
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorės Dianos Deveikienės 

2023 metų užduotys 

 

Einamųjų metų užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai  

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir 

kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas/į pareigas 

priimantis ar jo įgaliotas asmuo 

(toliau – vertinantysis asmuo) 

vertins, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 
1. Kvalifikacijos kėlimas. Nuosekliai ir planingai keliama 

Centro vadovo kompetencija. 

Dalyvaujama seminaruose, 

supervizijose, konferencijose ir 

stažuotėse. 

Profesinė kompetencija tobulinta ne 

mažiau kaip 40 akademinių valandų. 

2. 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 

3.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, 

palydėjimo paslaugos 

jaunuoliams 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 (26), 

psichosocialinės pagalbos, pagalbos 

globėjams (rūpintojams), budintiems 

globotojams, įtėviams ir šeimynų 

dalyviams ar besirengiantiems jais 

tapti paslaugas Utenos rajono 

gyventojams, palydėjimo paslauga 

jaunuoliams (6). 

Paslaugas teikia aukštą kvalifikaciją 

teikiantys specialistai. Paslaugos 

suteiktos  ne mažiau kaip 150 klientų. 

4. Užtikrinti įstaigos 

Bendruomeninių šeimos namų 

dalyvavimą Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

finansuojamame Kompleksinių 

paslaugų teikimo projekte. 

Užtikrintai, nuosekliai teikti 

Kompleksines paslaugas Utenos 

rajono gyventojams. 

Sudaryta projekto vykdymo sutartis ir 

tinkamai įsisavintos lėšos. Paslaugos 

suteiktos ne mažiau kaip 50 rajono 

gyventojų. 

Įvykdytos ne mažiau kaip 5 projekto 

vykdymo viešinimo veiklos. 

5. Užtikrinti įstaigos globos 

centro  dalyvavimą Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 

finansuojamame Vaikų gerovės 

ir saugumo didinimas, paslaugų 

šeimai, globėjams (rūpintojams) 

kokybės didinimas bei 

prieinamumo plėtra“ 

Įvykdyti projekto veiklas pagal 

numatytus projekto 

įsipareigojimus. 

Sudaryta projekto vykdymo sutartis ir 

tinkamai įsisavintos lėšos. Paslaugos 

suteiktos ne mažiau kaip 100 rajono 

gyventojų. 

Įvykdytos ne mažiau kaip 5 projekto 

vykdymo viešinimo veiklos. 



6. Užtikrinta, palaikoma ir 

skatinama personalo nuolatinio 

profesinio tobulėjimo ir paslaugų 

kokybės siekimo aplinka. 

Personalui parengta anketinė 

apklausa dėl kvalifikacijos 

kėlimo.  Sudaryta profesinį 

tobulėjimą motyvuojanti aplinka 

ir galimybės tobulinti profesinę 

kvalifikaciją. Sudarytas 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo planas. 

 Vaikui, jo tėvams, globėjui 

(rūpintojui), Utenos rajono 

gyventojams, užtikrinta, kad 

paslaugas teikiantis personalas 

nuolat tobulina savo 

kvalifikaciją bei įgyja naujų 

žinių, reikalingų darbe.  

 

100 proc. darbuotojams sudaryta 

profesinį tobulėjimą motyvuojanti 

aplinka ir galimybės tobulinti 

profesinę kvalifikaciją. Vaikui, jo 

tėvams, globėjui (rūpintojui) 

užtikrinta, kad vaikui paslaugas 

teikiantis personalas nuolat tobulina 

savo kvalifikaciją bei įgyja naujų 

žinių, reikalingų darbe. Parengtas ir 

visuotiniame darbuotojų susirinkime 

patvirtintas darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo planas. Visi darbuotojai 

savo profesinę kvalifikaciją kelia ne 

mažiau kaip 16 ak. val. 

 

 

________________________ 


