VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ŽIRMŪNŲ DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1.Bendros žinios apie mokymo įstaigą
Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Įstaigos veikla: tęstinis, pirminis profesinis mokymas, profesinė reabilitacija.
Vykdome valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą.
Organizuojame mokymą ir testavimą Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui
(ECDL) gauti.
VšĮ Vilniaus Žirmūnų DRMC, siekdamas užtikrinti teikiamų mokymo/si ir profesinės
reabilitacijos paslaugų kokybę bei nuolatinį jos gerinimą, įstaigoje yra įdiegęs integruotą kokybės
vadybos sistemą (KVS). EQUASS Assurance kokybės sertifikatas galioja iki 2018-08-31. LST EN
ISO 9001:2015 sertifikatas galioja iki 2018-08-31.
2. Mokymo įstaigos darbuotojai

2.1. Mokyklos vadovai:
L.e. direktoriaus pareigas Romualdas Stašinskas (dirba nuo 2003-07-22; II vadyb. kat.);
Verslo ir paslaugų specialistų rengimo skyriaus vedėja – Dalia Ramunė Janarauskienė
(dirba nuo 2016-02-08);
Viešbučių, restoranų ir turizmo specialistų rengimo skyriaus vedėja - Gertrūda
Butkuvienė (dirba nuo 2015-06-19);
Socialinių paslaugų mokymo ir profesinės reabilitacijos skyriaus vedėja – Regina
Mieldažienė (dirba nuo 2001-09-26, II vad. kat.);
Pakruojo skyriaus vedėja – Ilona Gelažnikienė (dirba nuo 2000-10-12, II vad. kat.);
Zarasų skyriaus vedėja – Rasa Pitrinienė (dirba nuo 2012-06-28, III vad. kat.).
2.2. Bendras darbuotojų skaičius 2018.01.01 – 145 (Mokymo centre -109, Druskininkų filiale –
36).
2.3. Mokytojai:
Bendrojo
ugdymo
mokytojai

Mokytojų skaičius

IŠ VISO: Neatestuotų mokytojų skaičius Atestuotų mokytojų skaičius:
turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją
turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę
kategoriją
turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją
turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją

Profesijos
mokytojai

Iš jų suteikta kvalifikacinė
kategorija 2017 metais
Bendrojo
Profesijos
ugdymo
mokytojai
mokytojai

94
38
56

x
x
x

x
-

-

2
9

x
x

-

-

21
24

x
x

-

2.4 Švietimo pagalbos specialistai:
IŠ VISO

Specialieji pedagogai

x

t.t.
atestuotų
specialistų

Ekspertų

Metodininkų

Vyr.
specialistų

2

Socialiniai pedagogai

x

IŠ
VISO
Psichologai

t.t.
atestuotų
specialistų

I kat.

II kat.

III kat.

IV kat.

x

2.5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
2.5.1. Bendrojo ugdymo mokytojai:
Mokslo metai

Bendrojo ugdymo mokytojų, tobulinusių
kvalifikaciją, skaičius
Iki 5 dienų
5 ir daugiau dienų
per metus

Proc. nuo bendrojo ugdymo mokytojų
skaičiaus įstaigoje
Iki 5 dienų
5 ir daugiau dienų per
metus

2016–2017 m. m.

2.5.2. Profesijos mokytojai
Metai

2016–2017 m. m.

Profesijos mokytojų, tobulinusių
kvalifikaciją, skaičius
Iki 5 dienų
5 ir daugiau dienų
per metu
33
13

Proc. nuo bendro profesijos mokytojų
skaičiaus įstaigoje
Iki 5 dienų
5 ir daugiau dienų per
metus
35,1
13,8

2.5.3. Švietimo pagalbos specialistai:
Metai

Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius

2016–2017 m. m.

Iki 5 dienų
-

5 ir daugiau dienų per metus
-

3. Pirminis profesinis mokymas
3.1. 2017–2018 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos
Programos pavadinimas
Valstybinis kodas
Mokinių skaičius
2018.01.01
Virėjo modulinė
M44101304
10
Masažuotojo
440091501
117
3.2. Tame tarpe 2017–2018 m. m. pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos:
Programos pavadinimas
Valstybinis kodas
Virėjo modulinė
M44101304
3.3. Daugiau kaip 3 metus nevykdomos, tačiau į licenciją įrašytos, pirminio profesinio mokymo
programos:
Programos pavadinimas
Valstybinis kodas
Dėl kokių priežasčių minimos programos nebevykdomos..........................................................
3.4. 2017–2018 m. m. vykdomos modulinės mokymo programos:
Programos pavadinimas
Valstybinis kodas

Virėjo modulinė

M44101304

Mokinių skaičius
2018.01.01
10

3

3.5. 2018–2019 m. m. planuojamos pradėti vykdyti modulinės mokymo programos:
Programos pavadinimas
Valstybinis kodas
3.6. Mokiniai
3.6.1. Mokinių skaičius:
Mokslo metai
Mokinių skaičius spalio 1 d.
2017 – 2018

Iš jų turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių
-

132

3.6.2.Mokinių priėmimas:
Mokslo metai

Priėmimo planas

Priimta

175

81

2017–2018

3.6.3. Mokinių „nubyrėjimas“:
Išbrauktų mokinių
skaičius per m. m.

158

24

15,2

1

0.63

0
1

0
0.63

0
5
6
0
0
4
7

0
3.16
3.8
0
0
2.53
4.43

Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso
Iš jų:
Perėjo mokytis į kitas mokyklas
Pakeitė gyvenamąją vietą
Dėl vaikų auginimo
Dėl ligos
Dėl nepažangumo
Dėl pamokų nelankymo
Dėl sunkių materialinių sąlygų
Išvyko į užsienį
Įsidarbino
Dėl kitų priežasčių

3.6.4. Mokinių lankomumas:
Mokslo metai
Vidutiniškai 1 mokinys per
mokslo metus praleido iš viso
pamokų
46,97*
2016–2017

Dalis (proc.) nuo
visų mokinių

Mokinių skaičius
09.01

2016–2017 m. m.

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo
metus praleido pamokų dėl
nepateisinamų priežasčių

62**

*Druskininkų filialo duomenys
**Vilniuje vykdomos programos duomenys

Pagrindinė mokinių nelankymo priežastis – įsidarbinimas, ligos.

20,85*
54**
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4. Tęstinis profesinis mokymas
Asmenų skaičius pagal formaliojo
tęstinio profesinio mokymo
Metai
programas
Iš
darbo
įmonės asmenų
viso
biržos
ar
lėšomis
lėšomis įstaigos
lėšomis
2017
1791 1565
90
136

Asmenų skaičius pagal neformaliojo
tęstinio profesinio mokymo
programas
Iš viso darbo
įmonės
asmenų
biržos
ar
lėšomis
lėšomis
įstaigos
lėšomis
1583
552
778
253

IŠ VISO

3374

5. Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis
Metai
Valstybinis
Programos pavadinimas
kodas
M44101304
Virėjo
2017
M44101303
Padavėjo barmeno
6. Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2017.01.01 – 12.31 laikotarpiu
* 6.1 – 6.6 punktus pildo profesinio mokymo įstaigos turinčios SPMC
** 6.7 punktą pildo profesinio mokymo įstaigos neturinčios SPMC

6.1.* Praktinio mokymo organizavimas mokiniams, mokytojams:
Pirminio, tęstinio profesinio
mokymo programos
pavadinimas
Pirminio profesinio mokymo
virėjo mokymo programa
(valstybinis kodas
440101307)
Tęstinio profesinio mokymo
virėjo mokymo programa
(valstybinis kodas
262101303)
Pristatymas „Pameistrystės
ir kvalifikacijos tobulinimas
darbo vietoje“

Mokinių
skaičius

Mokytojų
skaičius

Valandų
skaičius

Pastabos

41

Valandų
skaičius
(1 asm.)
234

4

234

Laboratoriniai darbai

12

140

4

140

Laboratoriniai darbai

0

0

7

4

Praktinis mokymas
„tradicinių Užgavėnių
patiekalų gaminimas ir
degustacija“
Mokymai „Lėkštės
apipavidalinimas
dekoratyviai pjaustytomis
daržovėmis“ (25461244)
Profesionalios virtuvės
įrangos „Metos“
pristatymas-mokymaidegustacija (25256830)
Margučių dažymas su
liaudies meistre A.
Lampickiene

15

3

9

3

2

5

3

5

Renginys bendruomenei.
Dalyvavo mokytojai,
administracijos darbuotojai,
verslo atstovai
Renginys bendruomenei.
Dalyvavo mokiniai,
mokytojai, administracijos
darbuotojai
Dalyvavo mokiniai,
mokytojai, administracijos
darbuotojai, verslo atstovai

1

5

2

5

Dalyvavo mokiniai,
mokytojai, administracijos
darbuotojai, verslo atstovai

1

3

6

3

Praktinis mokomasis
seminaras „Kokteilių

1

5

0

0

Renginys bendruomenei.
Dalyvavo mokiniai,
mokytojai, administracijos
darbuotojai, verslo atstovai
Dalyvavo mokiniai, verslo
atstovai

5

ruošimo ypatumai“
(25504112)
Degustacinė paskaita
„Ajurveda. Prieskonių
savybės ir jų gydomosios
galios“ (2245158)
Paskaita „Subalansuotos
mitybos reikšmė mūsų
sveikatai“ (11521236)
CANNEL mokymai su V.
Čepanoniu (25678914)
Mokymai „Vieno kąsnio
užkandėlių gaminimas“
(1142857)
Mokymai „Stalo
serviravimo pradmenys ir
servetėlių lankstymo būdai“
(22405011)
Mokymai „Populiariausi
BBQ mėsos patiekalai
gaminami
grilyje“(12671124)
Patiekalų gaminimas ir
puošyba
(22585552)
Mokymai „Kalėdinė antis“
(12671124)

1

5

6

5

Dalyvavo mokiniai,
mokytojai, administracijos
darbuotojai, verslo atstovai

0

0

2

3

1

5

4

5

2

5

1

5

Dalyvavo mokytojai,
administracijos darbuotojai,
verslo atstovai
Dalyvavo mokiniai,
mokytojai, administracijos
darbuotojai, verslo atstovai
Dalyvavo mokiniai,
mokytojai, verslo atstovai

3

5

2

5

Dalyvavo mokiniai,
mokytojai, verslo atstovai

2

5

1

5

Dalyvavo mokiniai,
mokytojai, verslo atstovai

2

5

1

5

Dalyvavo mokiniai,
mokytojai, verslo atstovai

3

5

3

5

Dalyvavo mokiniai,
mokytojai, verslo atstovai

6.2.* Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniams, mokytojams:
PMĮ
pavadinimas
Veisiejų
technologijo
s ir verslo
mokykla

Marijampolė
s profesinio
mokymo
centras

Varėnos
technologijų
ir verslo
mokykla
Alytaus

Pirminio, tęstinio profesinio
mokymo programos
pavadinimas
Padavėjo – barmeno
(330101304)
Padavėjobarmeno(M43101303
Profesionalios virtuvės įrangos
„Metos“ pristatymasmokymai-degustacija
(25256830)
Profesionalios virtuvės įrangos
„Metos“ pristatymasmokymai-degustacija
(25256830)
„Lėkštės apipavidalinimas
dekoratyviai pjaustytomis
daržovėmis“ (25461244)
Praktinis mokomasis
seminaras „Kokteilių ruošimo
ypatumai“
(25504112)
Profesionalios virtuvės įrangos

Mokinių
skaičius

Valandų
skaičius

Mokytojų
skaičius

Valandų
skaičius

10

40

1

40

4

40

1

40

-

-

2

5

-

-

3

5

-

-

6

5

-

-

1

5

-

-

4

5

Pastabos

6

profesinio
rengimo
centras

Daugų
technologijo
s ir verslo
mokykla

„Metos“ pristatymasmokymai-degustacija
(25256830)
„Lėkštės apipavidalinimas
dekoratyviai pjaustytomis
daržovėmis“ (25461244)
Praktinis mokomasis
seminaras „Kokteilių ruošimo
ypatumai“
(25504112)
Paskaita „Subalansuotos
mitybos reikšmė mūsų
sveikatai“ (11521236)
Profesionalios virtuvės įrangos
„Metos“ pristatymasmokymai-degustacija
(25256830

-

-

2

5

-

-

3

5

1

5

4

5

-

-

1

5

6.3. *Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams:
Mokymo
įstaigos
pavadinimas

Studijų
programos
pavadinimas

Studentų
skaičius

-

-

-

Valandų
skaičius
vienam
asmeniui
-

Dėstytojų
skaičius

-

Valandų
skaičius
vienam
asmeniui
-

Pastabos

6.4.* Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams:
Bendrojo
ugdymo
mokyklos
pavadinimas

Mokinių
skaičius

Valandų Vykdytų (planuojamų) užsiėmimų
skaičius SPMC paskirtis: technologijų pamokų
organizavimas, profesinis orientavimas
ir kt.

Druskininkų
Ryto gimnazija
Druskininkų
„Atgimimo“
mokykla

105

3

4

3

23

3

Druskininkų
„Saulės“
mokykla

29

3

3

3

10
25

3
3

Profesinis orientavimas.
Sektorinio centro pristatymas,
Margučių dažymas su liaudies meistre
A. Lampickiene
Technologijų pamoka. Kalėdinių
meduolių dirbtuvės
Profesinis orientavimas.
Sektorinio centro pristatymas
Technologijų pamoka.
Margučių dažymas su liaudies meistre
A. Lampickiene
Technologijų pamoka. Kepam picą
Technologijų pamoka. Kalėdinių
meduolių dirbtuvės

Pastabos
(nurodykite ar turitę
sudarytas sutartis su
bendrojo ugdymo
mokyklomis dėl
technologijų pamokų
organizavimo)
Neturime
Neturime

Neturime
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6.5.* Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams:
Juridinio asmens pavadinimas
UAB „UPA“
AB „Eglės sanatorija“
UAB „Grand SPA Lietuva“
UAB „Druskininkų sveikatingumo ir poilsio
centras AQUA“
UAB „Parko Vila“
VšĮ „Dainava“
UAB „Draugystės sanatorija“
UAB „MCT“
UAB „Šventė Jums“
UAB „Argenti Axis ir Co.“
UAB „Hesona“
UAB „Traškūs projektai“
UAB „Drinki Drinki“
UAB „Stamita“
UAB „Druskininkų viešbutis Pušynas“
UAB „Druskų miestas“
UAB „Dzūkijos Arnika“

Asmenų
skaičius
8
5
10
7

Valandų
skaičius
20
3
18
15

1
7
3
3
3
1
2
1
1
2
1
2
1

Pastabos

5
20
10
10
10
5
5
5
5
4
4
4
4

6.6. * Profesinio mokymo įstaigų, turinčių SPMC, mokiniai siunčiami į kitus SPMC, kai
praktiniam mokymui vykdyti nėra atitinkamo SPMC
PMĮ, į kurią
nukreipiami mokiniai,
pavadinimas
-

Pirminio, tęstinio profesinio mokymo
programos pavadinimas (kodas)

Mokinių
skaičius

Valandų skaičius
vienam mokiniui

-

-

-

Mokinių
skaičius

Valandų skaičius
vienam mokiniui

-

-

6.7. ** PMĮ, neturinčios SPMC, mokinių nukreipimas į SPMC
PMĮ, į kurią
Pirminio, tęstinio profesinio mokymo
nukreipiami mokiniai,
programos pavadinimas (valstybinis
pavadinimas
kodas)
7. Ugdymo proceso organizavimas
7.1. Mokinių pažangumas:
Mokslo metai /
Programa
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa

2016–2017
Pažangumas proc.
-

7.2. Mokykliniai ir brandos egzaminai
7.2.1. 2017 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:
Egzaminas

Laikė

2017 m.
Išlaikė

Proc.

Balai
50–99

100

7.2.2. 2017 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:
Egzaminas
Iš viso:

Laikė

Išlaikė

Proc.

1–49
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7.3. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas
7.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas:
Klasių skaičius
9 klasė
10 klasė

Mokinių skaičius

7.3.2. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas:
Mokslo metai

Dvyliktokų
skaičius m. m.
pabaigoje

Brandos
atestatus
gavusių
mokinių
skaičius

Dešimtokų
skaičius m. m.
pabaigoje

Brandos
atestatus
gavusių
mokinių dalis
(proc.)

Pagrindinio
išsilavinimo
pažymėjimus
gavusių
mokinių
skaičius

Pagrindinio
išsilavinimo
pažymėjimus
gavusių
mokinių dalis
(proc.)

2016–2017

8. Profesinis mokymas
8.1. Mokymo pameistrystės forma organizavimas:
Programos, vykdomos
Mokinių registre registruotų
pameistrystės forma, pavadinimas
asmenų, besimokančių
pameistrystės forma, skaičius
-

Įmonės, kurioje vyko
mokymai, pavadinimas
-

8.2. Kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas
8.2.1. Pirminis profesinis mokymas 2017 m.:
Baigiamojo
Eil. Mokymo programos pavadinimas ir kurso
Nr. valstybinis kodas
mokinių
skaičius
Masažuotojas, k.440091501*
19
1.
Masažuotojas, k.440091501
22
2.
Virėjo, k. 440101307
28
3.
Kompiuterinio projektavimo
14
4.
operatoriaus mokymo programa, k.
440061104

Mokinių
skaičius
19
22
25
13

Iš jų įgijo kvalifikaciją
Proc.
Kvalifikacijos
įvertinimo
vidurkis
100
8,9
100
8,27
89,3
8,76
92,9
8,08

*Vilniuje vykdoma programa

*Vilniuje vykdoma programa

17
20
22
12

2
-

1
-

2
-

Išvyko į užsienį

Iš jų
profesinio
mokymo
įstaigose
Iš jų
aukštosiose
mokyklose

Iš viso

Iš jų pagal
įgytą
kvalifikaciją

15
14
21
4

1
1
-

Kita

19
22
25
13

Nedirba ir
nesimoko

Masažuotojas, k.440091501*
Masažuotojas, k.440091501
Virėjo, k. 440101307
Kompiuterinio projektavimo
operatoriaus mokymo
programa, k. 440061104

Iš baigusiųjų 2017 m.
Tęsia mokymąsi

Dirba

Dirbančiųjų
skaičius

Programos pavadinimas (kodas)

Baigusiųjų
programą
2017 m. skaičius

8.2.2. Mokinių įsidarbinimas (lapkričio 1 d.)

2
-

1
1
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9. Neformalusis švietimas
Neformalusis ugdymas Mokymo centre buvo vykdomas pagal programas (mokiniai
galėjo rinktis dvi labiausiai patikusias programas, suformavus grupes užsiėmimai buvo vykdomi
laisvu nuo pamokų metu):

„Kinezioteipavimo pagrindai“, 30 val., dalyvavo 16 mokinių,

„Manualinis limfodrenažas“, 30 val., dalyvavo 16 mokinių,

„Gydomieji pratimai“, 30 val., dalyvavo 15 mokinių.
Neformaliojo ugdymo organizavimas Druskininkų filiale:

,,Patiekalų apipavidalinimas ir lėkščių dekoravimas“, 20 val., dalyvavo 11 mokinių,

,,Hemolimfodrenažinis masažas“ 60 val., dalyvavo 11 mokinių.
10. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2017 metais (projektų pavadinimai, dalyvių
skaičius
2017-07 iki 2018-07 Erasmus+ profesinio mokymo KA1 pagrindinio veiksmo mobilumo
projektas Nr. 2016-1-LT01-KA102-022901 „ECVET- Suaugusiųjų (tęstiniam) profesiniam
mokymui” (3 profesijos mokytojų kompetencijos tobulinimas).
11. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose
2017 metais (konkurso pavadinimas, mokinių skaičius, pasiekimai)
Nedalyvauta
12. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2017“
Parodoje „Studijos 2017“ dalyvavo mokymo centro specialistai, profesijos mokytojai.
Lankytojams suteikta informacija apie Mokymo centrą, paslaugas, mokymosi galimybes, suteiktos
konsultacijos profesijos pasirinkimo klausimais.

13. Atvirų durų dienų organizavimas
Viešbučių, restoranų ir turizmo specialistų rengimo skyrius: 2017 m. kovo 22 d., adresu
Jeruzalės g. 29, Vilnius;
Pakruojo skyrius: 2017 m. vasario 22 d., adresu Vilniaus g. 35, Pakruojis;
Zarasų skyrius: 2017 m. kovo 15 d., adresu Dariaus ir Girėno g. 28 A, Zarasai;
Druskininkų filialas: 2017 m. balandžio 21 d., adresu Vilniaus al. 30, Druskininkai.
Pagal poreikį interesantus priimame kiekvieną dieną, dalyvaujama susitikimuose su bedarbiais
darbo biržose, teikiame informaciją profesijos pasirinkimo ir įdarbinimo galimybių klausimais.
14 Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas.
2017 m. buvo suteikta 1 mokiniui materialinė parama mirus šeimos nariui (atsižvelgiant į
prašymą)..
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15. Biudžeto lėšų panaudojimas
Mokymo centras pagal 2017 m. programos sąmatą planavo įsisavinti 196,- tūkst.€
biudžeto lėšų pirminio mokymo programoms įgyvendinti ir 900 € mokinių kompetencijų
vertinimui. Rudenį buvo perskirstytos lėšos ir Mokymo centrui pirminio mokymo sąmata
sumažinta 24,6 tūkst. Eurų. Sėkmingai įgyvendinome suplanuotas ir gautas 171,4 tūkst. Eurų
lėšas.
Kodas
Sąmatos straipsnio pavadinimas
Suma Eur
2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais
99
2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos
31,4
2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos
1
2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas
3
2.2.1.1.1.08 Spaudiniai
1
2.2.1.1.1.10 Kitos prekės
9
2.2.1.1.1.11 Komandiruotės
2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos
12
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos
8
2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais
2.8.1.1.1.01 Stipendijos
7
Iš viso:
171,4
Kiek gauta 2017 m. ES lėšų ir kokiems tikslams.
2017 m. iš ES lėšų negavome.
16. Įstaigos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas:
Metai

Visos pajamos,
tūkst. eurų

2017

3177

Gauta pajamų, tūkst eurų
Už suteiktas
Už kitas teiktas paslaugas
mokymo paslaugas
2881
296

Paslaugų aprašymas: Mokymo centras, vykdydamas pagrindinę įstaigos funkciją - tęstinį
ir pirminį profesinį mokymą, profesinę reabilitaciją, daliai specialybių turi praktinio mokymo
auditorijas, kuriose vyksta praktinis mokymas, atitinkantis realią darbo vietą.
Jose Mokymo centras vykdo ūkinę komercinę veiklą. Ją sudaro: visuomeninis maitinimas
(dvi kavinės), grožio salono paslaugos (kirpimai, manikiūras, pedikiūras), patalpų nuoma,
apgyvendinimo paslaugos (svečių namai).
17. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis
Tęsiamas bendradarbiavimas su ilgamečiais partneriais - teritorinėmis darbo biržomis ir jų
skyriais, šakinėmis darbdavių asociacijomis, Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžiomis
institucijomis, profesinio mokymo įstaigomis, PPAR, kitomis įmonėmis ir organizacijomis.
Bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis kryptis:
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1.
Mokinių grupių komplektavimas, profesinio mokymo, kompetencijų tobulinimo,
profesinės reabilitacijos organizavimas;
2.
Mokymo programų rengimas, atnaujinimas;
3.
Mokinių profesinis orientavimas, informavimas, veiklinimo priemonių
organizavimas;
4.
Praktinio mokymo organizavimas įmonėse;
5.
Profesinės reabilitacijos dalyvių įgalinimas ir įdarbinimas;
6.
Kompetencijų vertinimo organizavimas;
7.
Dalyvavimas asociacijų organizuojamose (konferencijose, prezentacijose,
konkursuose ir kt.) renginiuose; ataskaitiniuose, rinkiminiuose susirinkimuose, diegiant naujoves
klientų aptarnavimo srityje, vykdant paslaugų srities specialistų mokymus, bendradarbiavimas
prezentacijose ir kt. veiklose;
8.
Darbuotojų, specialistų ir profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimas ir patirties
sklaida.
18. Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos
Pasiekimai:
1. Integruotos kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015 ir EQUASS Assurance
reikalavimus palaikymas.
2. Programų įvairovė atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius.
3. Didėjantis baigusių mokymus mokinių skaičius.
4. Didėjantis asmenų skaičius, kurie sėkmingai baigė profesinę reabilitaciją.
5. Daugiau mokėsi asmenų pagal valstybės tarnautojų įvadinių mokymų programą.
6. Didėjantis besimokančiųjų skaičius mokymo centro padaliniuose (Zarasuose,
Pakruojyje, Druskininkuose).
7. Pradėtas sėkmingas pabėgėlių mokymas.
8. Zarasų skyriuje 2017 m. sėkmingai pradėtos vykdyti projekto „Atrask save“ veiklos
Utenos teritorinės darbo biržos visuose skyriuose, pagal „Nepasirengusių darbo rinkai bedarbių,
orientuotų į samdomą darbą, supažindinimo su darbo rinka“ (78 val.) neformalaus mokymo
programą. 2017 m. dalyvavo 434 dalyviai. Šio projekto reikalavimų vykdymas -- tęsiamas 2018
m.
9. Tęsiamas sėkmingas bendradarbiavimas su socialinių paslaugų ir sveikatos įstaigomis
(socialinių darbuotojų, slaugytojų padėjėjų sėkmingas mokymų organizavimas).
10. Plėtojamos mokymosi formos: pradėtas modulinės virėjo programos vykdymas;
organizuojami vakariniai kursai.
11. Sudarytos kelios masažuotojų grupės Vilniuje, pagal naujai vykdytą priėmimo
tvarką.
12. 90 proc. baigusiųjų (po pirminio mokymo)
dirba, iš jų 76 proc. pagal specialybę.
13. 2017 m. masažo specialybės absolventas
Tadas Stonkus dalyvavo tarptautiniame masažuotojų
konkurse Kaliningrade ir laimėjo II vietą.
14. Plėtojami, palaikomi socialiniai ryšiai su
VPPAR, LATIA, TMCA, LVRA, LVDK, LPK ir kitomis
asociacijomis, draugijomis.
Problemos:
1. Įstaigos situacijos neapibrėžtumas dėl artėjančios reorganizacijos.
2. Netolygus profesijos mokytojų užimtumas dėl programų skirtingos apimties, mokinių
grupių komplektacijos.
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3. Norinčių įgyti kompetencijas, kvalifikacijas asmenų nemokumas.
4. Dėl teikiamų paslaugų pobūdžio (mokosi įvairias negalias ir įvairaus amžiaus turintys
asmenys) būtinas liftas į Mokymo centrą - 4 a. (Žirmūnų g. 143, Vilniuje).
5. Profesinės reabilitacijos vykdyme nėra numatytas papildomų specialistų finansavimas.
6. Profesijos mokytojų trūkumas bei ribotos galimybės jiems tobulinti kompetencijas
geografiškai nutolusiuose skyriuose.
7. Patalpų, skirtų mokymuisi ir veiklos plėtojimui, nepakankamumas.
19. Įstaigos perspektyvos
1. Plėtoti, teikti kokybiškas tęstinio ir pirminio mokymo/si, bei profesinės reabilitacijos
paslaugas, atsižvelgiant į darbo rinkos ir socialinių partnerių poreikius. Galimybė –
licencijuoti ir vykdyti modulinę socialinio paėjėjo programą.
2. Organizuoti mokymą, veiklinimo priemones Centro ir kitų įstaigų mokiniams, siekiant
efektyviai panaudoti sektorinio praktinio mokymo bazę.
3. Stiprinti edukacinę aplinką, skatinant darbuotojų profesinį tobulėjimą, turtinant materialinę
bazę.
4. Socialinių paslaugų mokymo ir profesinės reabilitacijos skyriaus perkėlimas į atnaujintas
patalpas Vivulskio g.
5. Stiprinti ir plėtoti socialinius ryšius, komunikaciją, didinti profesinio mokymo prieinamumą.
20. Socialinis - ekonominis poveikis.
Mokymo centro pagrindinė veiklos rūšis – profesinis mokymas. Įstaigos veikloje vyrauja
tęstinio mokymo programos. 2017 m. tęstinio mokymo programas baigė 3374 asmenys (98% visų
baigusiųjų), pirminio mokymo - 79 asmenys (2% visų baigusiųjų). 2017 m. įvairius mokymus
baigė 55 proc. daugiau asmenų nei 2016 m.
Socialiniu - ekonominiu aspektu įstaiga prisideda prie nedarbo mažinimo, skatindama
besimokančiųjų galimybes įgyti kompetencijas ir sėkmingai įsijungti į darbo rinką (profesinės
reabilitacijos dalyvių įsidarbinimas per 28 k.d. siekia 62,9 proc.). Skatinant mokinių verslumą,
kūrybiškumą, sėkmingesnę integraciją į darbo rinką Mokymo centro praktiniuose grožio
kabinetuose, mokomosiose kavinėse paslaugos teikiamos realiomis darbo sąlygomis ne tik įstaigos
bendruomenei bet ir miesto gyventojams.
Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir visuomene besimokantys skatinami būti
socialiai atsakingais - atsižvelgiant į prašymus (UAB „Giedra“, UAB „Gemma“, Vėliučionių vaikų
globos namai, Valakupių reabilitacijos centras, senelių namai “Sevilis“, Paberžės socialinės globos
namai ir kt.) globos ir socialinių įmonių klientams sutiekiamos kirpimo paslaugos. Ataskaitiniu
laikotarpiu buvo suteikta parama socialinei įmonei „Meda Project“, vadovaujant profesijos
mokytojams pasiūtos 26 prijuostės skirtos Ebru meno - tapymo ant vandens terapinėms veikloms.
Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti įvairiuose sveikatinimo, kūrybiškumo, verslumo,
profesinio orientavimo renginiuose; profesinės reabilitacijos klientai savanoriavo LPF „Maisto
bankas“ akcijoje. Druskininkų filialo bendruomenė aktyviai dalyvavo tradiciniuose Druskininkų
miesto renginiuose (karnavalinėje miesto eisenoje, Kalėdinių eglučių parke), be to buvo oficialiais
„Vasara su M. K. Čiurlioniu“ ir Druskininkų miesto šventės rėmėjais. Druskininkų filialo
bendruomenė dalyvavo TV3 televizijos organizuojamoje „ Išsipildymo akcijoje“.
Integruotos kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015 ir EQUASS Assurance
reikalavimus palaikymas didina įstaigos konkurencingumą. Įstaiga siekdama užtikrinti veiklą ir
teikiamų paslaugų kokybę investuoja į infrastruktūrą, materialinę - techninę mokymo bazę,
atsakingai naudojant bei tausojant turimą turtą.

L. e. direktoriaus pareigas

Romualdas Stašinskas

