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Nr. ________
Kelmė

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
1. Pagrindiniai praėjusių 2017 kalendorinių metų veiklos rezultatai
Metinės
Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai
užduotys
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai,
Siektini rezultatai
kuriais vadovaudamasis direktorius vertins, ar
(toliau –
nustatytos užduotys yra įvykdytos)
užduotys)
Sudaryti sąlygas
1.1 Aplinkos
Įkurti ir išplėsti rekreacines zonas:
pritaikymas ir
 įrengti lauko baseiną Lioliuose;
globos namų
rekreacinės
gyventojams ramiau  įrengti alpinariumą Užventyje;
teritorijos
 papildomai įrengti 2 lauko suoliukus
jaustis ir ilsėtis
sukūrimas
Užventyje;
socialinės globos
globos namų
 papildomai įrengti 4 lauko suoliukus
namų teritorijoje.
gyventojams.
Lioliuose;
 įrengti laiptus ir lauko takelį prie
užimtumo darbų su medžiu pastato
Lioliuose.
1.2. Dalyvauti
Sukurti ir plėtoti
 Vykdyti projektą „Integrali pagalba į
rengiant ir
kokybišką integralią
namus“ (pagal 2014–2020 metų ES
vykdant
pagalbą namuose
fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas
socialinių
asmenims su negalia
ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
paslaugų plėtrą. ir senyvo amžiaus
priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418).
asmenims, bei
 Sukurti 2 mobilias komandas,
konsultacinę
teiksiančias socialines paslaugas
pagalbą juos
namuose 20-čiai asmenų.
prižiūrintiems
asmenims.
 Integralios pagalbos į namus paslaugas
teikti 20-čiai asmenų.
1.3.
Pagerinti globos
Modernizacijos metu įrengti:
Modernizuoti
namų gyventojų
 3 papildomus gyvenamus kambarius;
gyvenamąjį
gyvenimo sąlygas.
 virtuvę;
namą, esantį
 tualeto ir dušo patalpas.
Nepriklausomy
Apgyvendinti įrengtuose patalpose 6-7
bės g. 40,
globos namų gyventojus.
Lioliuose,
Kelmės raj.

Pasiekti
rezultatai ir jų
rodikliai
Lioliai - įrengtas
lauko baseinas,
4 lauko
suoliukai, laiptai
ir lauko takelis.
Užvenčio
padalinys įrengtas
alpinariumas, 2
lauko suoliukai.
Vykdant
projektą
sukurtos 2
mobilios
komandos. Per
metus suteikta
integralios
pagalbos į
namus paslauga
38 asmenims.
Įrengti 3 papild.
gyvenamieji
kambariai,
virtuvė, tualeto
ir dušo patalpos,
kuriose
apgyvendinti 6
asmenys.

2. Einamųjų 2018 metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)
Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai
Užduotys
2.1 Aplinkos pritaikymas
ir rekreacinės teritorijos
sukūrimas globos namų
gyventojams.

2.2. Gerinti darbuotojų
darbo sąlygas ir stiprinti
žmogiškuosius išteklius.

Siektini rezultatai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis direktorius vertins, ar nustatytos
užduotys yra įvykdytos)

Sudaryti sąlygas globos
namų gyventojams
ramiau jaustis ir ilsėtis
socialinės globos namų
teritorijoje.

Įkurti ir išplėsti rekreacines zonas:
 įrengti stoginę Užventyje;
 papildomai įrengti lauko baldus Užventyje;
 įrengti rekreacinę teritoriją prie
priešgaisrinio prūdo Lioliuose.

Atlikti einamąjį remontą
pastate, esančiame
Nepriklausomybės g. 39,
Lioliuose, Kelmės raj.
Organizuoti
neformalius susitikimus
ar išvykas
darbuotojams.

Atlikti einamąjį remontą pastate, esančiame
Nepriklausomybės g. 39, Lioliuose, Kelmės
raj. Organizuoti neformalius susitikimus ar
išvykas darbuotojams.

2.3. Pagerinti globos namų Modernizuoti gyvenamą
gyventojų gyvenimo
namą, esantį
sąlygas.
Nepriklausomybės g. 40,
Lioliuose, Kelmės raj.

Pradėti pastatų modernizavimo darbus,
vykdant projektą Europos Sąjungos lėšomis
(2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr.
08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų
infastruktūros plėtra“, įgyvendinant projektą
„Liolių socialinės globos namų
infrastruktūros plėtra“.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)
3.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, kt.).
3.2. LR įstatymų ir teisės aktų pasikeitimai.

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS
4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas
Pažymimas atitinkamas
langelis

Užduočių įvykdymo aprašymas
4.1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus
vertinimo rodiklius
4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo
rodiklius
4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus
vertinimo rodiklius
4.4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

5. Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi darbuotojui)
5.1. Dalyvauti seminare ar mokymuose socialinių paslaugų srityje.
5.2.
III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: ________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________

_____________
(parašas)

(vadovo pareigos)

____________________

_____________
(parašas)

(darbuotojo pareigos)

______________
(vardas ir pavardė)

______________
(vardas ir pavardė)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, išbraukti)

_____________________________________
(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos)

____________
(parašas)

______________________

_______________
(vardas ir pavardė)

