UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO DIREKTORĖS
DIANOS DEVEIKIENĖS
Einamųjų (2019 m.) metų užduotys
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir
Užduotys
Siektini rezultatai
kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas vertins, ar
nustatytos užduotys yra įvykdytos)
2.1. Stiprinti Utenos šeimos ir Centro darbuotojai nuosekliai Suorganizuota 20 darbuotojų 5
vaiko gerovės centro
kelia dalykinę kompetenciją, supervizijos.
žmogiškuosius išteklius.
stiprėja Centro žmogiškieji
30 darbuotojų sudalyvauta 2
ištekliai.
seminaruose, ne mažiau 16 ak. val.
2.2. Vykdyti ar
Vykdoma Bendruomeninių
Teikiamos kompleksinės paslaugos
koordinuoti
šeimos namų funkcija projekte 50 šeimų ir jų vaikams Utenos
iš Europos sąjungos
„Kompleksinės paslaugos
rajone, vykdoma pozityvios
struktūrinių fondo lėšų bendrai šeimai Utenos rajone“
tėvystės mokymai, teikiama
finansuojamą projektą Nr.
psichosocialinė pagalba, vaikų
08.4.1-ESFA-V-416-08priežiūros paslauga, mediacijos
0003„Kompleksinės paslaugos
paslauga.
šeimai Utenos rajone“
2.3.Tobulinti savo profesinę
kompetenciją

Nuosekliai ir planingai keliama Profesinė kompetencija tobulinta ne
įstaigos vadovo kompetencija mažiau kaip 40 akademinių
valandų.
2.4. Dalyvauti nuolatinio
Dalyvavimas Utenos rajono
Sudalyvauta 5 Utenos rajono
pobūdžio komisijų
savivaldybės administracijos savivaldybės administracijos vaiko
posėdžiuose.
vaiko gerovės komisijoje,
gerovės komisijų posėdžiuose,
atvejo vadybos posėdžiuose
atvejo vadybos posėdžiuose,
parengta 5 rekomendacijos
specialistams sudėtingoms
situacijoms spręsti.
2.5. Dalyvauti Globos centro Komandinių pasitarimų su
Suorganizuota 12 Globos centro
projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V- Globos centro specialistais
specialistų susitikimų sunkiems
405-02-0001 „Vaikų gerovės ir organizavimas, atvejų
atvejams spręsti, pagalbos planams
saugumo didinimas, paslaugų aptarimas, dalinimasis gerąja sudaryti.
šeimai, globėjams
darbo patirtimi su kitų rajonų Įvykdyta 4 susitikimai su kitų
(rūpintojams) kokybės
Globos centrais.
rajonų Globos centrų specialistais,
didinimas bei prieinamumo
Užtikrinti, kad visiems
parengtos 6 globėjų šeimos ir 2
plėtra“ finansuojamo iš ES
įvaikintiems vaikams,
socialinių globėjų šeimos.
struktūrinių fondų lėšų veikloje socialinių globėjų, globėjų
Įsipareigojimai
partneriu.
giminaičių globojamiems
Teikiamos psichosocialinė pagalba,
(rūpinamiems) vaikams,
paslaugos 125 globėjų šeimoms ir
budinčių globotojų
jų vaikams Utenos rajone.
prižiūrimiems vaikams bei
budintiems globotojams,
socialiniams globėjams,
globėjams giminaičiams,

įtėviams ar asmenims,
ketinantiems jais tapti, būtų
prieinama ir suteikiama
reikalinga konsultacinė,
psichosocialinė, teisinė ar kita
pagalba siekiant tinkamo vaiko,
įvaikio ugdymo ir auklėjimo
šeimai artimoje aplinkoje.

