
























2014-ųjų m. planuotoji 
reikšmė

2015-ųjų m. planuotoji 
reikšmė

Likusiems be tėvų globos ir socialinės rizikos vaikams 
nuo gimimo iki 18 metų ir vaikams su negalia iki 21 
metų bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų 
teikimas Visagino savivaldybės sprendimu E-01-01 % 100 100 100
Vaiko gerovės užtikrinimas, teikiant jam  socialinę 
globą. Globotinių, kuriems skirta nuolatinė globa, 
pozytyviai vertinančių atmosferą įstaigoje, skaičius. E-01-02 %

75% nuolatinę globą 
turinčių globotinių 

80% nuolatinę globą 
turinčių globotinių 

85% nuolatinę globą 
turinčių globotinių

Turinčių sunkią ir vidutinę negalią globotinių tėvų  
pozytyviai vertinančių teikiamų socialinių paslaugų 
kokybę, skaičius. E-01-03 % 80% 85% 90%

Nuolatinių partnerių, su kuriais bendradarbiaujant 
sprendžiamos vaikų problemos,  skaičiaus didėjimas. R-01-01-01

Nuolatinių 
partnerių 
skaičius 22 24 26

Finansinės paramos sumos didinimas artimos šeimai 
aplinkos sukurimui, būsto ir teritorijos vaikų su 
negalia spec. poreikių pritaikymui, lavinamųjų 
priemonių ir  kompensuojamos technikos įsigijimui. R-01-01-02 Lt 3.000 Lt 4.000 Lt 5.000 Lt

Laimėtų projektų ir programų gauto finansavimo 
skaičiaus didinimas. R-01-01-03

Projektų 
skaičius 3 4 5

Darbuotojų, dalyvaujančių kvalifikacijos kėlimo 
procese, skaičiaus didinimas. R-01-01-05 % 5% 10% 15%

Suteikti kokybiškas socialines paslaugas vaikams: P-01-01-01-01 Vaikai 65 67 70

 VISAGINO PARAMOS VAIKUI CENTRO .
PROGRAMOS (NR.06) VERTINIMO KRITERIJ Ų SUVESTINĖ

2 lentelė

REZULTATO:

Vertinimo kriterijus
2016-ųjų m. planuotoji 

reikšmė
Mato vnt.

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas

Uždavinio kodas ir pavadinimas             01. Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, užtikrinant efektyvią įstaigos veiklą
PRODUKTO:

Strateginio tikslo kodas ir pavadinimas 01 Garantuoti ir užtikrinti aukštos kokybės vaiko gerovę užtikrinančias licencijuotas socialines paslaugas.

EFEKTO:

Programos kodas ir pavadinimas             06 Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa
Tikslo kodas ir pavadinimas                    01 Garantuoti ir užtikrinti aukštos kokybės vaiko gerovę užtikrinančias licencijuotas socialines paslaugas.



Dienos socialinės globos paslaugos vaikams su negalia   P-01-01-01-02 Vaikai 20 20 20

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos P-01-01-01-03 Vaikai 45 47 50

Likusių be tėvų globos ir socialinės rizikos  vaikų 
gražinimas į šeimas. Gražintų į šeimas vaikų skaičiaus 
didėjimas.                                                                                                                                                           

P-01-01-01-04 Vaikai 35 37 40

Globotinių, kuriems skirta nuolatinė globa, 
įvaikinimas. Įvaikintų globotinių skaičius. 

P-01-01-01-05 Vaikai 3 3 3

Gauti licenciją P-01-01--01-06 Licencija 1 0 0


