2019 METŲ UŽDUOTYS
Užduotys

Rezultatų vertinimo rodikliai
Siektini rezultatai

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

1.1. Pagerinti
1.1.1. Užbaigtas Europos socialinių paslaugų kokybėsUžbaigtas (EQUASS) diegimo procesas ir iki 2019-07-01 gautas EQUASS Assurance kokybės
teikiamų socialinių užtikrinimo ir kokybės sertifikavimo sistemos (EQUASS)sertifikatas.
paslaugų kokybę
diegimo procesas
1.1.2. Tęsiamos įdiegtos EQUASS priemonės
Parengta ataskaita apie EQUASS priemonių įgyvendinimą iki 2019-12-31.
1.2. Plėtoti
1.2.1. Sustiprintas atvejo vadybos taikymas ir socialinės1) įsteigtos papildomos atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų darbui su šeimomis pareigybės iki
socialines paslaugas priežiūros teikimas šeimoms, vadovaujantis Lietuvos2019-03-01;
socialiai
Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu
2) visų atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų profesinė kompetencija tobulinta (100 proc.);
pažeidžiamiems
3) atlikta atvejo vadybininkų teikiamų paslaugų efektyvumo analizė iki 2019-12-31;
asmenims
4) perimtas atvejo vadybos taikymas ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas iš VšĮ „Pal. J.
Matulaičio šeimos pagalbos centras“ (Pašilaičių seniūnijoje gyvenančioms šeimoms).
1.2.2. Peržiūrėtas dienos socialinės globos paslaugų – slaugos1) įsteigtos papildomos slaugytojų ir kineziterapeutų pareigybės iki 2019-09-01;
paslaugų teikimo organizavimas ir patobulintas slaugos paslaugų2) peržiūrėtos, pakoreguotos ir pateiktos derinimui/tvirtinimui dienos socialinės globos asmens
teikimas
namuose paslaugų specifikacijos (parengtas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas) iki 201905-01.
1.2.3. Koordinuotos ir teiktos kompleksinės paslaugos šeimoms1) suteiktos kompleksinės paslaugos šeimoms – 4000 asmenų iki 2019-12-31;
– koordinuotas ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto2) atlikti viešieji pirkimai ir įsigytos papildomos psichologo paslaugos ir pozityvios tėvystės mokymų
„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“organizavimo paslaugos iki 2019-07-01.
įgyvendinimas, teiktos paslaugas šeimoms, išplėstas psichologo
paslaugų teikimas ir pozityvios tėvystės mokymų organizavimas
1.2.4. Koordinuotos (partnerio teisėmis) ES struktūrinių fondųKoordinuotas projektas, paskirti ekspertines paslaugas teiksiantys darbuotojai ir suteiktos LR
finansuojamo projekto „Socialinės paramos prieinamumoSocialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka ir terminais ekspertinės paslaugos (socialinių
didinimas“ ekspertinės paslaugos
paslaugų teikimo ir organizavimo srityje), dalyvaujant partnerio teisėmis projekte „Socialinės paramos
prieinamumo didinimas“.
1.3. Pagerinti
1.3.1. Atlikta darbo krūvių įstaigos padaliniuose analizė.
Parengti siūlymai dėl funkcijų ir darbo krūvių perskirstymo iki 2019-12-01.
įstaigos žmogiškųjų
išteklių valdymą
1.4. Patobulinti
1.4.1. Įdiegtos priemonės, didinančios darbuotojų pasitenkinimą1) atliktas darbuotojų poreikių, lūkesčių vertinimas iki 2019-10-01;
darbuotojų
ir motyvaciją
2) atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, suplanuotos motyvavimo priemonės iki 2019-12-31.
motyvavimo sistemą
1.5. Padidinti
1.5.1.
Atliktas
darbuotojų
profesinės
kompetencijos1) parengtas ir patvirtintas 2019 m. darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo planas iki 2019darbuotojų profesinę įsivertinimas.
03-01;
kompetenciją
2) atliktas darbuotojų profesinės kompetencijos įsivertinimas ir parengta darbuotojų tobulintinų
kompetencijų analizė iki 2019-07-01.
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1.6. Sustiprinti
profesinės rizikos
valdymą

1.5.2. Organizuoti darbuotojų profesinės kompetencijosNe mažiau kaip 90 proc. darbuotojų organizuoti profesinės kompetencijos tobulinimo mokymai,
tobulinimo mokymai, supervizijos.
supervizijos iki 2019-12-01.
1.5.3. Parengta profesinės kompetencijos tobulinimo programaParengta ne mažiau kaip 2 profesinės kompetencijos tobulinimo programos iki 2019-12-31.
socialinių paslaugų srities darbuotojams.
1.6.1. Organizuotas darbo sąlygų ir darbo vietos profesinės1) atliktas darbo sąlygų ir darbo vietos profesinės rizikos vertinimas iki 2019-11-30;
rizikos įvertinimas
2) atnaujintas asmeninių apsaugos, higienos priemonių sąrašas iki 2019-12-15;
3) sudarytas darbų saugos ir sveikatos kontrolės priemonių sąrašas iki 2019-12-31.

