
UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas arba jos struktūrinis padalinys) 
Direktorius OSVALDAS ŽIEZDRYS

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

______________N r._________
(data)

Vilnius

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Eik
Nr.

Metinės
veiklos
užduotys

Siektini
rezultatai

Nustatyti rezultatų 
vertinimo rodikliai 
(kiekybiniai, kokybiniai, 
laiko ir kiti rodikliai, 
kuriais vadovaudamasis 
vadovas vertins, ar 
nustatytos užduotys yra 
Įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1. Gerinti 1.1.1. 1.1.1. Įgyvendintos ne 1.1.1. pagal patvirtintą 2021
Įstaigos inicijuotos bei mažiau kaip 3 priemonės m. sausio 15 d. teikiamų
teikiamų įgyvendintos įstaigos teikiamų paslaugų paslaugų kokybės gerinimo
paslaugų priemonės kokybei gerinti, atliktas jų priemonių planą įgyvendintos
kokybę Įstaigos poveikio įvertinimas: priemonės:

teikiamų 1.1.1.1. Atlikti socialinės 1.1.1.1. atliktas atitikimo
paslaugų globos Įstaigos teikiamų socialinėms globos normoms
kokybei paslaugų kokybės išorinis vertinimas, nustatyti
gerinti, įsivertinimą pasitelkiant trūkumai ir parengtos
įsivertintas jų išorės ekspertus, peržiūrėti rekomendacijos joms pašalinti;
poveikis; įstaigos paslaugų kokybės vadovaujantis įstaigos paslaugų
1.1.2. politiką ir užtikrinti jos kokybės politika atlikta vidaus
inicijuotos bei veikimą bei kontrolę kontrolės analizė, nustatyti
Įgyvendintos Įstaigoje; rizikos veiksniai, bei parengtos
priemonės ir įgyvendintos rizikos veiksnių
bendruomenin mažinimo priemonės;
ėms 1.1.1.2. įrengtos patalpos 1.1.1.2. 34 gyventojai dalyvavo
paslaugoms ste darbinio užimtumo augalų sodinimo, priežiūros
igti / plėtoti augalininkystės veiklos užsiėmimuose, įrengus

įdiegimui praplės užimtumo patalpas
laisvalaikio ir užimtumo augalininkystės veiklai;
pasirinkimą ne mažiau
kaip 30 gyventojų;
1.1.1.3. įrengus dvasinio 1.1.1.3. 62 gyventojai
asistento kabinetą, naudojasi sielovados



socialinio darbuotojo
pareigybė, 2 etatais sumažinta 
ne tiesiogiai dirbančio 
personalo, 4 soc. darbuotojo 
padėjėjai pervesti į valytojų 
pareigybes, 5 soc. darbuotojo 
padėjėjai pervesti į budėtojo -  
liftininko pareigybes 
1.3.2.4. efektyviam ir 
operatyviam informacijos 
turinio pateikimui, visiems 
įstaigos darbuotojams sukurti 
elektroniniai paštai__________

2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Eil.
Nr.

Metinės veiklos 
užduotys Siektini rezultatai

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

vadovas vertins, ar nustatytos užduotys 
yra įvykdytos)

2.1. Gerinti įstaigos 
teikiamų paslaugų 
kokybę

2.11. inicijuotos bei 
įgyvendintos priemonės 
įstaigos teikiamų paslaugų 
kokybei gerinti, įsi vertintas jų 
poveikis;

2.1.1. įgyvendintos ne mažiau kaip 3 
priemonės įstaigos teikiamų paslaugų 
kokybei gerinti, atliktas jų  poveikio 
įvertinimas:
2.1.1.1. Įvertinta asmenų aprūpinimo 
būtiniausiomis priemonėmis kokybė 
(asmens higienos, drabužių, avalynės ir 
kt. poreikiai ir būklė) bei gyvenamosios 
aplinkos higiena ir nedelsiant imtasi 
priemonių šalinant nustatytus trūkumus;
2.1.1.2. panaikinus 31 triviečius 
kambarius bus pagerintos gyvenimo 
sąlygos 93 gyventojams
2.1.1.3. įdiegti kokybės standartą, pvz.: 
EQUASS

2.1.2. inicijuotos bei 
įgyvendintos priemonės 
bendruomeninėms 
paslaugoms steigti / plėtoti

2.1.2.1. Inicijuotos naujos viešinimo 
priemones, ar naujus jų  viešinimo 
būdus, formuojančius teigiamą 
bendruomeninių paslaugų ir socialinės 
globos įstaigos įvaizdį bendruomenėje 
bei mažinančius asmenų su proto 
ar psichine negalia stigmą.

2.1.2.2. Steigti laikino atokvėpio 
paslaugas 5 asmenims



2 .2 .

2.3.

Gerinti darbuotojų 
darbo sąlygas ir 
stiprinti 
žmogiškuosius 
išteklius

Įstaigos vidaus 
administravimo 
gerini m; 
veiklos

2.2.1. pagerintos įstaigos
darbuotojų darbo sąlygos;

2.2.2. numatytos ir 
Įgyvendintos priemonės 
Įstaigos darbuotojų profesinei 
kompetencijai tobulinti.

2.3.1. Įgytos naujos Įstaigos 
vadovo profesinės
kompetencijos ir pritaikytos 
įstaigos veikloje;

2.2.1. įgyvendintos ne mažiau kaip 2
priemonės gerinant įstaigos darbuotojų 
darbo sąlygas:
2.2.1. 1. apdrausti darbuotojus nuo
nelaimingų atsitikimų, kurio apsauga 
galioja visą parą, visame pasaulyje, 
mokymosi, ugdymo, lavinimosi,
laisvalaikio sporto metu arba atliekant 
draudimo liudijime nurodytą darbą, taip 
pat pakeliui į (iš) darbo mokyklos, 
darželio bei asmeniniame privačiame 
gyvenime.
2.2.1.2. pakeitus funkcines lovas
elektrinėmis, pagerintos darbo sąlygos 8 
darbuotojams;
2.2.1.3. Organizuoti praktinius
simuliacinius mokymus ir planų peržiūrą 
dėl galimų krizinių/nepageidaujamų ir 
civilinės saugos atvejų valdymo
socialinės globos įstaigoje, siekiant 
identifikuoti silpnąsias tokių atvejų 
valdymo grandis (elementus) jas
koreguojant ir užtikrinant sklandų 
veikimą.;
2.2.2. parengtas ir įgyvendintas įstaigos 
darbuotojų metinis profesinės 
kompetencijos tobulinimo planas;
2.2.2.1. supervizijoje dalyvaus 15 
socialinių paslaugų padalinio darbuotojų; 
2.2.22. ne mažiau kaip 20 darbuotojų 
dirbančių su gyventojais turinčiais 
psichinę negalią, tobulins savo 
kompetenciją tema kaip atpažinti ūmios 
psichozės atvejus;
2.2.2.3. ne rečiau kaip 1 kartą metuose 
pagal savo profesinę sritį kvalifikaciją 
kels kiti sveikatos priežiūros ir socialinių 
paslaugų specialistai;
2.2.2.4. ne rečiau kaip 1 kartą metuose 
savo kvalifikaciją kels ne tiesiogiai 
socialines paslaugas teikiantys 
darbuotojai.
2.3.1. vadovas įgyvendino ne mažiau 
caip 1 priemonę, pritaikant seminarų, 
konferencijų ar vizitų kitose įstaigose ar



efektyvumo organizacijose metu įgytas žinias ar
didinimas

2.3.2. padidintas įstaigos

patirtį;
2.3.1.1. dalyvauti žmonių su negalia 
globos deinstitucionalizacijos metu 
plėtojamų bendruomeninių paslaugų

vidaus procesų efektyvumas. mokymuose ir pritaikyti su paslaugų 
teikimu susijusias naujas paslaugas; 
2.3.2. įgyvendinta ne mažiau kaip 1 
priemonė, optimizuojanti įstaigos vidaus
procesus;
2.3.2.1. Užtikrinti finansų valdymo 
veiklos efektyvumą pasiekiant teigiamą 
įstaigos finansinės veiklos rezultatą.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų 
užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių 
įvykdymui)

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu)

Žmogiškasis faktorius -  laikinas nedarbingumas_______ į______
Su Covid-19 pandemija susiję padariniai___________

II SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

4. Pasiektų rezultatų vykdant metines veiklos užduotis / metines užduotis vertinimas

Metinių veiklos užduočių / metinių užduočių 

įvykdymo aprašymas
Pažymimas atitinkamas 

langelis

4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines veiklos 
užduotis / metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 
rodiklius

Labai gerai -  4 □

4.2. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė metines 
veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai -  3 1 ^

4.3. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias 
metines veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo 
rodiklius

Patenkinamai -  2 □

4.4. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių veiklos 
užduočių / metinių užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai -  1 □

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas



Lietuvos Respublikos
socialines apsaugos ir darbo 

ministrė
Monika Navickienė

(vadovo / institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) / (papSas)'-' (vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku /-nesutinku:
(ko nereikia, išbraukti)

(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka) Direktorius

(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

Osvaldas Žiezdrys

Su veiklos vertinimo išvada ir, siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje
■dalyvavau / nedalyvavau: - (ko nereikia, išbraukti)
(ko nereikia, išbraukti) /( /$ /Utenos socialines \v  \\ Utenos socialinės globos namų

¡1 i  »u,»,™,, \ ^ | darbuotmfiŴ mnSos y

(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos^
/ /

(vardas ir pavardė)

V t  e te
sutinku / nesutinku, kad vertinimo procedūra butų vykdoma pakartotinai: 

(ko nereikia, išbraukti)

(darbuotojo / biudžetinės Įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)


