PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-20
AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. INFORMACIJA APIE VADOVĄ
Violeta Mikštienė, į įstaigos vadovo pareigas paskirta 2007 m. birželio 20 d. Akmenės
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-127. 2021 metais dalyvavo 6 supervizijose, 24 val.
Išklausė 52 val. mokymų įvairiomis aktualiomis profesinei veiklai temomis. Išsilavinimas –
socialinio darbo magistras.
*Skyriaus įvertinimas

II. PATEIKTI PASIŪLYMAI SAVIVALDYBEI DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS TOBULINIMO

1.1. Dalyvauta Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos veikloje.
1.2. Dalyvauta Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
1.3. Dalyvauta Savivaldybės tarpinstitucinės grupės tarpinstituciniams klausimams, susijusiems su
pagalbos šeimoms planavimu, stebėsena ir plėtra, prevencinių priemonių planavimu ir įgyvendinimu,
pagalbos šeimoms poreikių vertinimu, bendruomenės, bendruomeninių ir nevyriausybinių
organizacijų telkimu bendram darbui su šeimomis veikloje.
1.4. Dalyvauta Akmenės rajono savivaldybės šeimos komisijos veikloje.
1.5. Dalyvauta projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinko plėtra
Akmenės rajono savivaldybėje“ administravimo grupės veikloje.
*Skyriaus įvertinimas

III. PAREIGYBIŲ SKAIČIUS
Pareigybių skaičius (darbo
krūvis, etatai)

Administracija
(valdymas: vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai)
Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

Patvirtinta Taryboje
Užimta pareigybių
Darbuotojų skaičius
Iš jų dirba keliose
pareigose

3
3
3
2

3
3
3
2

Ūkinė veikla
(ūkvedžiai, sargai,
vairuotojai,
valytojai, buhalteriai
ir pan.)
Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

Kiti darbuotojai

Mokytojai
(pildo tik
ugdymo
įstaigos)

Iš viso

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

7
7
7
1

47
46
47
1

8
7
7
1

46
45
46
1

-

-

57
56
57
4

57
55
56
4

*Skyriaus įvertinimas

IV. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS

(pagrindinės veiklos organizavimas įgyvendinant Strateginiame veiklos plane iškeltus uždavinius)
Eil.
Nr.

1.

Iškelti uždaviniai
(pagal sritis pildo
Administracijos
atitinkamas
skyrius)
Organizuoti ir teikti
socialines
paslaugas, gerinti
neįgaliųjų socialinę
integraciją

Pagrindinės veiklos
(ugdymas, kultūrinė,
socialinė veikla)
priemonės
Užtikrinti bendrųjų
ir specialiųjų
socialinių paslaugų
teikimą:
vaikams, kuriems
nustatyta laikinoji ar
nuolatinė globa
(rūpyba) ir be tėvų

Siektinas
rodiklis

Numatyta 14, iš
jų 9 vaiko
globos
padalinyje ir 5
BVGN

Pasiektas rodiklis
(palyginimas su ankstesniais
metais (jeigu priemonė tęstinė)
2021 m.
2020
7, iš jų 5 gyvena
BVGN, 2 Vaiko
globos padalinyje

14, iš jų 5
gyvena
BVGN, 9
Vaiko
globos
padalinyje.

globos likusiems
vaikams tol, kol bus
išspręstas jų globos
(rūpybos) klausimas,
išlaikant Akmenės
rajono paramos šeimai
centro vaiko globos
padalinį ir
Bendruomeninius
vaikų globos namus.
Teikti kompleksines
bendrąsias ir
specialiąsias paslaugas
bendruomenėje.
2.

Teikti socialinės
priežiūros
paslaugas
socialinės rizikos
šeimoms.

Teikti socialinės
priežiūros paslaugas
socialinės rizikos
šeimoms.

Numatyta 160
šeimų ir 345
vaikai

3.

Organizuoti Globos
centro veiklą.
Vykdyti globėjų
(rūpintojų) ir įtėvių
paiešką, rengimą,
atranką,
konsultavimą ir
pagalbos jiems
teikimą, vykdyti
budinčių globotojų
veiklos
organizavimą.

Globėjų, įtėvių,
budinčiųjų globotojų ,
globėjų giminaičių
paieška, atranka,
mokymai,
konsultavimas ir kitos
reikiamos pagalbos
teikimas.

Numatyta 36
globėjų šeimos
5 budinčių
globotojų
šeimos, kurios
prižiūrėtų 8
vaikus.

136 šeimos, 298
vaikai.
Pravesta
441
atvejo vadybos
posėdis.
Apsilankymų
šeimose skaičius
8611,
suorganizuota 53
savipagalbos
grupių
užsiėmimai,
suorganizuota 17
išvykų ir renginių
šeimoms
su
vaikais.
37 šeimos/48
vaikai, iš jų 6
budinčių
globotojų šeimos
prižiūrėjo 7
vaikus. Parengta
2 globėjų šeimos,
3 budinčių
globotojų šeimos.
Suorganizuota:
įvadiniai GIMK
mokymai 1 grupė
(4 asmenys),
specializuoti
GIMK mokymai
2 grupės (4
dalyviai).
Parengta 16
išvadų, 23
rekomendacijos.
Suorganizuotos 9
savitarpio
paramos grupės,
suteikta
konsultavimo
paslaugų 798,

153 šeimos,
342 vaikai.
Pozityvios
tėvystės
mokymai –
1 grupė ( 6
susitikimai),
dalyvavo 11
asmenų.

30
šeimų/38
vaikai
7
budinčių
globotojų
šeimos,
kurios
prižiūrėjo
16 vaikų.
Metų
pabaigoje
rajone buvo
5 budinčių
globotojų
šeimos,
kurios
prižiūrėjo 9
vaikus.
Parengta 1
globėjas,
nesusijęs
giminystės
ryšiais,
2
budintys
globotojai,

4.

Organizuoti Krizių
centro veiklą.

Intensyvi pagalba krizę 16 paslaugų
patiriančioms
gavėjai
šeimoms.

5.

Atlikti globėjų
(rūpintojų),
budinčių globotojų
ir globojamų
(rūpinamų) vaikų
anketinę apklausą,
siekiant išsiaiškinti
,,atokvėpio“
paslaugos poreikį.
Esant poreikiui,
užtikrinti paslaugos
organizavimą.

Parengti
anketas
globėjams
(rūpintojams)
ir
globojamiems
(rūpinamiems)
vaikams.
Atlikti
apklausos
rezultatų
analizę.

6.

Skatinti ir palaikyti
savanorystę.

Per metus priimti iki 2
savanorių.

7.

Organizuoti
įstaigos
specialistams
mokymus, skirtus
įgūdžių naudotis
DVS tobulinimui.

Kreiptis į savivaldybės
administracijos
IT
specialistus
dėl
mokymų
organizavimo.

Sumažės rizika
atsirasti
,,perdegimo“
sindromui
globėjams
(rūpintojams),
gerės šeimų
mikroklimatas.

informavimo
paslaugų 891,
apsilankyta
šeimose 385
kartus,
suorganizuota
susitikimų su
biologinėmis
šeimomis 25,
pravestas 1
seminaras,
švietėjiška veikla
įstaigose 5
susitikimai,
psichosocialinė
pagalba teikta
341 kartą.
paslaugas gavo
33 paslaugų
gavėjai.

Apklausti 37
globėjai ir
globojami vaikai.
,,Atokvėpio“
paslauga būtų
aktuali 6
budintiems
globotojams.
Metų eigoje
,,atokvėpio“
paslaugai
prašymą pateikė
1 budinti
globotoja,
paslauga suteikta.
Padidės
Savanoriavo 2
globotinių
asmenys, padėjo
(rūpintinių)
šeimose
užimtumas,
globojamiems
savanoriaujantys (rūpinamiems)
asmenys įgis
vaikams ruošti
daugiau patirties pamokas.
praktinėje
veikloje.
Didės
Mokymai vyko
darbuotojų
nuotoliniu būdu,
kompetencijos,
IT specialistai
100 proc.
pateikė ir
specialistų
mokomąją
naudosis DVS.
medžiagą,
konsultuoja
darbuotojus. Visi
įstaigos
specialistai, pagal
savo darbo

Mokymų
grupės – 3;
dalyvių
skaičius –
16.
Parengta 13
išvadų.

paslaugas
gavo 16
paslaugų
gavėjų.

8.

Bendruomeninių
vaikų globos namų
darbuotojams,
pradėjusiems dirbti
įstaigoje nuo 2020
metų sudaryti
sąlygas dalyvauti
mokymuose pagal
GIMK programą.

Sudaryti
bendradarbiavimo
sutartį su Joniškio
rajono vaiko ir šeimos
gerovės centru dėl
darbuotojų
mokymų
pagal GIMK programą.

Bus apmokyti 2
bendruomeninių
vaikų globos
namų
darbuotojai.

9.

Dalyvauti partnerio
teisėmis
įgyvendinant
projektą
„Bendruomeninių
vaikų globos namų
ir vaikų dienos
centrų tinko plėtra“.
Bendruomeniniuose
vaikų globos
namuose teikti
globos (rūpybos)
paslaugas tėvų
globos netekusiems
vaikams.

Dalyvauti buto viešojo
pirkimo komisijos
veikloje.
Teikti techninę
specifikaciją baldų ir
įrangos pirkimui.
Teikti dokumentaciją
licencijos
vykdyti
BVGN
veiklą
įsigijimui.

Bus įsigyta
vienas butas ir
baldai bei įranga
bendruomeninių
vaikų globos
namų steigimui.
Bus įsigyta
licencija BVGN
veiklai vykdyti.

specifiką pradėjo
naudotis DVS.
Sudaryta
bendradarbiavimo
sutartis su
Joniškio rajono
vaiko ir šeimos
gerovės centru.
Apmokyti 2
bendruomeninių
vaikų globos
namų darbuotojai.
Dalyvauta buto
viešojo pirkimo
komisijos
veikloje. Įsigytas
3 kambarių butas
Naujojoje
Akmenėje.
Užsitęsus buto
pirkimo
procedūroms,
baldų ir įrangos
pirkimas
nevykdytas.
Licencijai įsigyti
neparengti
dokumentai nuo
įstaigos
administracijos
nepriklausančių
priežasčių.

*Skyriaus įvertinimas

V. MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI
1. Įstaigos plotas:
Eil.
Nr.
1.
Bendras plotas, iš jo:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

naudingas
išnuomotas
suteiktas pagal panaudos
sutartį
nenaudojamas
Teikti siūlymai
Administracijai dėl laisvų
(nenaudojamų) patalpų

Mato

Pokyčiai

Kiekis

Pastabos

vnt.

Dvaro g. 15 Agluonų
kaimas, butai
Kudirkos 3-41
Naujoji Akmenė;
V. Kudirkos 3-42
Naujoji Akmenė;
Stadiono 11-19;
Akmenė;
Ramučių g. 35-7,
Naujoji Akmenė

m2

1275,22

m2
m2
m2

1275,22
-

m2
vnt.

1

Akmenės rajono
savivaldybės
administracijos Vietinio

Perduota pastatas –
katilinė Dvaro g.8,
Agluonų kaimas;

2. Materialinės bazės gerinimas:
Eil.
Nr.
1.
Planuota suremontuoti patalpų
2.
Suremontuota patalpų
3.
Įsigyta ilgalaikio turto
4.
Suremontuota ilgalaikio turto

Mato

ūkio ir turto valdymo
skyriui 2021-03-17 turto
perdavimo - priėmimo
aktas Nr. TPP-21

pastatas – elektros
paskirstymo punktas
Dvaro g. 8, Agluonų
kaimas.

Rodiklis
pasiektas
-

Pastebėjimas

Kiekis

vnt.

m2
m2
vnt.
vnt.

-

siektinas
-

-

*Skyriaus įvertinimas

VI. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
1. Papildomai gautas finansavimas – parama (ne iš patvirtinto Savivaldybės biudžeto lėšų):
Eil. Projekto, programos, konkurso ar kito
Gauta Savivaldybės
Kam panaudotos lėšos
Nr. šaltinio, iš kur gauta parama,
parama, prisidėjimo
pavadinimas (iš ES, kitų fondų,
Eur
dalis, Eur
ministerijų, dalyvaujant programose ir
(jeigu buvo)
kt.)
1.
,,Aukštos
kokybės kompleksinės 12272
Kompleksinių paslaugų teikimui
paslaugos – tai kelias į pozityvią
– darbuotojo darbo užmokesčiui
šeimos raidą ir saugumą“. Priemonė
ir darbo vietos išlaikymui.
Nr.
08.4.1
–ESFA-V-416
„Kompleksinės paslaugos šeimai“.
2.
„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, 17411
Paslaugos šeimai ir
paslaugų
šeimai,
globėjams
globėjams(rūpintojams). Globos
(rūpintojams) kokybės didinimas ir
koordinatoriaus, psichologo
prieinamumo plėtra“. Priemonė Nr.
darbo užmokesčiui, asmens
08.4.1-ESFA-V-405-02-0001
apsaugos priemonių įsigijimui.
2. Vienam mokiniui/globotiniui ir 1 m2 tenkančios išlaidos:
Ugdymo reikmėms lėšos, Eur
2019
m.

2020
m.

2021
m.

Savivaldybės biudžeto
(SB(KR), SB(AA),
AL(LBL), BDK),Eur
2019
2020
2021
m.
m.
m.

Biudžetinių įstaigų pajamų
(BĮP), Eur
2019
m.

2020
m.

2021
m.

Iš viso:
2019
m.

2020
m.

2021
m.

1 mokiniui
/globotiniui
tenkančios
išlaidos
15840
18240
16371
330
526
495
16170
18766
16866
1m2naudingo
ploto tenkančios
X
X
X
išlaidos
11
15
14
11
15
14
Pastaba: tenkančios išlaidos apskaičiuojamos nurodytų šaltinių kasines išlaidas metų pabaigoje padalijus iš mokinių (pagal rugsėjo 1 d.
duomenis/globotinių (pagal gruodžio 31 d. duomenis) skaičiaus arba iš naudingojo įstaigos valdomų pastatų ploto (neįskaitant nenaudojamo,
išnuomoto ar perduoto ploto)

*Skyriaus įvertinimas

VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS
ĮSTAIGOJE
Eil.
Nr.

Atliktas
patikrinimas,
data

Kas atliko

Patikrinimo tikslas

Išvados, pasiūlymai

Jeigu buvo
pastabų, kas
atlikta

1.

2021-05-25

2.

2021-07-30

2.

2021-06-25

3.

2021 07-21-22

4.

2021-11-10

Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamentas
prie VRM
Šiaulių
priešgaisrinė
gelbėjimo
valdyba
Akmenės
priešgaisrinės
gelbėjimo
tarnybos
vyriausias
specialistas
Nacionalinio
visuomenės
sveikatos
centro prie
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
Šiaulių
departamento
Visuomenės
sveikatos
saugos
kontrolės
skyriaus
specialistai
Akmenės
rajono
savivaldybės
kontrolės ir
audito tarnyba.

Objekto atitikties
Pažeidimų nenustatyta.
gaisrinę saugą
reglamentuojantiems
teisės aktams,
patikrinimas.

EQUASS
kokybės
principų
užtikrinimo
Globos centre
išorinio audito
auditorė.
Akmenės
rajono
savivaldybės
administracijos
Teisės ir
personalo
skyriaus
vyresnioji
specialistė

Periodinė valstybinė
visuomenės
sveikatos saugos
kontrolė

Veikla vykdoma
nepažeidžiant Lietuvos
higienos normos HN
124:2014 ,,Vaikų
socialinės globos
įstaigos: bendrieji
sveikatos saugos
reikalavimai,“
patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministro
2009 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V-714,
reikalavimų.

Planinis
patikrinimas

Pateiktos
rekomendacijos
trūkumams pašalinti.

EQUASS kokybės
principų užtikrinimo
Globos centre
išorinis auditas

Globos centras
įgyvendino aiškias
kriterijų pažiūras ir
nustatė reikalingus
įgyvendinimo
rezultatus.

Planinis
patikrinimas.
Patikrinti civilinės
saugos sistemos
subjektui teisės aktų
pavestų funkcijų
civilinės saugos
srityje vykdymą.

Civilinės saugos
būklės įvertinimas:
gerai, veikla atitinka
Lietuvos respublikos
civilinės saugos
įstatyme ir kituose
civilinę saugą
reglamentuojančiuose
teisės aktuose
nustatytus
reikalavimus.

Trūkumai
pašalinti.
Informacija
apie
priemones
trūkumams
pašalinti
pateikta 202107-02

Sudarytas
rekomendacijų
įgyvendinimo
planas.

5.

Valstybės
vaiko teisių
apsaugos ir
įvaikinimo
tarnybos prie
Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos
projekto
,,Vaikų
gerovės ir
saugumo
didinimas,
paslaugų
šeimai,
globėjams
(rūpintojams)
kokybės
didinimas ir
prieinamumo
plėtra“
administravimo
komanda

2021-11-18

Globos centro
struktūros, funkcijų,
veiklos stebėsena.

Pateiktos
rekomendacijos.
Pateikta projekto
administravimo
komandos lankymosi
rezultatų apžvalga ir
rekomendacijos.

Sudarytas
rekomendacijų
įgyvendinimo
planas.

VIII. PROBLEMOS IR KAIP JOS BUVO SPRENDŽIAMOS
Eil.
Nr.

1.

Problema

Priemonės, kokių buvo imtasi jai
spręsti

Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir
įvaikinimo
tarnybos prie
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos kartu
su savivaldybės
administracija ir
paramos šeimai
centru vykdomo
projekto
,,Vaikų gerovės ir
saugumo
didinimas,
paslaugų šeimai,
globėjams
(rūpintojams)
kokybės
didinimas ir
prieinamumo

Ieškota būdų, kaip viešinimą
vykdyti kuo mažesnėmis
sąnaudomis: geranoriškai į
viešinimo procesą įsijungė
Naujosios Akmenės, Akmenės
parapijų kunigai. Dalyvauta
bendruomenių šventėse, sueigose,
neatlygintinai laikraščio
,,Vienybė“ korespondentė rengė
straipsnius, kuriuose globėjai
dalinosi gerąją patirtimi.
Socialiniai partneriai
neatlygintinai skleidė žinią apie
globą ir įvaikinimą. Neatlygintina
žinią apie globą skleidė Akmenės
krašto ambasadorė Rimantė
Kulvinskytė. Vykdyta globos
viešinimo savaitė su įvairiais
renginiais. Savivaldybė finansavo
globėjų išvyką į respublikinį
globėjų sąskrydį Kaune. Išvykai ir

Pasiekti teigiami
pokyčiai dėl priemonių
įgyvendinimo
Keitėsi visuomenės
nuomonė apie globą
ir įvaikinimą. Trys
šeimos pareiškė norą
tapti budinčiaisiais
globėjais, viena
šeima įvaikino tėvų
globos netekusį vaiką
dvi šeimos tapo
globėjais.

Jeigu
neišspręsta,
kokių toliau
veiksmų bus
imamasi

2.

plėtra“ viešinimui
keliami aukšti
reikalavimai,
neskiriant lėšų šiai
funkcijai atlikti.
Plintant COVID19 susirgimams
šalyje, iššūkiu
tapo atvejo
vadybos posėdžių
vedimas ypač, kai
vaiko teisių
specialistai
posėdžiuose ėmė
dalyvauti tik
nuotoliniu būdu.

pasiruošimui skirta 500 eurų.
2022 metais viešinimui numatyta
skirti 2000 eurų.

Nuotolinio darbo organizavimo
aptarimui buvo kviečiami vaiko
teisių specialistai, sprendžiamas
klausimas dėl kontaktinio
dalyvavimo ypač svarbiuose
posėdžiuose. Rastas bendras
sutarimas.

Pavyko išspręsti
organizacinius
klausimus ir
paslaugos bei atvejo
vadybos procesai
vyko sklandžiai.
Darbuotojai aprūpinti
papildomomis ryšio
priemonėmis
(ausinėmis,
kameromis).

*Skyriaus įvertinimas

IX. STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

1.

2.

3.

4.

5.

STIPRIEJI (1–5)
Pradėjo veikti Vaikų dienos centras. Vaikų 1.
dienos centro organizuojamose veiklose
dalyvauja 30 vaikų iš aplinkinių kaimiškųjų
vietovių.
Kasmetinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
(ne mažiau 16 ak. val. kiekvienam darbuotojui).
Organizuojamos
savipagalbos
grupės,
supervizijos
darbuotojams,
budintiems
globotojams.
Įstaiga dalyvauja projekto „Paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės
rajono savivaldybėje“ veiklų diegime. LEAN
metodo diegime.
Stipri specialistų komanda. Iš viso įstaigoje
dirba 8 magistro laipsnį turintys specialistai, 14
specialistų
turi
vyriausiojo
socialinio
darbuotojo kvalifikaciją.
Įstaiga vykdo projekto „Socialinių paslaugų
kokybės gerinimas, taikant EQUASS sistemą“
veiklas, parengė dokumentaciją europiniam
paslaugų kokybę patvirtinančiam sertifikatui
gauti. Sertifikatas gautas 2021-08-25.

2.

TOBULINTINI (1–5)
Naujų įstaigos veiklos viešinimo formų paieška,
mokymų programų adaptavimas pagal poreikį
savivaldybės teritorijoje gyvenančių šeimų
problemų sprendimui. Mokymų organizavimas
nuotoliniu būdu, jei šalyje skelbiamas
karantinas.
Mažas skaičius fizinių asmenų, priimančių
vaiką laikinai svečiuotis savaitgaliais, švenčių ir
atostogų metu. Ieškoti ir skatinti asmenis
priimti vaiką laikinai svečiuotis.

3.

Kelti kvalifikaciją darbuotojams, teikiantiems
paslaugas neįgaliesiems su proto negalia.

4.

Siekiant rasti potencialius socialinio darbo
specialistus, priimti studentus atlikti praktiką
visuose įstaigos padaliniuose.

5.

6.

Įstaiga pasiruošė licencijavimui ir gavo 6.
licenciją institucinei socialinei globai (dienos)
vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su
negalia, senyvo amžiaus asmenims teikti.

7.

Įstaiga teikė prašymą ir gavo teisę teikti 5 7.
akredituotas socialines paslaugas.

8.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 8.
Užimtumo
tarnybos
Šiaulių
klientų
aptarnavimo departamento Akmenės skyriumi,
Viešąja įstaiga ,,Šiaurės Lietuvos kolegija”,

Kuršėnų šeimos namais, Joniškio rajono vaiko
ir šeimos gerovės centru, Telšių socialinių
paslaugų centru, Akmenės rajono socialinių
paslaugų namais.

Eil.
Nr.
1.

X. UŽDAVINIAI KITIEMS METAMS
Uždavinys / problema
Numatomi veiksmai
Vertinti ir tobulinti teikiamų
socialinės priežiūros paslaugų
kokybę.

Siektini rodikliai

Parengti paslaugų kokybės
vertinimo aprašą, anketas, atlikti
vertinimą ir pateikti analizę.

Apklausoje dalyvaus 30
paslaugų gavėjų, 30 įstaigos
darbuotojų, 5 socialiniai
partneriai.
Darbuotojams sudarytos sąlygos
47 darbuotojai sudalyvaus
dalyvauti kvalifikacijos kėlimo
16
val.
kvalifikacijos
renginiuose.
kėlimo kursuose. Įstaigos
vadovė išklausys 30 val.
mokymų
įvairiomis
aktualiomis
profesinei
veiklai temomis
Apsitarti ir analizuoti atvejus, Bus išvengta nesusipratimų
orientuojantis
į
sudėtingus, tarp paslaugas teikiančių
emociškai sunkius, neišspręstus darbuotojų, gerės paslaugų
atvejus.
kokybė.

2.

2.2.Tobulinti vadybines,
bendrąsias ir specialiąsias
kompetencijas

3.

Organizuoti intervizijas
darbuotojų grupėms.

4.

Sukurti atvejo vadybininkų
Informuoti
Akmenės
rajono
grupę ,,Facebook“ platformoje. gyventojus apie švietėjiškas veiklas,
paskaitas,
seminarus
ir
kt.,
orientuotą į prevencinę pagalbą
šeimoms,
siekiant
išvengti
susidūrimo su socialinės rizikos
veiksniais.

5.

Organizuoti tarpinstitucinius
susirinkimus aptariant
komandinio darbo svarbą
atvejo vadybos procese.

Aptarti aktualius klausimus,
planuojant ir teikiant pagalbą
šeimoms ir jų vaikams.

Visuomenė gaus daugiau
informacijos apie įstaigos
veiklą, atvejo vadybininkai
informuos
apie atvejo
vadybos
procesus,
švietėjiškas
veiklas,
prevencinę
pagalbą
šeimoms.
Pagerės komunikacija tarp
institucijų, atvejo vadybos
procesas vyks sklandžiau.

*Skyriaus įvertinimas – atitinkamo Savivaldybės administracijos skyriaus išvada apie vadovo veiklos įvertinimą pagal tam tikrą sritį.

__________________________
Direktorė

Violeta Mikštienė

