
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorės Dianos Deveikienės 

metų veiklos užduotys 

 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra 

įvykdytos) 

1. Užtikrinti įstaigos veiklos ir 

teikiamų socialinių paslaugų 

kokybės gerinimą. 

Įgyvendinamos socialinių 

paslaugų kokybės gerinimo 

priemonės įsidiegiant 

EQUASS Assurance 

kokybės principus 

atitinkančios įstaigos 

kokybės valdymo sistemą. 

Įgyvendintos ne mažiau nei 2 

paslaugų kokybės gerinimo 

priemonės  

1.2. Vykdyti darbdavio funkcijas 

bei pareigas gerinant Centro 

darbuotojų darbo aplinką bei 

stiprinant motyvaciją  užtikrinant 

Centro funkcionalumą teikiant 

pagalbą klientams. 

 

Dėl COVID-19 ligos, 

nenutrūkstamas gyvybiškai 

būtinų socialinių paslaugų  

teikimas klientams, 

įgyvendinant darbuotojų 

saugos, sveikatos 

darbingumo palaikymo 

priemones Utenos šeimos ir 

vaiko gerovės centre  

Atliktas darbuotojų 

psichologinės gerovės tyrimas. 

Globos centro skyriaus 

darbuotojų darbo vietų 

gerinimas. Centro darbuotojams 

organizuotos konsultacijos ir 

mokymai, savęs stiprinimo 

užsiėmimai. 

1.3. Kvalifikacijos kėlimas. Nuosekliai ir planingai 

keliama Centro vadovo 

kompetencija. Dalyvaujama 

seminaruose, supervizijose, 

konferencijose ir stažuotėse. 

Profesinė kompetencija 

tobulinta ne mažiau kaip 40 

akademinių valandų. 

1.4. Sėkmingai įvykdyti 

Europos sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai 

finansuojamo projekto Nr. 

08.6.1-ESFA-V-911-20-0005 

„Pokyčių keliu“ veiklas 

Įvykdyti projekto veiklas 

pagal numatytus projekto 

įsipareigojimus. 

Projekto veiklose sudalyvaus 

350 asmenų. 

Sėkmingai įgyvendintos 9 

projekto veiklos. 

 

1.5. Sėkmingai įgyvendintas 

globos centro projektas  „Vaikų 

gerovės ir saugumo didinimas,                                                        

paslaugų šeimai, globėjams 

(rūpintojams)   

kokybės didinimas bei 

prieinamumo plėtra.“ 

 

Įvykdyti projekto veiklas 

pagal numatytus projekto 

įsipareigojimus. 

Įveiklintas globos centras (6 

etatai specialistų tenkina 

rajono globos, įvaikinimo 

sistemos tobulinimo ir globos 

kokybės poreikius), 

sustiprintas žinomumas, ne 

mažiau 10 viešinimo 

renginių. 

Paslaugos teikiamos ne 

mažiau 190 asmenų. 



Veiklos vykdomos atitinkant 

teisės aktus. 

Tinkamai įsisavintos skirtos 

lėšos. 

1.6. Akredituotų socialinių 

paslaugų: apgyvendinimo 

savarankiškuose gyvenimo 

namuose, laikino 

apnakvindinimo, intensyvios 

krizių įveikimo pagalbos 

psichosocialinės pagalbos, 

pagalbos 

globėjams,(rūpintojams), 

budintiems globotojams, 

įtėviams, ir šeimynų dalyviams 

ar besirengiantiems jais tapti 

teikimas. 

Užtikrintai, nuosekliai 

teikti akredituotas 

paslaugas Utenos rajono 

gyventojams. 

Sudaryta galimybė teikti 

akredituotas apgyvendinimo 

savarankiško gyvenimo 

namuose (24),  laikino 

apnakvindinimo (8), 

intensyvios krizių įveikimo 

pagalbos (32), 

psichosocialinės pagalbos, 

pagalbos globėjams 

(rūpintojams), budintiems 

globotojams, įtėviams ir 

šeimynų dalyviams ar 

besirengiantiems jais tapti 
paslaugas Utenos rajono 

gyventojams. 

Paslaugas teikia aukštą 

kvalifikaciją teikiantys 

specialistai. Paslaugos 

suteiktos  ne mažiau kaip 150 

klientų. 
________________________ 


