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Einamųjų 
metų 

užduotys  
Siektini rezultatai 

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

vadovaudamasis tiesioginis darbuotojo vadovas / į 
pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo vertina, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 
2.1. Gerinti 
įstaigos veiklos 
ir teikiamų 
paslaugų 
kokybę. 
 

2.1.1. inicijuotos bei 
įgyvendintos 
priemonės įstaigos 
teikiamų paslaugų 
kokybei gerinti, 
įsivertintas jų 
poveikis; 

2.1.1. įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės įstaigos 
teikiamų paslaugų kokybei gerinti, atliktas jų poveikio 
įvertinimas: 
 2.1.1.1. įdiegtos komandinio darbo ir 
bendradarbiavimo tarp įstaigos Socialinio darbo ir 
Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybų, 
priemonės: kiekviename kiekvieno korpuso aukšte (8), 
kiekvieną darbo dienos rytą pravedamos penkiaminutės 
(viso nemažiau kaip 1820), kuriose skirtingų padalinių 
specialistai dalinasi informacija apie gyventojų 
problemų ir poreikių sprendimus;  
 

  2.1.1.2. įgyvendinta priemonė didinanti užimtumą 
slaugomiems gyventojams, t.y. užimtumo specialistai 
nemažiau kaip 20 procentų viso savo darbo laiko 
planuoja ir vykdo slaugomų (gulinčių) gyventojų 
užimtumą; 
2.1.1.3. bendradarbiaujant su Šilutės sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, įgyvendintas 
užimtumo projektas, kuris leis įtraukti grupinio 
gyvenimo namų gyventojus į rajono sutrikusio intelekto 
žmonių bendrijos veiklą ir pagerins grupinio gyvenimo 
gyventojų užimtumą. Projekte dalyvaus nemažiau kaip 
6 grupinio gyvenimo namų gyventojai, projekto metu 
vyks dekupažo, žvakių sukimo, karoliukų vėrimo, 
teatro, siuvimo, sporto ir kt. veiklos. 

 2.1.2. įvertinta 
asmenų aprūpinimo 
būtiniausiomis 
priemonėmis kokybė 
(asmens higienos, 
drabužių, avalynės ir 
kt. poreikiai ir būklė) 
bei gyvenamosios 
aplinkos higiena; 

2.1.2. įvertinta asmenų aprūpinimo būtiniausiomis 
priemonėmis kokybė: 
2.1.2.1. individualizuotas gyventojų aprūpinimas 
drabužiais, avalyne. Kiekvienam gyventojui įsigyta 
nemažiau kaip po viena naują elementą; 
2.1.2.2. vieną kartą per mėnesį atliktas gyvenamųjų 
patalpų, poilsio zonų, sanitarinių mazgų patalpų 
higienos būklės įvertinimas;  
2.1.2.3. atlikta gyventojų apklausa ir įsivertinta 
būtiniausių priemonių aprūpinimo kokybė. 

2.2. Gerinti 
darbuotojų 

2.2.1. pagerintos 
įstaigos darbuotojų 
darbo sąlygos; 

2.2.1. atliktas darbuotojų darbo sąlygų įstaigoje 
įsivertinimas ir įgyvendintos ne mažiau kaip 2 
priemonės gerinant įstaigos darbuotojų darbo sąlygas: 



darbo sąlygas 
ir stiprinti 
žmogiškuosius 
išteklius. 
 

2.2.1.1. įgyvendinta priemonė dėl gyventojų ISGP 
pildymo „debesyse“ (per 2022 metus „debesyse“ 
„patalpinti“ nemažiau kaip 50% (170 vnt.) visų ISGP), 
kad prie ISGP būtų nuolatinis „priėjimas“ iš bet kurio 
interneto prieigą turinčio PC, kad šia prieiga galėtų 
naudotis visa komanda atsakinga už ISGP plano 
pildymą/vykdymą;  
2.2.1.2. mechanizuotas nešvarių skalbinių 
transportavimas į skalbinių priėmimo ir išdavimo 
patalpą (pervežimas atliekamas motorizuota transporto 
priemone);  

2.2.2. numatytos ir 
įgyvendintos 2 
priemonės įstaigos 
darbuotojų profesinei 
kompetencijai 
tobulinti. 
 

2.2.2. numatytos ir įgyvendintos 2 priemonės įstaigos 
darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti: 
2.2.2.1. ne mažiau kaip 80 procentų visų įstaigos 
darbuotojų kels kompetencijas kolegialaus bendravimo, 
emocinio streso įveikimo ir mobingo prevencijos 
temomis;  
2.2.2.2. organizuoti ir pravesti mokymai visiems 
įstaigos socialiniams darbuotojams dėl gyventojų ISGP 
pildymo „debesyse“; 
2.2.2.3. organizuoti praktiniai simuliaciniai mokymai ir 
planų peržiūra 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.  

2.3. Įstaigos 
vidaus 
administravim
o gerinimas ir 
veiklos 
efektyvumo 
didinimas. 

2.3.1. užtikrintas 
finansų valdymo 
veiklos efektyvumas; 

2.3.1. užtikrintas finansų valdymo veiklos efektyvumas 
pasiekiant teigiamą įstaigos finansinės veiklos 
rezultatą; 

2.3.2. įgytos naujos 
įstaigos vadovo 
profesinės 
kompetencijos ir 
pritaikytos įstaigos 
veikloje; 

2.3.2. vadovo įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė, 
pritaikant seminarų, konferencijų ar vizitų kitose 
įstaigose, ar organizacijose metu įgytas žinias ar patirtį 
dėl metinio darbuotoju veiklos vertinimo ir praktinio 
įstaigos veiklos efektyvumo; 

 2.3.3. padidintas 
įstaigos vidaus 
procesų 
efektyvumas.  
 

2.3.3. įgyvendintos ne mažiau kaip 2 priemonės, 
optimizuojančios įstaigos vidaus procesus: 
2.3.3.1. sukurta visų įstaigos norminių dokumentų 
duomenų bazė ir visi įstaigos norminiai dokumentai 
patalpinami serveryje su galimybe juos „pasiekti“ bet 
kuriam įstaigos suinteresuotam darbuotojui; 
2.3.3.2. įdiegtas buhalterinės apskaitos centralizavimas 
ir teikta visokeriopą pagalbą Nacionaliniam bendrųjų 
funkcijų centrui (NBFC), centralizuojant mūsų įstaigos 
buhalterinę apskaitą. 

 2.3.4. inicijuotos 
naujos viešinimo 
priemonės ar nauji jų 
viešinimo būdai,  

2.3.4. inicijuotos naujos viešinimo priemonės: 
2.3.4.1. parašyti ir vietinėje spaudoje publikuoti 
nemažiau kaip du straipsniai apie socialinės globos 
įstaigos veiklą bei teikiamas paslaugas; 



formuojantys 
teigiamą 
bendruomeninių 
paslaugų ir socialinės 
globos įstaigos 
įvaizdį 
bendruomenėje bei 
mažinantys asmenų 
su proto ar psichine 
negalia stigmą. 

2.3.4.2. globos namų socialinių tinklų paskyroje 
publikuoti nemažiau kaip 50 mini filmukų apie globos 
namuose vykstančius renginius. 
2.3.4.3. parengtas ir skaitytas pranešimas rajono 
socialinių įstaigų darbuotojų konferencijoje apie 
įstaigos teikiamas socialines paslaugas ir žmonių su 
proto negalia stigmos mažinimą. 

 


