
2. Einamqjq metq uZduofys

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

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai. kuriais
vadovaudamasis tiesioginis darbuotojo vadovas vertins,

2.1.1.{gyvendintos ne maZiau kaip 3 pdemones
istaigos teikiamq paslaugrl kokybei gerinti,

Nustatyti rezultatq vertinimo rodikliai

atliktas jq poreikio lvertinimas:
2.1.1.1.Suremontuoti 8 gyvenamuosius

kambarius.
2.l.l.2.ldieg!i naujas uZimtumo formas:

,,fotografijos myletojq" bfireli ir irengti
pojudiq tak4.

2.1.1.3.Siekiant sveikai maitinti gyventojus,
iSanalizuoti specialistq rekomendacijas,
perZi0reti ir atnaujinti sveikatai palankaus
maisto technologiniq korteliq apra5us.

2.1.2.1. fsigyti Zemes sklyp4 grupinio
gyvenimo namq statybai. parengti projekt4
grupinio gyvenimo namq statybai.

2.1.2.2. ieskoti
bendruomenines

galimybiq steigti

2.2.1.[gyvendintos ne maZiau kaip 2 prienones
gerinant istaigos darbuotojq darbo s4lygas:

2.2.1.1.[rengli darbo kabinet4 vyriausiajam

2.2.l.2.lsigyti veZimeli keltuv4 ligonio
transportavimui, ikelimui i automa5in4;
isigyti spec. paklodes ligonio perkelimui;
isigyti kompiuterius. Siq priemoniq deka
pageres darbo s4lygas ir teikiamq paslaugq
kokybe.

2.2.2.l.Kelti darbuotojq kvalifikacij4 ir
profesinE kompetencij4 darbo su
agresyviais ir turindiais priklausomybg

socialiniam darbuotojui.

gyventojais srityje.
2.2.2.2.Ke1ti so ci aliniq darbuotoj q kval ifi kacij 4

bendruomeninirl paslaugu teikimo sriwie.
2.3.1.Vadovas igyvendino ne maZiiu kaip t

priemong, pritaikant seminarq, konferencij q
ar vizitq kitose istaigose ar organizacijose
metu i gytas finiasarpatirti.

2.3.2.[gyvendinta ne maZiau kaip I priemon€,
optimizuojanti istaigos vidaus procesus:
siekiant optimizuoti teikiamq slaugos
paslaugq kokybg, gyventojai sugrupuoti ir
apgyvendinti atitinkamuose auk5tuose
atsiZvelgiant i sveikatos bfrklg.

2.3.2.l.Iianalizuoti istaigos valdymo struktdr4
ir ikwti buities sektoriq, kuriame bus
sujungti skalbimo, drabuZiq taisymo,
drabuZiq iSdavimo ir drabuZiu
individualizavimo darbai.

2.1. Gerinti

istaigos
veiklos ir
teikiamq
paslaugq
kokybg

2.1.1. inicijuotos
priemones istaigos
kokybei gerinti,
poveikis;

bei igyvendintos
teikiamq paslaugq

isivertintas jq

2.1.2. Inicijuotos bei igyvendintos
priemones bendruomeninems
paslaugoms steigti.

)) Gerinti
darbuotojq
darbo
s4lygas ir
stiprinti
ZmogiSkuos
ius i5teklius

2.2.1. pagerintos
darbo sqlygos;

2.2.2. numatytos ir igyvendintos
priemones istaigos darbuotojtl
profesinei kompetencij ai tobulinti

{staigos
vidaus
administravi

genrumas rr
veiklos
efektyvumo
didinimas

2.3.1, igytos naujos istaigos vadovo
profesines kompetencijos ir pritaikytos
istaigos veikloje;

2.3.2. padidintas istaigos vidaus
procesq efektyvumas

2.3.2.2. ie5koti ealimvbiu su kasomis


