
UTENOS SOCIALINES GLOBOS NAMAI

(valstybes ar savivaldybes !staigos pavadininras arba jos strr-rkturinis padalinys)

Direktorius OSVALDAS ZIEZDRYS

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

VEIKLOS VERTINIMO ISVADA

eA5:9!< Nr.(t' rl Fi'?-l5 /
(data)

Vilnius

I SKYRIUS
PASIBKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai praejusiq metq veiklos rezultatai

Eit.
Nr.

Metin6s
veiklos
uZduotys

Siektini
rezultatai

Nustatyti rezultatq
vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins, ar
nustatytos uZduotys yra
ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1 Gerinti

f staigos
teikian-rq
paslaugq
kokybg

1.1.1.
ir-ricijuotos bei

fgyvendintos
priemonds

istaigos
teikiarntl
paslaugtl
kokybei
gerinti,

isivertintas j,+

poveikis;

1.1.2.

inicijuotos bei

igyvendintos
priemones
bendruomenin

1.1.1. lgyvendintos ne
nraZiau kaip 3 priernorris

istaigos teikiamtl paslaugrl
kokybei gerinti, atliktas jt1
poveikio ivertinimas:
1 .1.1 .1. fvertinta asmenll
aprlpinimo b[tiniausion'ris
priemonemis kokybe
(asmens higienos,
drabuZiq, avalynds ir kt.
poreikiai ir bfikle) bei
gyvenamosios aplinkos
higiena ir nedelsiant imtasi
pnemonrll Salinant
nustatytus trlkumus;

1.1.1.2. panaikinus 3 I
triviedius kambarius bus
pagerrntos gyvenimo
s4lygos 93 gyver-rtojarns

1 .1. 1 .3. f diegti kokybes
standart4, pvz. : EQUASS

1.1 .1.1. Atliklrs asmenq
apr[pinimo bltiniausiomis
priemondmis (asrnens higienos,
drabuZiq, avalynes ir kt.
poreikiai ir bukle) bei
gyvenamoslos aplinkos
higienos kokybes vertinim4,
trlkurr:rai paSalinti: pakeista
nekokybiSka patalynd, pakeisti
susidevejg drabuZiai, pagal
poreiki aprDpir-rti asrnens
higienos priemonemis, aplinkos
l"rigienai palaikyti atnaujintas
inventorius;
1.1.1.2. Panaikinurs triviedir"rs
karnbarius, gyvenimo s4lygos
pagerintos 93 gyventojams;

1.1 .1.3. [diegti
star:rdartai ISO 9001.

kokybes



gerlnlrnas 1r

veiklos
efbktyvumo
didinimas

kompetencijos
ir pritaikytos

istaigos
veikloje;

1.3.2.
padidintas

istaigos vidaus
procesu
efektyvumas

kitose f staigose ar

organizacijose metu igytas
Zinias ar patirti:

1.3.1.1. dalyvauti Zmonitp

slr negalia globos
deinstitucionalizacij os
rnetu pletojamtp
bendruorneninitl paslar.rgtl

mokyrnuose ir pritaikyti su
paslaugtl teikimr"r susij usias
naujas paslaugas;

1.3,2. igyvendinta ne

nra2iau kaip I plienrone.
optirnizuojanti istaigos
vidaus proceslrs:
1.3.2.1. UZtikrinti fir.ranstl
valdymo veiklos
efektyvurn4 pasiekiant
teigiam4 istaigos
f-rnansines veiklos
rezultatq.

1.3.1.1. remiantis mokymais
Zmoniq sll negalia globos
deinstitucionalizacijos metu
pletojamtl bendruomeninir"l
paslaugtl idiegta nar"rj a paslauga

laikino atokvepio

1 .3.2.1.1. paZeidimtl nenustate
atliktas Darbo uZmokesdio
fbndo le5t1 planavirno ir
panaudojimo SADM vidaus
auditas;
1.3.3. I .2. lstaiga metus uZbaige
netur6dama
isiskolinimu

finansiniq

2. Einamqjq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)

Eit.
Nr.

Metines veiklos
uZduotys

Siektini reztltatai

Nustatyti rezultatq vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais vadovaudamasis

vadovas vertins, ar nustatytos uZduotys
yra iwkdytos)

2.t Gerinti istaigos
teikiamrl paslaugq

kokybg

2.1.1. UZtikrinti, kad istaigos
gyventojarns profilaktiSkai

bfitq tikrinama dantq ir bumos

ertmes b[kle, siekiant i5vengti

situacijq, hai danttl

neturintiems asmenims dantq

protezavirnas nebebltq
galimas del negriZtarnq

Zandikaulio pakitin"rLl ir pagal

poreiki buttl r.rZtikrintas istaigq
gyventojq dantq protezavimo

organizavimas.

2.1.1.1. istaigos gyventojq, kuriems
profilakti5kai patikrinti dantq ir burnos

ertnres bfikle, skaidius - 120

2.1.1.2. rerniantis gydytojtl-odontologtl

rekomendacijomis istaigos gyventojq,
(i5rei5kusiq sutikim4) kuriems

organizuotas dantq protezavimas,

skaidius - 15

2.1.1.3. papildyti fstaigos tvark4 del

profilaktinio gyventojq sveikatos
patikrinirno, itraukiant gyventojtl
profilaktinio dantr4 ir burnos ertmes

patiklas bei dar"rtq protezavimo

organizavirn4 ir surkurti algoritn-r4

darbr.rotojarns, uZtikrinant tvarkos
nuostatq tir, karn4 igyvendinim4



2.2. Gerinti darbuotojq

darbo s4lygas ir
stiprinti

ZmogiSkuosius

iSteklius

2.2.1. numatytos ir

igyvendintos priemonds

istaigos darbuotojq profesinei

kompetencij ai tobulinti

2.2.1.1. dalbuotojq, kuriems orgar-rizuoti

praktiniai rnokyrnai deeskalacijos tema,

siekiant iSmokti deeskalacijos technikrl ir

bldq, kaip maZinti fizin1 suvarZymo

taikyn"r4 istaigose, kaip transfbrntuoti
paslaugas kad ios atliepttl Zmogaus su

negalia teisitp principus, skaidius - 10;

2.2.1.2. istaigos adrninistracijos ir
tiesiogiai slr gyventojais dirbanditl

darbuotojq, kuriems orgallizuoti
kompiuterinio ra5tingumo mokymai
(atsiZvelgiant i pareigybes apraSymuose

nurodytas ltnkciias bei poreikius)
skaidius - 42

2.5. {staigos vidaus

administravirno

ef'ektyvumo

didinimas

2.3.1 . Stiprinti istaigos vadovo

kornpetencijas ir pritaikyti jas

istaigos veikloje

2.3.2. UZtikrinti personalo

valdymo veiklos
veiksmingum4, jvertinant

patvirtrntq paleigybiq

skaidiaus poreikio pagristum4

socialines globos istaigos
firnkcijoms atlikti

2.3.1.1. idiegti ir taikyti
metodus (pvz.,,Asaichi"
kt.)

naujus vadybos

, KPI, Kaizen ir

2.3.2.1. atlikta ir pateikta analize
(ivertinant tiesiogiai ir netiesiogiai

socialing glob4 teikianditl darbuotojq
paleigybiq santyki, tiesiogiai socialinE

globq teikiandiq darbuotojtl pareigybitl

skaidiq pagal darbo laiko s4naudtl

norntatyvus, pareigybiq apimtis il jq
bltinum4 numatytoms jstaigos

lunkcijoms vykdyti ir pan.) ir igyvendinti
2 veiksmai netiesiogiai socialinE globE

teikianditl
etatq optirnizavimui

darbuotojq

itak4 Siq uZduoiiq
ivykdymui)

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudZetines istaigos vadovu)

faktorius - laikinas nedarbinsumas

II SKYRIUS

PASIEKTV REZULTATV, GEBEJIMV YYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

gerinirnas ir
veiklos

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamqjq metq veiklos uZduotys / einamqjq metq
uiduotys gali bflti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turEti neigiam4 



ilI
BENDRAS YEIKLOS YERTINIMAS,

7. Bendras veiklos vertinimas

SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

PaZymimas langelis, atitinkantis bendr4 pasiektq rezultatq, vykdant
uZduotis, ir gebdjimq atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas

vertinimq vidurki

Vertinimas Nepatenliinamai- E Patenkinamai- tr Gerai- X Labai gerai - E

8. Vertinimo pagrindimas ir siulymai: _ nustatyti pareigines algos kintamosios dalies dydi -
25 procentq pareigines algos pastoviosios dalies

(vadovo / institucijos vadovo arjo lgalioto asrllens pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde)

Su veiklos vertinimo iSvada ir si[lymais susipaZinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereil<ia, iSbraukti)

(nurodyti punktus, su kuriais nesutinl<a)

(darbuotojo / biudZetines !staigos vadovo pareigos) (paraSas) (valdas ir pavarde)

Su veiklos vertinimo i5vada ir sillymais susipaZinau ir sutinku / nesr-rtinku, pokalbyje
dalyvavau / nedalyvavau: (l<o nereikia, i5braukti)
(ko nereihia, iSbraul<ti)

(darbuotojq atstovavim4 lgyvendinandio asrnens paleigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)

Sutinhu / nesutinhu, kad vertinimo procedura b[tt1 vykdorna pakartotinai:
(ko nereikia, iSbrar-rkti)

(darbuotojo / biudZetines !staigos vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde)

Osualdr* tiezrtrys


