DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

Einamųjų metų veiklos
užduotys / einamųjų metų
užduotys

1. Organizuoti įstaigos darbą,
kad būtų įgyvendinami įstaigos
tikslai ir atliekamos funkcijos

Siektini rezultatai

1.1. patikrinti, koreguoti ar
rengti įstaigos nuostatuose
nustatytoms funkcijoms
atlikti reikalingus
dokumentus

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas /
institucijos vadovas ar jo įgaliotas
asmuo vertins, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1.1. kokybinis rodiklis: tinkamai
parengti įstaigos dokumentai

1.2. užtikrinti tinkamai
1.2. kokybinis rodiklis: parengti
parengtų įstaigos planavimo, planavimo, informaciniai ir
informacinių ir ataskaitinių
ataskaitiniai dokumentai;
dokumentų pateikimą
1.3. laiko rodiklis – planavimo,
informaciniai dokumentai ir
ataskaitos pateiktos nustatytais
terminais
2. Užtikrinti teikiamų socialinių 2.1. įstaigoje įdiegtos
2.1. kokybinis rodiklis: metodiškai
surinkti duomenys, tinkamai
įgūdžių ugdymo, palaikymo ir
socialinių įgūdžių ugdymo,
atlikta rezultatų analizė, parengta
(ar) atkūrimo šeimoms paslaugų palaikymo ir (ar) atkūrimo
EQUASS kokybės sistemos
ir pagalbos kokybę
šeimoms paslaugos
rodiklių ataskaita
EQUASS kokybės sitemos
vykdymas
2.2. kokybinis rodiklis: auditorių
pastabų dėl netinkamos paslaugų
kokybės ar netinkamo paslaugų
teikimo negavimas
3. Įgyvendinti Metinį veiklos
3.1. užtikrinti nuoseklų
3.1. kiekybinis rodiklis - iki
planą
metinio veiklos plano
einamųjų metų pabaigos ne
priemonių įgyvendinimą
mažiau kaip 97 proc. įvykdytas
Metinis veiklos planas.
4. Užtikrinti veiklų, inovacijų
4.1. inicijuoti, ir/ar
4.1. kiekybinis rodiklis:
plėtrą, projektinės veiklos plėtrą dalyvauti, ir/ar vykdyti, ir/ar parengti ir/ar įgyvendinti ne
organizuoti
mažiau kaip vieną projektą, kuris
akcijas/renginius/projektų
bus įgyvendintas 2021 metais
paraiškų parengimą ir/ar
įgyvendinimą (pareiškėjo
arba partnerio pozicijoje).
5. Užtikrinti įstaigos darbuotojų 5.1. organizuoti, sudaryti
5.1. kiekybinis rodiklis:
kvalifikacijos kėlimą, profesinės galimybes darbuotojams
darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją,
kompetencijos tobulinimą
kelti profesinę kvalifikaciją
(ne mažiau 16 ak. val. vienam
ir tobulinti profesinius
kvalifikaciją kėlusiam soc.
įgūdžius.
darbuotojui, ne mažiau kaip po

8 ak. val. administracijos
darbuotojams pagal jų veiklos
specifiką) procentas – ne mažiau
70 proc. visų darbuotojų.

6. Teikti socialinių įgūdžių
ugdymo, palaikymo ir (ar
atkūrimo) paslaugas
neįgaliesiems naujame
neįgaliųjų dienos centre

5.2. įstaigos vadovui
dalyvauti kvalifikacijos
kėlimo mokymuose,
seminaruose, kursuose
2.6.1. tinkamai organizuoti
veiklą neįgaliųjų dienos
centre

5.2. kiekybinis rodiklis – kelti
kvalifikaciją ne mažiau kaip 16
ak. val. per metus
2.6.1. kokybinis rodiklis –
tinkamai parengti naujos
paslaugos teikimą
reglamentuojantys dokumentai
2.6.2.kiekybinis rodiklis: ne
mažiau kaip 6 neįgalieji, lankantys
neįgaliųjų dienos centrą
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