Jasiuli5kiq socialines globos namq direktoriaus Viliaus Petrausko

VEIKLOS VERTINIMOd ISVADA
2018-01-18 Nr.

I

SKYRIUS

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAT
2. Einamqjr;

metq uZduotys

(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduofys)

Eil.
Nr.

2.1

Metin€s veiklos
uZduotys

Gerinti
teikiamq

istaigos
paslaugq

kokybg

Siektini rezultatai

2.1.I . inicijuotos bei jgyvendintos
priemones istaigos teikiamq
paslaugq kokybei gerinti,
isivertintas j q poveikis;
2.1 .2. inicijuotos bei igyvendintos
priemones jstaigoje pasitaikiusirl

iSteklius

ne

maLiitu

kaip

3

priemones istaigos teikiamq paslaugq
kokybei gerinti, atliktas jq poveikio
ivertinimas;

malinant

2.1.3. igyvendinta ne maZiau nei
priemond, maLinant institucing glob4
2.2.1. atliktas darbuotojq darbo s4lygq
jstaigoje jsivertinimas ir igyvendintos

institucing

globq

stiprinti

jgyvendintos

jsiverlinimo

2.1.2. igyxendinta ne maLiau kaip I
priemone neigiamo pobDdZio jvykiq
arba daZniausiai kylandiq problemq
sprendimui irl ar j,l prevencijai

Gerinti darbuotojq 2.2.1.pagerintos istaigos
darbo s4lygas ir darbuotojq darbo s4lygos;
ZmogiSkuosius

paslaugq kokybes

neigiamo pobDdZio ivykiq arba
daZniausiai kylandiq problemq
sprendimui ir I ar jq prevencijai
uZtikrinti;
2.1.3. inicijuotos ir jgyvendintos
priemones,
2.2.

Nustatyti rezultatq vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas vertins, ar
nustafytos uZduotys yra ilykdytos)
2.1.1. po atlikto istaigos teikiamq

2.2.2. numa[4os ir igyvendintos
priemones istaigos darbuotojq
profesinei kompetencij ai tobulinti

uZtikrinti;
1

ne maZiau kaip 2 priemones gerinant
jstaigos darbuotojq darbo s4lygas;
2.2.2. parenglas ir igyvendintas jstaigos

darbuotojq metinis

profesines

kompetencijos tobulinimo planas

z.).
^a

f

staigos

vidaus

administravimo
gerinimas ir veiklos

2.3.1.igy.tos

naujos

istaigos
vadovo profesines kompetencijos

efekt)ryumo

ir pritaikytos istaigos veikloje;
2.3.2. padidintas istaigos vidaus

didinimas

procesq efekfyvumas

2.3.1. vadovas igyvendino ne maLiau
kaip 1 priemong, pritaikant seminarq,
konferencijq ar vizitrlkitose istaigose ar
organizacijose metu igytas Zinias ar
patirtj;
2.3.2.igyvendinta ne maZiau kaip
1

priemon6, optimizuojanti

istaigos

vidaus procesus

kuriai esant nustatytos metinds veiklos uZduotys gali btiti neivykdytos (aplinkyb6so kurios gali
tur6ti neigiamos itakos 5iq uZduoiiq ivykdymui)

3. Rizika,

iSkieii faktoriai
5. Pasiiilymaio

- laikinas nedarbinsumas

kaip darbuotojui tobulinti kvalifikacij4

(nurodoma, kokie mokymai sitilomi darbuotoju

Socialiniu paslausu bendruomeneie orsanizavimas (teoriia irlar praktika

