Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq
veiklos vertinimo tvarkos apra5o
priedas

(Veiklos vertinimo i5vados forma)

AnykiEiq socialin6s globos namai
(valstybes ar savivaldybes istaigos pavadinimas)

direktor6 Jolita Geiien6
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)
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Nr. fe

(data)
An kSdiai

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

l. Pagrindiniai praijusir; kalendoriniq

Metines uZduotys (oliau
- uZduotys)

Siektini rezultatai

metq veiklos rezultatai
Nustatyti rezultatq
vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins, ar
nustatytos uZduotys yra
ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq

rodikliai

1.1

1.2
1.3

1.4.
1.5
1.6.

2.

Einamqjg metq uiduotys

(nustatomos ne meLZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)

UZduotys

Siektini rezultatai

Nustatl.ti rezultatq vertinimo
rodrklrar ( klekvhrnrarkokyblnrar. lalko lr klt rodrkllar,
lkuriais vadovaudamasis vadovas
I vertins, ar nustatytos uZduolys
yru irrykdrtos)
i2017 m. gruodZio 31 d.
iktas isivertinimas. Pasiektas
sivertinimo rodiklis - istaiga
tinka socialines globos

I
2.1 .

Tobulinti istaigos teikiamq [sivertinta socialines globos
atitiktis socialines globos

paslaugq kokybg

nolTnoms.

2

Atliktas teikiamq paslaugLt
kokybes vertinimas.

uorganizuoti vidiniai mokymai/
seminarai darbuotoj ams paslaugq
teikimo klausimais, supaZindinant
su naujovemis.
S

lki

2017 m. gruodZio 3l d.
atlikta istaigos gyventojq ir
darbuotojq apklausa. Ne maZiau
kaip 80 proc. apklaustqiq,
teikiamq paslaugq kokybg
vertina teigiamai.

Iki 2017 m. gruodZio

31 d.
suorganizuoti ne maZiau kaip 4
mokymai/seminarai ir ne
maZiau kaip 16 valandq
mokymq kiekvienam
darbuotojui.

Suorganizuotos NVO, kitq
Iki2017 m. gruodZio 31 d.
socialiniq paslaugq neigaliesiems suorganizuoti ne maZiau kaip 4
ir senyvo amZiaus Zmonems
susitikimai.
teikejq bei savivaldybes atstovq
diskusij os teikiamq paslaugq
pletojimo klausimais.
2.2. Geinti darbuotojq darbo
sqlygas

Sukurta darbuotoj q skatinimo
sistema.

2.3. Gerinti itaigos

[rengtas keltuvas i

II

aukSt4.

infiastrukt0r4

lrengtas psichologo kabinetas.

Iki 2017 m. gruodZio 31

d.

darbuotojq skatinimo tvarka
numatyta darbo tvarkos
taisyklese.
Iki 2017 m. gruodZio 3l d.
[rengtas keltuvas i II auk5t4
Svedasq seneliq globos
namuose.

Ik120l7 m. gruodZio 31

d.

[rengtas psichologo kabinetas
BurbiSkio grupinio glwenimo
namq filiale.
2.4. Skatinti papildomos
paramos pritraukimq i istaig4

2.5.

Tobulinti savo profesing

kompetencii4

Parengti proj ektai ivairioms
programoms ir gautas

Per 2017 m. parengti ne maZiau
kaip 3 projektai ir jiems gautas

finansavimas.

finansavimas.

Surasti privattis remejai.

Per 2017 m.
maZiau kaip
Per 2017 m.
maZiau kaip

Dalyvauta mokymuose.

gauta parama i5 ne
3 remejq.
sudaly,rrauta ne

3 mokymuose.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali buti neivykdytos (aplinkybds' kurios
gali tur6ti neigiamos itakos Siq uZduoiirl ivykdymui)
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)
Planuojamq susitikimq skaidius gali biiti maZesnis del kitq istaigq atstovq neatvykimo.
Planuojamq pasitarimq skaidius gali buti maZesnis del darbuotojq atostogq, nedarbingumo
ar kitq svarbiq prieZasdiq.

J

Jei nebus kvietim teikti
Jei nebus reme
bus auta

iSkas bus

maZiau kai

maZiau kai
i5 3 reme

3

ektai.

II SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS
4. Pasiektq rezultatq

lykdant uiduotis vertinimas
PaZymimas atitinkamas

UZduodiq irykdymo apra5ymas

elis

Darbuotojas ivykde uZduotis ir vir5ijo kai kuriuos su
rodiklius
2. Darbuotojas i5 esmes ivykde uZduotis pagal sutartus v
diklius
3. Darbuotojas ivykde tik kai kurias uZduotis pagal sutarh]s vertinim
diklius
4. Darbuoto as ne
kde uZduodi
sutartus vertinimo rodiklius

1.

Labai gerai o
Gerai o
Patenki-namai o

Ne atenkinamai n

PasiIlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalilikacijq
(nurodom4 kokie mokymai sillomi darbuotojui)
5.

5.1

5.2.

III

SKYRIUS
VERTINIMO PAGRJNDIMAS IR SIULYMAI
6.

Vertinimo pagrindimas ir siElymai:

Ag,\.;'.-., , --45
(vadovo pareigos)

€
(p

2---

(vardas ir pavarde)

.1,i/. Ueq" kl
(darbuotojo pareigos)
Su veiklos

vertinimo i5vada ir sifilymais

fuaAasnpwaraq
s1paZinau

ir sutinku./nesuti nku:

(ko nereikia, iSbraukti)

(darbuotojqatstovavim4igyvendinandio asmenspareigos) (paraSas)

(vardas ir pavarde)

