spalvoti 
markeriai.
Plano sudarymas Anketavimas, vertinimas, paskaita, diskusija, darbas grupėse, 
situacijų modeliavimas, refleksija, diskusija/aptarimas, dalyvių įsijungimas į 
praktinių užduočių sprendimą, diskusiją, refleksiją.


