
 

 

INFORMACJA APIE DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOTES 2020 M. 

Eil. 

Nr. 

Komandiruotės 

laikotarpis 

 

Vykusio asmens pareigybė  Tikslas Vieta (-os) Finansuojama suma 

(Eur) 

Komandiruotės rezultatas 

1. 2020-01-08, 22 Psichologas Dalyvavimas 

mokymuose apie 

ASEBA formas 

Vilnius 78,84 Patobulinti žinias apie 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų emocinę ir elgesio 

sunkumų įvertinimą taikant 

ASEBA formas 

2. 2020-01-15 Socialinė darbuotoja Dalyvavimas 

seminare apie 

asmeninio 

asistento 

paslaugų teikimą 

Vilnius 0,00 Patobulintos žinios apie 

asmeninio asistento 

paslaugų organizavimą ir 

teikimą fizinę ir (ar) 

kompleksinę negalią 

turintiems asmenims 

3. 2020-02-19 – 2019-02-21 

2020-03-04 – 2020-03-06 

Socialinės darbuotojos Dalyvavimas 

mokymuose apie 

elgesio korekcijos 

metodų taikymą 

Klaipėda 290,00 Įgytos žinios apie elgesio 

korekcijos metodų taikymą 

dirbant su vaikais, 

turinčiais autizmo spektro 

sutrikimų 

4. 2020-06-18, 26 Socialinės darbuotojos ir atvejo 

vadybininkės 

Dalyvavimas 

mokymuose apie 

smurtą artimoje 

aplinkoje 

Joniškis 0,00 Įgytos žinios apie smurto 

artimoje aplinkoje 

prevenciją, apsaugą, 

pagalbą ir 

bendradarbiavimą. 

5. 2020-07-02 Globos centro darbuotojai Dalyvavimas 

grupiniuose 

užsiėmimuose 

Gargždai 0,00 Sužinota aktuali 

informacija apie globėjų 

(rūpintojų) ir įtėvių 

paieškos, rengimo, 

atrankos, konsultavimo ir 

pagalbos jiems paslaugas. 



6. 2020-07-13 – 2020-07-15 Globos koordinatorius Dalyvavimas 

EQUASS 

mokymuose 

Vilnius 45,00 Įgytos žinios apie 

EQUASS sistemos 

diegimo procesą įstaigoje. 

7. 2020-07-16 Globos centro darbuotojai Dalyvavimas 

mokymuose apie 

globėjų ir globos 

centrų specialistų 

kompetencijų 

stiprinimą 

Šiauliai 0,00 Sustiprintos bendrosios 

emocinės – psichologinės 

kompetencijos: 

psichologinis atsparumas, 

įveikiant kasdienius 

iššūkius.  

8. 2020-07-29 Direktorė Dalyvavimas 

EQUASS 

mokymuose 

Vilnius 0,00 Įgytos žinios apie 

EQUASS sistemos 

diegimo procesą įstaigoje. 

9. 2020-08-24 – 2020-08-25 Socialinės darbuotojos Dalyvavimas 

mokymuose apie 

darbą su 

nemotyvuotais 

klientais 

Žagarė 1428,00 Įgytos žinios apie 

ypatumus ir taikytinus 

metodus darbui su 

nemotyvuotais klientais 

10. 2020-08-26 Direktorė Dalyvavimas 

EQUASS 

mokymuose 

Vilnius 0,00 Įgytos žinios apie 

EQUASS sistemos 

diegimo procesą įstaigoje. 

11. 2020-09-08 Globos centro darbuotojos Dalyvavimas 

mokymuose apie 

vaikų globos 

namų vaidmenį 

vaiko parengime 

globai (rūpybai) 

Vilnius 0,00 Patobulintos žinios apie 

vaikų globos namų 

vaidmenį vaiko parengime 

globai (rūpybai) ir 

įvaikinimui šeimoje 

12. 2020-09-09 Valstybės vaiko teisių apsaugos 

ir įvaikinimo tarnybos 

atestuotas asmuo 

Dalyvavimas 

savitarpio 

paramos 

(savipagalbos) 

grupių 

organizavimo 

mokymuose 

Šiauliai 0,00 Įgytos žinios apie 

savitarpio paramos 

(savipagalbos) grupių 

organizavimą ir vedimą 

budintiems globotojams, 

globėjams įtėviams. 

 


