Sociuliniq partuugq srities darbuotojq
veiklos vertinimo tvarkos aPraio
priedas

(socialiniq paslaugq srities darbuotojq kasmetinio veiklos vertinimo iSvados forma)

Pagegiq palaikomojo gydymo, slaugos

ir seneliq globos riamai

pavadinimas"arba
iuulrryb", ur ruuinuldybes biudzetines istaigos

DIREKTORE REGINA NARUSIENE
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardd)

SOCIALINIUPASLAUGVSRITIESDARBUoToJVKASMETINIOvf,IKLoSvf,RTINIMo
ISVADA

2022-01-27 Nr.
(data)

_Pagegiai(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
l.Pagrindiniai pr"6j...iq -elt,t tgHo'

Metines veiklos
uZduotys (toliau

-

tgullutl

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo

rodikliai
(kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais
vadovaudamasis
vadovas vertins, ar

uZduotYs)

l"
I

pasiekti rezultatai irJq

rodikliai

nustatltos uZduotYs Yra
irykd1'tos)
.l .Teikti savalaikes

UZtikinti socialiniq

kokybi5kas socialines
paslaugas globos namq

paslaugq teikimQ

1

gyventojams ir dienos
centro lanlqrtoj ams
gerinant

jq gyvenimo

globos namq
gyventojams ir dienos
centro lankYtojams

vieiinantjq

Teikti
ilgalaikg/trumPalaikg
socialing glob4 ir slaugq I lvVkdya
sen1ruo amZiaus

ir

l. 100 Proc'

kokybg, prisidedant
prie vie5qjq paslaugq
kokybes

poreikius atitinkandias

pasiekimus

elektronineje erdv€j

e.

paslaugas.

ir

prieinamumo
uZtikrinimo.
1.2.

Teikti

stacionarias pirminio

lygio gydymo ir
slaugos paslaugas

UZlikrinti pirminio
lygio gydymo ir
slaugos paslaugas
pacientams,

pacientams,

sergantlems

sergantiems

letinemis ligomis ir
neigaliems
asmenims bei
uZtikrinti socialiniq
paslaugq teikim4

letinemis ligomis ir
neigaliems
asmenims bei

uZtikrinti socialiniq
paslaugq teikim4
Pagogiq

savivaldybes
gyventojams,
prisidedant Prie
sveikatos PrieZilros
kokybes gerinimo ir

jq pasiekiamumo'
1.3. UZtikrinti
licencijuoto
medicininio audito
atlikim4.

Kelti profesinq
kvalifikacij4 ir
1.4.

darbuotojq

Pagegiq
savivaldybes
gyventojams,
prisidedant prie

sveikatos prieZilros
kokybes gerinimo ir
jq pasiekiamumo.

Atlikti medicinini
audit4 seneliq
namuose

ir

ligonineje IV ketv.
Dalyvauti kartu su
istaigos specialistais
ivairiuose
mokymuose ir
seminaruose.

kompetencijas.

Mirus
globotiniui,
orgadzuoti ritualiniq
paslaugq teikim4,
1.5.

dokumentq
sutvarkym4 ir
globotinio laidojimq.
1.6. PastatYi

pavesing seneliams

l-ame korPuse.

Nedelsiant
organizuoti ir
dalyvauti
(iSeiginemis
dienomis) laidojant
musq lstaigos
globotini.
Sutaupius leSq
pastatyti pavesing Iame korpuse.

Pasamdyti Profesionalq
medicinini audit4, kad
atliktq visos istaigos
medicinini audit4.

Dalyvauti mokYmuose
ir seminaruose kartu su
darbuotojais, surinkti
kompetencijq kelimui
nustatltas seminarq ir
mokymq valandq

lvykdYa.

'Atlikti

2 medicininiai

iSores auditai.

lvykdy'ta.
Vir3yta - dalyvavau l4
seminanl (stacionariq ir
nuotoliniq bldu).

Laiku organizuoti ir
palaidoti globotinf.
Pateikti dokumentus
reikalingoms
institucijoms.

III ketv. UZtikrinti
pavesines Pastatymq
seneliams.

lvykdyta.

2.

Einamgjq metq uiduotYs

(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais vadovaudamasis
vadova3 vertins, ar nustatytos uzduotys

yra fvYkdltos)
2.1 . Teikti savalaikes

kokybiSkas socialines Paslaugas
globos namq gyventojams ir
dienos centro lankYojams
gerinant jq gYvenimo kokYbg'
prisidedant prie vieiqjq paslaugq

UZtikrinti socialiniq Paslaugq
teikimq globos namq
gyventojams ir dienos centro
lankltojams vie5inant jq
pasiekimus elektronineje
erdveje.

kokybes ir Prieinamumo

uitikinimo.

i.z. I eiuti stacionarias
pirminio lygio gYdYmo ir
slaugos Paslaugas Pacientams,
sergantiems letinemis ligomis
ir neigaliems asmenims bei

uZtikrinti socialiniq Paslaugq
teikim4 Pagegiq savivaldYbes
gyventoj ams, Prisidedant Prie
sveikatos PrieZilros kokYbes

gerinimo ir jq P3ry!!m!to'
23. . uztit<rinti licencijuoto
medicininio audito atlikim4'

).q.Kelti profesinq
kvalifi kacij 4 ir darbuotoj q
kompetencijas.

UZtitrlnti Pirminio lYgio
gydymo ir slaugos Paslaugas
pacientams, sergantlems
letinemis ligomis ir
nelgaliems asmenims bei
uZtikrinti socialiniq Paslaugq
teikim4 Pagegiq savivaldYbes
gyventoj ams, Prisidedant Pne
sveikatos PrieZilros kokYbes

gerinimo ir jq Pasiekiamumo'

seneliq namuose ir ligonineje

Dallvauti kartu su lstatgos
specialistais ivairiuose
mokymuose ir seminaruose'

N.d.l.iant organizuoti ir

globotiniui,
organizuoti ritualiniq
paslaugq teikim4, dokumentq
sutvarkymq ir globotinio

Un*n"ti

3-jq seneliq

kambariq remont4
(i3 sutaupltq sPec. le5q).
3. Rizikos,

dalyvauti (iSeiginemis
dienomis) laidoj ant mlsq
istaigos globotini.
Sutaupius leiq i5 sPec.
programq atlikti remontus 3iuose senelirl kambariuose'

3.2.

-022

t6[r.i org*i"uoti ir

Palaidoti
globotini. Pateikti dokumentus
apie mirusiji globotini
priklausandioms institucijoms'

N"o

ZOZZ m.

II iki IV ketv.

gali brrf neivykdytos
kurioms esant nustatytos metinis veiklos uiduotys

(pildoma kartu suclerinus su darbuotoju)

3.1.

Illketvirti.

lV ketv'

Z5Ltti*,

ZS.

metq

Atlikti medicinini audit4

J. J.

II SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS VERTINIMAS IR PASIULYMAI'
KAIP TOBULINTIKVALIFIKACIJA
4. Pasiektq rezultatq

rykdant uiduotis vertinimas
PaZymimas

Uiduoiiq irykdymo

[i.

aPra5Ymas

atitinkamas langelis

verKlos
Darbuoto.las ivykde visas ir vir5ijo kai kurias sutartas metrnes

Labai gerai Q

rridrrofis nasal nustafitus vertinimo rodiklius
pagar
4.2. Darbuotojas i5 esmes ivykd6 sutartas metlnes velKlos uzduotls

Gerai

n

Patenkinamai

E

Nepatenkinamai

E

nustatytus vertinimo rodiklius

4.3. Darbuotojas ivykde tik kai kurias sutartas metlnes velKlos uzouous

vertinimo rodiklius
^onal
pagar nustatyrus
4.4. Darbuotojas neivykde metiniq velklos uzduoclq
nrrcf qt\rtrrq

vertinimo rodiklius
5. Pasinlymai, kaip

tobulinti kvalifikacij4

(nurodoma, kokie mokymai (konkrediai) sitilomi darbuotojui)
5.1.

5.2.

GEBEJIMV ATLIKTI

IIT SKYRIUS
PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

c--esgnaUATLIKTIPAREIGYB

PaZymimas atitinkamas

lraSomas

langelis
1- nepatenkinamai
2 - patenkinamai
3 - gerai
4 - labai gerai
(pildo darbuotoj as)

tiesioginio
vadovo
vertinimas ir
komentaras,
jeigu jo ir
darbuotojo
vertinimai

APRASYME NUSTATYTAS FLTNKCIJAS
VERTINIMO KRITERIJAI

m

lo
1-

Z

o 3n

2o
1-

3o

4E

1n

4M

4b

r

--nu"ionutiuutlo bfldo / metodo pasirinkimas

I

geitdtadatbiavimas su kitais darbuotojais

lD

2rt

3n

d"rbuotojo vertinimai. jeigu istaigoje
taikomos ir kitos personalo valdymo

ln

2o

3a

iTtti

'1d.

vertinimu
BENDRAS IVERTINIMAS

1o 2a

3o

4n

Papildyta skyriuni:
Nr.

At-31. 2020-01-09, paskelbta

Sk))riqus

Nr.

TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00274

pakeitimai:

At-41. 2020-01-16, paskelbta

TAR 2020-01-17,

i k 2020-00707

IV SKYRIUS
PASTABOS
Slcyriaus numeracijos pakeitimas :
Nr. A1-11. 2020-01-09, paskelbtq TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00274

6. fastabos Qtvz.: nurodomos pastabos apie vertinimq,

/uth

""o

.ua{a

ua /r/tu

a/a?,u'

i,

io eigq)i

ruo/ay'ez,

(vardas ir pavarde)

(vertinandioj o asmens pareigos)

2

ucr(/o2u
(vardas ir pavardd)

(darbuotojo pareigos)

Su veiklos vertinimo iSvada

ir siiilymais bei pastabomis susipaZinau ir sutinku / nesutinku:
(kas nereikaling4 isbrauktD

(Profesin€s sqjungos ar darbo tarybos atstovo pareigos)

(parasas)

(vardas ir pavard€)

