Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
veiklos vertinimo tvarkos aprašo
priedas
Molėtų socialinės paramos centras
Direktorė Jurgita Burbaitė
2018 metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys

1. užtikrinti kokybišką ir

efektyvų socialinių paslaugų
teikimą Molėtų rajono
gyventojams.

2. Stiprinti darbuotojų

kvalifikaciją, inicijuoti centro
darbuotojų susitikimus su įvairių
sričių specialistais,
organizacijomis

3. Tęsti projektinę veiklą

Siektini rezultatai

Kokybiškas socialinių
paslaugų teikimas
įvairioms klientų
grupėms bei tinkamas
nustatytų funkcijų
vykdymas

Skatinti socialinius
darbuotojus dalyvauti
kvalifikacijos kėlimo
mokymuose ne mažiau
16 ak. val. per metus

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

Kokybinis rodiklis – atlikti
pagalbos į namus paslaugos
gavėjų ir integralios
pagalbos paslaugos gavėjų
apklausą, pagal kurią ne
mažiau kaip 75 proc.
apklaustųjų teikiamų
paslaugų kokybę įvertintų
labai gerai.
Kiekybinis rodiklis Supervizijos mokymai, 1 vnt.
(ne mažiau 16 ak. val.)

Skatinti lankomosios
priežiūros darbuotojus
dalyvauti kvalifikacijos
kėlimo mokymuose ne
mažiau kaip 16 ak. val.
per metus.

Kiekybinis rodiklis - AIDS
centro mokymai apie ligas ir
kitus rizikos faktorius, 1
vnt. (ne mažiau 8 ak. val.)
Psichikos sveikatos
priežiūros centro darbuotojų
mokymai apie psichikos
ligas 1 vnt. (ne mažiau 8 ak.
val.)

Tęsti projekto ,,Integrali
pagalba namuose Molėtų
rajone“ įgyvendinimą ir
teikti integralios pagalbos
(slaugos ir dienos globos)
paslaugas klientų
namuose.

Kiekybinis rodiklis - iki
2018 m. gruodžio 31 d.
suteikti integralios pagalbos
paslaugas 17 asmenų,
turinčių slaugos ir
nuolatinės
priežiūros poreikius.

4. Dalyvauti kitoje įvairioje
projektinėje veikloje.

Vykdyti projektinių
veiklų paiešką, teikti
paraiškas.

5. Aprūpinti lankomosios
priežiūros darbuotojus spec.
apranga

Lankomosios priežiūros
darbuotojų aprūpinimas
spec. apranga

Kiekybinis rodiklis Parengti ir pateikti ne
mažiau kaip vieną paraišką,
kas gali būti prilyginta
projektinei veiklai.
Kiekybinis rodiklis - 17
lankomosios darbuotojų turi
būti aprūpinti spec. apranga
iki 2018-12-31

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)
1. Žmogiškieji faktoriai, teisės aktų pasikeitimai.

