
Einamųjų metų užduotys 

 

2.1. Gerinti įstaigos  teikiamų 

paslaugų kokybę 

2.1.1. inicijuotos bei 

įgyvendintos priemonės 

įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybei gerinti, 

įsivertintas jų poveikis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 inicijuotos bei 

įgyvendintos priemonės 

bendruomeninėms 

paslaugoms steigti 

 

2.1.1. įgyvendintos ne mažiau kaip 3 

priemonės įstaigos teikiamų paslaugų 

kokybei gerinti, atliktas jų poveikio 

įvertinimas: 

2.1.1.1. atliktas socialinės globos 

įstaigos teikiamų paslaugų kokybės 

įsivertinimas, pasitelkiant išorės 

ekspertus, parengta ar iš naujo 

peržiūrėta įstaigos paslaugų kokybės 

politika ir užtikrintas jos veikimas bei 

kontrolė įstaigoje; 

2.1.1.2. atnaujintas sąrašas gyventojų, 

pretenduojančių į konkrečias paslaugas 

bendruomenėje, atsižvelgiant į įstaigos 

pertvarkos planą, ir remiantis jų 

individualiais poreikiais pasirengta jų 

persikėlimui; 

2.1.1.3. pradėta diegti paslaugų 

kokybės sistema;  

2.1.2.1. užbaigta grupinio gyvenimo 

namų statyba; 

2.1.2.2. parengtas techninis projektas ir 

atliktas darbų viešasis pirkimas vykdant 

projektą „Specializuotų slaugos ir 

globos namų įkūrimas Kaišiadorių 

rajono savivaldybėje“; 

2.1.2.3. užtikrintas sklandus gyventojų 

dalyvavimas „Pagalbos priimant 

sprendimus“ „Socialinių 

dirbtuvių“ paslaugos teikime.   

2.2. Gerinti darbuotojų darbo 

sąlygas ir stiprinti 

žmogiškuosius išteklius 

2.2.1. pagerintos įstaigos 

darbuotojų darbo sąlygos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. numatytos ir 

įgyvendintos priemonės 

įstaigos darbuotojų 

profesinei kompetencijai 

tobulinti 

2.2.1. įgyvendintos ne mažiau kaip 2 

priemonės gerinant įstaigos darbuotojų 

darbo sąlygas: 

2.2.1.1. atlikta darbuotojų 

psichosocialinės rizikos darbe 

apklausa, sudarytas planas rizikai 

mažinti; 

2.2.1.2. sudarytos sąlygos visiems 

įstaigos darbuotojams gauti 

psichologinio konsultavimo paslaugas 

ir organizuotas prevencinis šių 

paslaugų suteikimas.  

2.2.2. parengtas ir įgyvendintas įstaigos 

darbuotojų metinis  profesinės 

kompetencijos tobulinimo planas, 

prioritetą teikiant Neįgaliųjų teisių 

konvencijos įgyvendinimui ir klientams 



turintiems  sunkią negalią (autizmo 

spektro sutrikimai ir t.t.); 

2.2.3. keltos visų įstaigos darbuotojų 

kompetencijos žmogaus teisių srityje. 

2.3. Įstaigos vidaus 

administravimo gerinimas ir 

veiklos efektyvumo didinimas 

2.3.1. įgytos naujos 

įstaigos vadovo 

profesinės kompetencijos 

ir pritaikytos įstaigos 

veikloje 

2.3.2. padidintas įstaigos 

vidaus procesų 

efektyvumas. 

2.3.1. vadovas įgyvendino ne mažiau 

kaip 1 priemonę pritaikydamas 

seminarų, konferencijų ar vizitų kitose 

įstaigose ar organizacijose metu įgytas 

žinias ar patirtį. 

2.3.2. įgyvendinta ne mažiau kaip 1 

priemonė, optimizuojant įstaigos 

vidaus procesus – buhalterinės 

apskaitos optimizavimas. 

 


