
Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq
veiklos vertinimo tvarkos apra5o
priedas

(Veiklos vertinimo i5vados forma)

augu centras

Direktore Ramute Girinskiene
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

VEIKLOS VERTINIMO ISVADA

2019 m. Nr.
(data)

Klaipeda
(sudarymo vieta)

I. PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

PAGRINDINIAI PRAEJUSIU METU VEIKLO S REZULTATAI

(valstybes ar savivaldybes istaigos pavadinimas arba jos strukttirinis padatinys)

Eil.
Nr.

Metines
veiklos

uZduotys
Siektini rezultatai

Nustafti rezultatq
vertinimo rodikliai

(rieryulniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,

kuriais vadovaudamasis
tiesioginis darbuotoj o

vadovas vertins, ar
nustatytos uZduotys yra

iwkdvtos)

Pasiekti rodikliai

I UZtikrinti'
kokybiSk4

istaigos veikl4.

1.1 fgyvendinti
patvirtint4 strategini
veiklos plan4 ir
nustatytus veiklos
rodiklius.

1.2 NeuZfiksuota
paZeidimq i5 ivairiq
institucijrl del istaigos
veiklos.

Pilnai igyvendinti
patvirtint4 strategini
veiklos plan4 ir
nustatytus rodiklius.

Nenustatyti ar
nustatyti, bet pa5alinti
paZeidimai (ne
daugiau 2).

Pilnai igyvendintas
patvirtintas 2018 m.
strateginis veiklos
planas. Nustatyti veiklos
rodikliai pasiekti,
ilgalaikes (trumpalaikes)
socialines globos,
vaikams, likusiems be
tevil globos, rodiklis
nepasiektas, nes nebuvo
poreikio.

Per 2018 metus atlikti
penki patikrinimai:
1.2018 m. spalio 15 d.
planinis Klaipedos
miesto veterinarines
tarnybo s patikrinimas.
Patikrinimo metu



1.3 Tinkamas
dokumentu valdvmas.

Nera nusiskundimq
del nustatltais

neatitikimq neuZfi ksuota.
2. Klaipedos m.
savivaldybes
administracijos
Socialiniq reikalq
departamento Socialines
paramos skyriaus
keturios patikros,
susijusios su paslaugq
gavejq dokumentais,
teikiant dienos socialinE
glob4:
.2018 m. balandZio
25 d. aktas Nr. SP45-28;
.2018 m. geguZes 30 d.
aktas Nr. SP45-39;
.2018 m. lapkridio 16 d.

aktas Nr. SP45-73.
Rekomendacijos,
nurodytos patikrinimo
aktuose, ivykdytos.
. Klaipedos m.
savivaldybes
administracijos
Socialiniq reikalq
departamento Socialines
paramos skyriaus
patikra, susijusi su
paslaugq gavejo
dokumentais, teikiant
socialing glob4 vaikq
globos namuose 2018 m.
kovo 12 d. aktas
Nr. SP45-i0. Klaidos
i5taisytos.
.2018 m. rugpjudio i d.
gautas ra5tas i5
Klaipedos m.
savivaldybes mero
Nr. (4.26E)-R2-2281

,,Del vie5qjq ir privadiq
interesq konflikto",
iparei goj antis laikytis
teises aktuose nustatytq
principq ir proced[ry bei
visomis priemonemis
vengti interesq
konflikto. PaZeidimq
nebuvo nustatlta.

Dokumentq valdymas
buvo atliekamas



1.4 Parengta
pasitenkinimo
paslaugomis vertinimo
sistema.

1.5 Inicijuoti,
dalyvauti irlar
organizuoti
renginius/projektus.

terminais ir tinkamar
pateiktq dokumentq,
informacijos, planq ir
ataskaitq rengimo.

{vykdytas bandomasis
50 proc, paslaugq
gavejq anketavimas.

1 tarptautinis ar kiti
renginiai/projektai.

tinkamai.

2018 m. kovo menesi
atliktas vaikq, netekusiq
tevq globos padalinio,
liepos- rugpjUdio
menesiais atliktas dienos
socialines globos
padaliniq paslaugq
gavejq 100 proc.
anketavimas.
.2018 m.birLelio2T d.
organizuota suaugusiq
asmenq su negalia ir
senyvo amZiaus asmenq
padaliniq antrojo
gimtadienio Svente.
Kurioje dalyvavo
Klaipedos miesto meras
Vytautas Grubliauskas ir
miesto visuomene.
.2018 m. gruodLio 6-7
d. organizuota istaigos
Atvirq durq diena su
paslaugq gavejq darbq
paroda-muge,ikuri4
atvyko socialiniai
partneriai i5 visos
Klaipedos apskrities.

'2018 m. sausio -
geguZes menesiais vaikq,
netekusiq telr4 globos
padalinio globotiniai
dalyvavo asociacijos
o,Mano miestas
Klaipeda"
organizuotame, verslum4
skatinandiame proj ekte

,,Kino dienos".
Sudalyvauta 5

renginiuose.
.2018 m.baIandlio24
d. organizuotas
susitikimas su reZisiere ir
scenariste D. Kancleryte
bei pantomimu
A. MaZonu.
.2018 m. spalio 25 d.

suaugusiu asmenu su



psichine negalia
padalinys dalyvavo
Respublikiniame
neigaliqjq muzikos
festivalyj e Zagar eje su

muzikine programa

,,Dainuojanti nata''.
.2018 m. geguZes 18 d.

organizuota draugystes
Svente,,Dand viena
Seima" (svediuose

Macikq socialines globos
namai ir GargZdq
socialiniq paslaugq
centrasoo.
. Klaipedos miesto
vi suomenei organizuotos
4 paslaugq gavejq darbq
parodos: 2018 m. vasario
menesi I.Simonaityes
bibliotekoj e,,Lietuvos
spalvos'o;2018 m.
birZelio menesi
Pempininkq bibliotekoj e
,,Mes laisvi kurti"; 201 8

m. spalio menesi
Pempininkq ir Vie5ojoje
bibliotekose- ,,Kuryba
mus jungia".
. Paslaugq gavdjams
organizuotos 2

stacionarios ir viena
dienos stovykla: 2018 .

geguZes 23-25 d. ,,Dan6"
viena Seima 2018";2018
m. rugpjtdio 2l-23 d.

,,Kurkime gamtoje";
2018 m. birielio 22 d.

,,Svgskime ilgiausi4
metu diena kartu".

2. UZtikrinti
savalaikiir
kokybiSk4
deinstitucionali
zacijos proces4

2.I Organizuoti
dokumentq
sutvarkym4 del vaikq
apgyvendinimo
,,Ryto"
bendruomeniniuose
vaikq globos
namuose;

2.2 Sutvarkyti
reikiamus dokumentus
vaikq su negalia

Sutvarkyti dokumentai
del vaikq
apgyvendinimo
,,Ryto'o
bendruomeniniuose
vaikq globos namuose
atsiZvelgiant ijuose
esandias laisvas vietas.

Gauta licencija teikti
ilgalaikes
(trumpalaikes)

Sutvarklti dokumentai ir
bendruomeniniuose
vaikq globos namuose

,,Ryasoo apgyvendinti 4
vaikai.

2018-06-11 gauta
licencij a Institucinei
socialinei slobai



socialines globos
namq steigimui;

2.3 Organizuoti
dokumentq
sutvarkym4 del vaikq
su negalia
apgyvendinimo
,,Danes" globos
namuose i5,,Ryto" ir
,,Smilteles" vaikq
globos namq.

socialines globos
paslaugas vaikams
negalia.

Sutvarkyti dokumentai
del vaikq su negalia
apgyvendinimo

,,Danes" globos
namuose i5 ,,Ryto" ir
,,Smiltelds" vaikq
globos namq.

(ilgalaikei, trumpalaikei)
vaikams su negalia,
socialines rizikos
vaikams, likusiems be
tevq globos vaikams
socialines globos

istaigoje, i5skyrus
5eimyn4.

2018-06-01 istaigoje
apgyvendinti 9 vaikai i5

vaikq globos namq

,,Ryasoo, i5 jq: 6 su

sunkia negalia ir 1 su

vidutine negalia; 2

vaikai su sunkia negalia

i5 vaikq globos namq

,,Smiltele'0.

3- Tobulinti
istaigos
darbuotojq
profesing
kompetencij4

Organizuoti socialini
darb4 dirbantiems
specialistams
kvalifikacijos kelimo
renginius.

Organizuoti visiems
socialini darb4
dirbantiems
specialistams ne
maliaukaip vienus
kvalifikacijos kelimo
kursus.

Suorganizuoti 3

kvalifi kaciniai renginiai:
2018-08-24 mokymai
,,Bendravimo etiketas su

Zmonemis turindiais
negali4", dalyvavo 17

darbuotoj q ; 20 I 8 - I 0 -22
mokymai ,,Bendravimo
psichologija ir konfliktq
valdymas dirbant su
probleminiu elgesiu
pasiZymindiais
asmenimis", dalyv avo 3 4
darbuotojai ; 6 kartai po 2
val. skirti sudetingq
atvejq analizems
Klaipedos PPT
tarnyboje, dalyvavo 15

darbuotojq;2018 m.
socialini darb4 f staigoje
dirbo 64 darbuotojai,
iSklause kvalifi kacij os
kelimo kursus 100 proc.
dirbandiqiq.
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EINAMUJU METU UZDUOTYS (nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)

Eil.Nr. Metines veiklos uZduotvs Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatq
vertinimo rodikliai

/-., I(Kiekybiniai, kokybiniai, Iaiko ir
kiti rodikliai. kuriais

vadovaudamasis tiesioginis
darbuotojo vadovas vertins, ar

nustafrtos uzduotys yra

iwkdvtos)
I UZtikrinti kokybi5k4 istaigo s

veikl4
1. 1. {gyvendinti patvirtint4
strategini veiklos plan4 ir
nustatytus rodiklius.

1.2. NeuZfiksuota paZeidimq
i5 ivairirl institucijq del

istaigos veiklos.

1.3. Tinkamas dokumentq
valdymas.
I .4. Parengta pasitenkinimo
paslaugomis vertinimo
sistema.

1.5. Inicijuoti, dalyvauti ir I ar
organizuoti
renginius/projektus

Pilnai igyvendinti
patvirtint4 strategini veiklos
planq ir nustatytus veiklos
rodiklius.

Nenustatyti ar nustatl.ti, bet
pa5alinti paZeidimai (ne
daugiau 2)

Nera nusiskundimq del
nustatytais terminais ir
tinkamai pateiktq
dokumentq, informacij o s,

plaml ir atskaitq rengimo.

fvykdytas bandomasis 70
proc. paslaugq gavejq
anketavimas.

1 tarptautinis ar kiti
renginiai/projektai.

2. UZtikrinti centro paslaugq
gavejq uZimtumo veiklos
kokvbe

2.1. frengti keramikos darbq
kabinet4;
2.2. [sigyti keramikos
dirbiniq kepimo krosni;
2.3. Surasti specialist4, galinti
vadovauti nauj ai veiklai;
2.4. Sudominti 30 proc.
paslaugr4 gavejq nauja veikla
ir uZtikrinti jr1 dallvavim4
uZimtume.

Pilnai irengtas keramikos
darbq kabinetas, kuriame
dirba kvalifikuotas
specialistas, bent 30 proc.
paslaugq gavejq dalyvauj a

naujame uZimtume.

3. Tobulinti istaigos
darbuotojq profesing
kompetencij4

Organizuoti socialini darbE
dirbantiems specialistams
kvalifikacijos kelimo
rensinius.

90 proc. socialini darb4
dirbandiq specialistq bus
suorganizuoti ne maliau
kaip vieni kvalifikacij os
kelimo kursai.
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RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINES VEIKLOS UZDUOTYS GALI BUT]
NEIVYKDYTOS

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

Kokios aplinkybes gali tureti itakos Sioms uZduotims neivykdyi?

II. PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS VERTINIMAS

PASIULYMAI, KAIP TOBULINTI KVALIFIKACIJA
Nurodoma, kokie mokymai (konkrediai) siflomi darbuotojui

APRASYMAS PaZymimas
atitinkamas lanselis

Darbuotojas ivykde uZduotis ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo

rodiklius
Labai gerai n

Darbuotojas i5 esmes ivykde uZduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius
Gerai I

Darbuotojas ivykde tik kai kurias uZduotis pagal sutartus vertinimo

rodiklius
Patenkinamai I

Darbuotojas neivykde uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius
Nepatenkinamai I
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ilI. SIULYMAI

(Vadovo pareigos) (paraSas)

Su veiklos vertinimo iSvada ir si[lymais susipaZinau ir sutinku / nesutinku:

(vardas ir pavarde)

g e"-*t^
(vardas ir pavarde)(Darbuotojo pareigos)

(nere ikalingq i}WArkti)

tarybos atstovo pareigos)
%--to/ (vardasirpavarde)


