
 

 

 

 

Socialinės globos centro „Vija“ direktorės 

Zitos Verbavičienės 

 

2021 metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas / 

institucijos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1. Gerinti įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybę 

2.1.1. inicijuotos ir 

įgyvendintos priemonės 

įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybei gerinti, 

įsivertintas jų poveikis; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.. inicijuotos ir 

įgyvendintos priemonės  

bendruomeninėms 

paslaugoms plėtoti 

2.1.1.  įgyvendintos ne 

mažiau kaip 3 priemonės 

įstaigos teikiamų paslaugų 

kokybei gerinti, atliktas jų 

poveikio įvertinimas: 

2.1.1.1. atlikti socialinės 

globos įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybės įsivertinimą 

pasitelkiant išorės ekspertus, 

parengti ar iš naujo peržiūrėti 

įstaigos paslaugų kokybės 

politiką ir užtikrinti jos 

veikimą bei kontrolę įstaigoje. 

2.1.1.2. bendruomeniniuose 

vaikų globos namuose 

gyvenantiems vaikams 

pagerinti gyvenimo sąlygas – 

iškraustyti iš nuomojamo buto į 

naują  namą, pritaikytą vaikų 

poreikiams. 

2.1.1.3. įdiegti EQUASS 

kokybės sistemą 

bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose.  

2.1.1.4. plėsti  teikiamų 

paslaugų spektrą – pradėti 

teikti laikino atokvėpio 

paslaugą ne mažiau, negu 2 

asmenims. 

2.1.2.1. vykdyti projektą 

„Specializuotos slaugos ir 

socialinės globos, 

bendruomeninio 

apgyvendinimo paslaugų 

infrastruktūros sukūrimas 

Kauno mieste“, nupirkti 2 (du) 

sklypus namų statyboms. 

2.1.2.2.  tęsti dalyvavimą 

projekte „Nuo globos link 

galimybių: bendruomeninių 



 

 

 

paslaugų plėtra“, ne mažiau, 

kaip 75 gyventojams.   

2.1.2.3. parengti sąrašą 

gyventojų, pretenduojančių į 

konkrečias paslaugas 

bendruomenėje, atsižvelgiant į 

įstaigos pertvarkos planą, 

gyventojus supažindinti su 

numatoma ateities perspektyva, 

supažindinti gyventojus ir jų 

globėjus su alternatyvomis: su 

grupinio gyvenimo namais 

supažindinti ne mažiau, kaip 

60 gyventojų, su apsaugotu 

būstu – ne mažiau, negu 1 

gyventoją, supažindinti su 

alternatyvomis ne mažiau, 

negu 5 globėjus. 

2.2. Gerinti 

darbuotojų darbo sąlygas ir 

stiprinti žmogiškuosius išteklius 

2.2.1. Pagerintos 

darbuotojų darbo sąlygos 

įstaigoje; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

2.2.2. numatytos ir 

įgyvendintos priemonės 

įstaigos darbuotojų 

profesinei kompetencijai 

tobulinti. 

2.2.1. įgyvendintos ne  mažiau 

kaip 2 priemonės gerinant 

darbuotojų darbo sąlygas 

įstaigoje: 

2.2.1.1. atnaujinti darbuotojų 

darbo priemones        (įsigyti ne 

mažiau, negu 3 naujus 

kompiuterius, ne mažiau, negu 2 

spausdintuvus) 

2.2.1.2. stiprinti darbuotojų 

psichikos sveikatą darbo 

vietoje, organizuoti reguliarius 

užsiėmimus, mažinančius 

stresą, gerinančius psichikos 

sveikatą, didinačius 

motyvaciją darbui. 

2.2.1.3. sudaryti sąlygas 

visiems įstaigos darbuotojams 

gauti psichologinio 

konsultavimo paslaugas ir 

organizuoti šių paslaugų 

suteikimą. 

 

2.2.2. parengtas ir įgyvendintas 

įstaigos darbuotojų metinis 

profesinės kompetencijos 

tobulinimo planas, įtraukiant 

kvalifikacijos kėlimą neįgaliųjų 

teisių konvencijos nuostatų 

užtikrinimo srityje, tęsti 

kompetencijų tobulinimą 

kliento agresyvaus elgesio 

valdymo srityje su partneriais 

iš Nyderlandų 

2.3. Įstaigos vidaus 

administravimo 

2.3.1. įgytos naujos 

įstaigos vadovo 
2.3.1. vadovas įgyvendino ne 

mažiau kaip 1 priemonę, 



 

 

 

gerinimas ir 

veiklos 

efektyvumo 

didinimas 

profesinės kompetencijos 

ir pritaikytos įstaigos 

veikloje; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. padidintas įstaigos 

vidaus procesų 

efektyvumas 

pritaikant seminarų, 

konferencijų ar vizitų kitose 

įstaigose ar organizacijose 

metu įgytas žinias ar patirtį; 

2.3.1.1. Apsilankyti ir 

pasisemti patirties iš įstaigos, 

teikiančios laikino atokvėpio 

paslaugas institucijoje 

asmenims su negalia. 

2.3.2.  įgyvendinta ne mažiau 

kaip 1 priemonė, 

optimizuojanti įstaigos vidaus 

procesus.  

 

2.3.2.1. Vadovaujantis LRV 

2019-12-11 nutarimu Nr. 1252 

„Dėl bendrų viešojo sektoriaus 

finansų valdymo informacinių 

sistemų ir naudojimo“, pagal 

sudarytą planą pereiti prie 

bendros viešojo sektoriaus 

finansų valdymo informacinės 

sistemos. 

 
 

 

 


