Panevėžio rajono vaikų globos namų direktorės Jūratės Pagojienės
2020 m. veiklos užduotys

Einamųjų metų veiklos
užduotys / einamųjų metų
užduotys

Siektini rezultatai

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. Didžiausią dėmesį skirti
įstaigos reorganizavimo
procesams. Tinkamai parengti
dokumentus, archyvinius
dokumentus perduoti į archyvą.
Vykdyti darbdavio funkcijas bei
pareigas darbuotojų atžvilgiu
užtikrinant įstaigos
funkcionalumą pertvarkos metu,
globos centro funkcijų
vykdymą

Laiku ir tinkamai
parengti reorganizacijos
dokumentai. Sutvarkyti
archyviniai dokumentai ir
paruošti perdavimui.
Darbuotojai parengti
dirbti bendruomeniniuose
globos namuose. Globos
centro veikla atitinka
kokybės vertinimo
tvarkos aprašo
reikalavimus. Viešinama
globos centro veikla

Nuosekliai vykdoma vaikų
globos namų pertvarkos
programa. Parengti
dokumentai įstaigos
reorganizavimui vykdyti.
Aktyvi GIMK darbuotojų
veikla (parengta 1–2 grupės
globėjų, vykdomi
informavimo, konsultavimo,
išvadų rengimo darbai).
Aktyvi globos koordinatorių
veikla (palaikomi ryšiai ir
teikiama pagalba visiems
koordinatoriui priskirtiems
paslaugų gavėjams).
Intensyvi psichologo veikla
globos centre

2. Organizuojant vaikų globą,
tinkamą jų sveikatos priežiūrą,
materialinį aprūpinimą ir
ugdymą atsižvelgti į vaiko
interesus

Dalyvaujama projekte
,,Bendruomeninių vaikų
globos namų ir vaikų
dienos centrų tinklo
plėtra“. Vaikai
parengiami pereiti į
bendruomeninius globos
namus. Vaiko interesams
atstovaujama visose
institucijose.
Bendradarbiaujant su
gydymo ir ugdymo
įstaigomis, ieškoma
tinkamiausių priemonių
vaiko gerovei užtikrinti

Šeimynų dienos planuose
numatomi pokalbiai apie
gyvenimą bendruomeniniuose
globos namuose. Vaikams
teikiama psichologinė
pagalba. Vaikų interesai
ginami visose srityse.
Sveikatos priežiūros
paslaugos (būtinosios ir
papildomos) pagal poreikį
teikiamos visiems vaikams
(100 proc.). Ieškoma naujų
pagalbos vaikui teikimo
formų

3. Vykdyti jungtinės veiklos
sutarties įgyvendinant projektą
,,Vaikų gerovės ir saugumo
didinimo, paslaugų šeimai,
globėjams (rūpintojams)

Pasiekta projekte
numatytų veiklos
įvykdymo rodiklių,
viešinamas projektas ir
rezultatai. Plečiamos

Laiku pateikiami visi
finansiniai projekto vykdymo
dokumentai, projekto dalyviai
dalyvauja mokymuose, kelia
kvalifikaciją, projektas ir

kokybės didinimo bei
prieinamumo plėtros“
įsipareigojimus

projekto veiklos
(psichologinė pagalba
teikiama)

rezultatai viešinami globos
namų ir savivaldybės
interneto svetainėse. Didėja
teikiamų paslaugų apimtis ir
kokybė

4. Kelti kvalifikaciją

Kvalifikacijos tobulinimo
planas sudaromas pagal
kompetencijų tobulinimo
poreikį. Dalyvaujama
seminaruose,
supervizijose, kt.

Kvalifikacija keliama pagal
kompetencijų tobulinimo
poreikių planą daugiau nei
16 val. ne mažiau kaip
3 srityse

___________________________

