
 

 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų  

veiklos vertinimo tvarkos aprašo 

priedas 
 

(Veiklos vertinimo išvados forma) 

 

________________ GLOBOS NAMAI „UŽUOVĖJA“______________ 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

________________ DIREKTORĖ GYTĖ BĖKŠTIENĖ______________ 
darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 
 

______2022-02_______ Nr. ________ 
(data) 

 

         Vilnius 

_________________ 
(sudarymo vieta) 

 

 

2. Einamųjų 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. Tobulinti įstaigos veiklos, 

teikiamų paslaugų kokybę 
2.1.1. inicijuotos bei 

įgyvendintos priemonės 

įstaigos veiklos, teikiamų 

paslaugų kokybei gerinti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1. sukurta Suaugusių asmenų 

su negalia padalinio klientų 

pasitenkinimo paslaugomis bei 

organizacijos veiklos vertinimo 

sistema; 

 

2.1.1.2. išplėstas partnerystės tinklas 

su kitomis organizacijomis, įskaitant 

NVO, ne mažiau kaip 5 kartus per 

metus pasinaudojant jų teikiamomis 

paslaugomis; 

 

2.1.1.3. sukurta nauja įstaigos 

interneto svetainė, atnaujintas jos 

turinys, siekiant veiklos viešinimo 

bei patogumo vartotojams tikslų; 

 

2.1.1.4. įvertinta asmenų aprūpinimo 

būtiniausiomis priemonėmis kokybė 

(asmens higienos, drabužių, avalynės 

ir kt. poreikiai ir būklė) bei 

gyvenamosios aplinkos higiena ir 

nedelsiant imtasi priemonių šalinant 

nustatytus trūkumus. 



 

 

 

 

2.1.2. inicijuotos bei 

įgyvendintos priemonės 

bendruomeninėms 

paslaugoms steigti / plėtoti. 

 

 

2.1.2.1. Inicijuoti naujas viešinimo 

priemones, ar naujus jų viešinimo 

būdus,  formuojančius  teigiamą 

bendruomeninių paslaugų ir 

socialinės globos įstaigos  įvaizdį 

bendruomenėje bei mažinančius 

asmenų su proto ar  psichine negalia, 

stigmą 

2.2. Gerinti darbuotojų darbo 

sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius 

išteklius 

2.3.1. numatytos ir 

įgyvendintos priemonės 

įstaigos darbuotojų 

profesinei kompetencijai 

tobulinti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. numatyta savanorių 

įtraukimo į paslaugų 

teikimo procesą sistema 

2.3.1.1. grupinių supervizijų 

organizavimas įstaigos darbuotojams; 

2.3.1.2. kelti įstaigos darbuotojų 

kompetencijas apsaugos nuo 

psichologinio smurto srityje; 

2.3.1.3 suorganizuoti 2 (dveji) 

susitikimai (kontaktiniu arba 

nuotoliniu būdu) su kitų socialinės 

globos įstaigų atstovais, siekiant 

pasidalinti gerąją patirtimi; 

2.3.1.4. organizuoti praktinius 

simuliacinius mokymus ir peržiūrėti 

planus dėl galimų 

krizinių/nepageidaujamų ir civilinės 

saugos atvejų valdymo socialinės 

globos įstaigoje,  siekiant 

identifikuoti silpnąsias tokių atvejų 

valdymo grandis (elementus) jas 

koreguojant ir užtikrinant sklandų 

veikimą 

2.3.1.1. į įstaigos paslaugų teikimo 

procesą įtraukti ne mažiau kaip 5 

(penki) savanoriai; 

2.3.1.2. organizuoti ne mažiau kaip 2 

(dveji) edukaciniai užsiėmimai 

įstaigos savanoriams apie Suaugusių 

asmenų su negalia padalinio klientų 

psichikos sveikatos ir elgesio 

ypatumus; 

2.3.1.3. apklausos būdu įvertintas 

savanorių darbo poveikis teikiamų 

paslaugų kokybei; 

2.3. Plėtoti metodinę ir edukacinę 

veiklą bei jos prieinamumą 

2.3.1. plėtojant veiklą vaikų 

apsaugos nuo seksualinio 

smurto srityje, steigti 

Edukacinį centrą bei 

viešinti jo veiklą; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1. patalpose, esančiose adresu 

Palydovo g. 29A, Vilnius, iki 2022-

07-01 įsteigtas Edukacinis centras, 

kuriame bus vykdoma vaikų 

apsaugos nuo seksualinio smurto 

veikla (ne mažiau 100 paslaugos 

gavėjų); 

 

2.3.1.2. parengtas edukacinių – 

prevencinių užsiėmimų vaikams 

turinys; 

 

2.3.1.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 

5 informaciniai susitikimai su 

ugdymo įstaigų specialistais, 

suteikiant žinių, reikalingų vesti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. organizuoti mokymus 

darbuotojams, dirbantiems 

su vaikais, galimai 

nukentėjusiems nuo 

seksualinės prievartos;  

 

 

 

 

 

 

2.3.3. organizuoti mokymus 

darbuotojams, dirbantiems 

su proto ir/ar psichikos 

negalią turinčiais 

suaugusiais asmenimis; 

 

 

 

 

 

 

edukacinį užsiėmimą mokiniams 

„Mano kūnas priklauso man. Saugus 

elgesys ir kūno saugumo taisyklės“; 

 

2.3.1.4. ne mažiau kaip 5 pradinio 

ugdymo įstaigoms išplatinti leidiniai 

„Mano kūnas priklauso man. Saugus 

elgesys ir kūno saugumo taisyklės. 

Mokytojo knyga“ ir „Mano kūnas 

priklauso man. Saugus elgesys ir 

kūno saugumo taisyklės. Užduočių 

knyga“; 

 

2.3.1.5. veiklos viešinimo tikslu 

dalyvauta radijo laidoje; 

 

2.3.1.6. įstaigos interneto svetainėje 

ir Facebook paskyroje publikuoti ne 

mažiau kaip 2 (du) veiklos viešinimo 

straipsniai; 

 

2.3.2.1. suorganizuoti 8 (aštuoneri) 

mokymai (nuotoliniu arba 

kontaktiniu būdu), pagal socialinių 

darbuotojų profesinės kompetencijos 

tobulinimo programą „Seksualinis 

smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir 

reagavimas“, kitų įstaigų 

darbuotojams, dirbantiems su 

vaikais, galimai nukentėjusiems nuo 

seksualinės prievartos; 

 

2.3.3.1. suorganizuoti 2 (dveji) 

mokymai (nuotoliniu arba 

kontaktiniu būdu), pagal socialinių 

darbuotojų profesinės kompetencijos 

tobulinimo programą „Seksualinė 

prievarta prieš proto ir/ar psichikos 

negalią turinčius suaugusius asmenis: 

prevencija ir pagalba“, kitų įstaigų 

darbuotojams, dirbančiais su proto 

ir/ar psichikos negalią turinčiais 

suaugusiais asmenimis; 

2.4. Įstaigos vidaus 

administravimo gerinimas ir 

veiklos efektyvumo didinimas 

2.4.1. įgytos naujos įstaigos 

vadovo profesinės 

kompetencijos ir pritaikytos 

įstaigos veikloje; 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. padidintas įstaigos 

vidaus procesų 

efektyvumas. 

 

2.4.1.1 vadovas įgyvendino ne 

mažiau kaip 1 priemonę, pritaikant 

seminarų, konferencijų ar vizitų 

kitose įstaigose ar organizacijose 

metu įgytas žinias ar patirtį: 

1 priemonė: patobulintas paslaugų 

teikimas vaikams, galimai 

nukentėjusiems nuo seksualinės 

prievartos; 

 

2.4.2.1. parengtas ir atnaujintas 

įstaigos struktūros planas, 

atsižvelgiant į Edukacinio centro 

įsteigimą; 



 

 

 

 

2.4.2.2. peržiūrėtas įstaigos etatų 

sąrašas ir jo atitikimas normatyvams, 

etatai perskirstyti įstaigos viduje, 

atsižvelgiant į įstaigos struktūrinius 

pokyčius.  

 

2.4.2.3. užtikrintas finansų valdymo 

veiklos efektyvumas pasiekiant 

teigiamą įstaigos finansinės veiklos 

rezultatą 

 


