
 

 

Socialinių paslaugų srities darbuotojų 
veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedas 

 
Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 

 (valstybės ar savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas arba jos struktūrinis padalinys) 
 

Direktorė, Diana Stankaitienė 
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

 
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ KASMETINIO VEIKLOS 

VERTINIMO IŠVADA 
2022-     Nr. ________ 

(data) 
Klaipėda 

 
 
2. Einamųjų metų užduotys (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai  
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko 

ir kiti rodikliai, kuriais 
vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos užduotys 
yra įvykdytos) 

2.1. Užtikrinti ir tobulinti 
įstaigos veiklos ir teikiamų 
paslaugų kokybę. 

2.1.1. Įgyvendinti patvirtintą 
strateginį veiklos planą ir 
nustatytus veiklos rodiklius; 

2.1.1.1.Pilnai įgyvendinti 
patvirtintą strateginį veiklos planą 
ir nustatytus veiklos rodiklius; 

2.1.2. Gebėti tinkamai naudoti 
skirtus asignavimus 
vadovaujantis teisės aktais, 
reglamentuojančiais įstaigos 
finansinę veiklą; 
 

2.1.2.1.Gauti Savivaldybės 
Planavimo ir analizės bei 
Biudžetinių įstaigų centralizuoto 
apskaitos skyrių atsiliepimai dėl 
įstaigoje savalaikio finansinių 
dokumentų pateikimo, skirtų 
asignavimų naudojimo teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

2.1.3. Neužfiksuota pažeidimų 
iš įvairių institucijų dėl 
įstaigos ir vadovo veiklos; 
Tinkamas dokumentų 
valdymas; 
 
 
 

2.1.3.1. Įstaigoje pažeidimų 
nenustatyta; 
Gauti Savivaldybės Planavimo ir 
analizės, Biudžetinių įstaigų 
centralizuoto apskaitos ir 
Socialinės paramos skyrių 
atsiliepimai dėl nusiskundimų  
nustatytais terminais ir tinkamai 
pateiktų dokumentų ir ataskaitų 
rengimo. 

2.1.4. Tobulinti pasitenkinimo 
paslaugomis vertinimo 
sistemą. 
 
 

2.1.4.1. Apklausti ne mažiau 30 
proc. paslaugos gavėjų ir pateikti 
pasitenkinimo paslaugų 
rezultatus. 
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Parengti 2021-2022 m. 
pasitenkinimo paslaugomis 
lyginamąją analizę. 
Atsižvelgiant į gautus rezultatus 
parengti ir įgyvendinti socialinių 
paslaugų kokybės gerinimo planą. 

2.2. Dalyvauti ES lėšomis 
finansuojamame projekte 
“Paslaugų organizavimo ir 
asmenų aptarnavimo kokybės 
gerinimas, teikiant socialinę 
paramą Klaipėdos miesto 
savivaldybėje”. 

2.2.1. Tęsti ES lėšomis 
finansuojamo projekto 
įgyvendinimą, skirtą įstaigos 
teikiamų paslaugų kokybės 
gerinimui. 

2.2.1.1. Įdiegti įstaigoje projekte 
numatytą kokybės rodiklį – 
bendrą klientų konsultavimo 
telefonu ir internetu sistemą bei 
informacijos bazę, naudojamą 
aptarnauti klientus įstaigoje arba 
nuotoliniu būdu. 

2.3. Įgyvendinti kitus Europos 
Sąjungos finansuojamus 
projektus ar užtikrinti jų 
tęstinumą 

2.3.1. Įgyvendinami 3 
projektai,         finansuojami iš 
Europos sąjungos lėšų; 

 

- Projektas 
„Integrali pagalba į namus 
Klaipėdos mieste“ ir 
užtikrinamas jo tęstinumas 

Paslaugos teikiamos 40 
klaipėdiečių ir užtikrinamas šių 
paslaugų prieinamumas ir 
tęstinumas. 

- Projektas 
„Socialinių paslaugų 
kokybės gerinimas, taikant 
EQUASS kokybės sistemą; 

Organizuotos 4 FOCUS grupės, 
kuriuose dalyvavo 64 darbuotojai 
ir jų metu pasirengta 
pakartotiniam išorės auditui. 
Užtikrinami EQUASS kokybės 
sistemos atitikimo reikalavimai ir 
gautas EQUASS ASURANCE 
sertifikatas. 

- Projektas „Bendrystės 
tiltai“. 

Plėtojamas bendradarbiavimas su 
projekto vykdytoju ir savanorystė. 
Į savanorišką veiklą įtraukti 60 
ekonomiškai neaktyvių Klaipėdos 
miesto gyventojų, jie 
konsultuojami ir atlieka 
savanorišką veiklą ne mažiau nei 
35 val.  

2.4. Užtikrinti dialogą įstaigos 
viduje ir saugias darbo sąlygas 
darbuotojas 

2.4.1. Bendradarbiauti su 
Dvišale taryba  

2.4.1.1.Inicijuoti ne mažiau nei 4 
posėdžius per metus dėl Centro 
darbuotojų darbo sąlygų. 

2.4.2. Atlikti ergonominių ir 
psichosocialinių veiksnių 
vertinimą 

2.4.2.1. Atliktas ergonominių ir 
psichosocialinių veiksnių 
vertinimas. Tyrimo rezultatai 
palyginti su 2020 m. Tyrimo 
rezultatais ir pristatyti Centro 
darbuotojams viešame 
nuotoliniame renginyje 

2.4.3. Organizuoti bendrųjų 
gebėjimų vystymo mokymai 
apie „mobingą“. 

2.4.3.1. Mokymuose apie 
„mobingą“ dalyvavo ne mažiau 
nei 60 proc. darbuotojų. 

https://www.klaipedaspc.lt/lt/projektas-%2C%2Csocialiniu-paslaugu-kokybes-gerinimas%2C-taikant-equass-kokybes-sistema
https://www.klaipedaspc.lt/lt/projektas-%2C%2Csocialiniu-paslaugu-kokybes-gerinimas%2C-taikant-equass-kokybes-sistema
https://www.klaipedaspc.lt/lt/projektas-%2C%2Csocialiniu-paslaugu-kokybes-gerinimas%2C-taikant-equass-kokybes-sistema
https://www.klaipedaspc.lt/lt/projektas-%2C%2Csocialiniu-paslaugu-kokybes-gerinimas%2C-taikant-equass-kokybes-sistema
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2.5.  Vystyti ekspertinę – 
metodinę veiklą 

2.5.2.Tęsti Metodinio centro 
veiklą.  

2.5.2.1. Parengta 1 išorinė 
programa apie streso įveiką, skirta 
socialinių paslaugų srities  
darbuotojų kompetencijai 
tobulinti, kuri pateikta  tvirtinti  
Socialinių paslaugų priežiūros 
departamentui prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. 
Pagal patvirtintą mokymo 
programą apmokyti ne mažiau nei 
1 gr. iš 15 dalyvių. 
2.5.2.1. Kartu su socialiniais 
partneriais suorganizuota:  
1 konferencija, skirta socialinių 
paslaugų srities darbuotojams. 
Konferencijoje kompetenciją 
tobulino ne mažiau nei 100 
socialinių paslaugų sektoriaus 
darbuotojų, iš jų 20 Centro 
darbuotojų; 
2 gerosios patirties mainų vizitai, 
kuriuose dalyvavo  ne mažiau nei 
50 dalyvių, iš jų 30  Centro 
darbuotojų. 

3. Rizikos, kurioms esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos 
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 
3.1. Sprendimų ir/ar sutarčių pasikeitimai dėl projektų įgyvendinimo;  
3.2. Teisės aktų pasikeitimai; 
3.3. Žmogiškųjų išteklių stoka dėl sergamumo COVID-19 ir kitų ligų;   
3.4. Finansinių išteklių stoka dėl augančių energetinių irt kitų kainų. 


