
ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ APKLAUSOS REZULTATŲ 

PRISTATYMAS IR APTARIMAS 

 

 

1. UGDYMOSI, NUOLATINIO MOKYMOSI IR TOBULĖJIMO REZULTATAI 

 

Kriterijus Nr.9. Socialinių paslaugų teikėjas taiko personalo kvalifikacijos kėlimo priemones 

remdamasis asmeniniu ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo planu. 

Rodiklis Nr.1. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo metu  įgytų žinių per 2020 m. pritaikomumo 

praktikoje vertinimas procentine išraiška. 

 

 

1. pav. Kvalifikacijos metu įgytų žinių pritaikomumas praktikoje procentine išraiška 

Rezultatų išaiškinimas. 

Šaltinis: apklausoje dalyvavo 50 darbuotojų tai yra  70 % darbuotojų kurie kelia savo kvalifikaciją. 

Apklausa vyko 2021 kovo, balandžio mėnesiais.  Apklausa vyko 2021 m. kovo, balandžio 

mėnesiais. Apklausa vykdoma vieną kartą per metus. Anketos saugomos anketinių apklausų byloje.  

Tyrimo rezultatai: 52 % kvalifikacijos kėlimo mokymuose įgytų žinių pritaikė praktikoje, iš dalies 

40 % . 8 % darbuotojų nurodė, kad įgytų žinių kvalifikacijos kėlimo mokymuose nepritaikė.  

Numatomi gerinimo veiksmai: apibendrinant rezultatus, galima teigti, kad kvalifikacijos kėlimo 

planas yra efektyvus ir plane numatyti mokymai daro teigiamą poveikį tiesioginiam paslaugų 

teikimui. Sudarant 2022 m metų kvalifikacijos kėlimo planą bus apklausti darbuotojai ir 

išsiaiškintas jų poreikis, dėl kvalifikacijos kėlimo mokymų temų. Toliau sieksime, skatinsime  

darbuotojus, kad kuo aktyviau siūlytų kvalifikacijos kėlimo temas, ypač tokias, kuriose aptariami ir 

pristatomi  nauji darbo metodai. Bus siekiama, kad darbuotojai kuo daugiau įgytų žinių, metodų, 

technikų pritaikytų savo darbe. 

Rodiklis Nr. 2. Darbuotojų vertinimai  apie kvalifikacijos kėlimo metu įgytų žinių pritaikymą 

praktikoje  per 2020 m. procentine išraiška. 
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2. pav. Kvalifikacijos metu įgytų žinių pritaikomumas darbo praktikoje 

Rezultatų išaiškinimas.  

Šaltinis: apklausoje dalyvavo 50  darbuotojų, 70 % darbuotojų iš tų darbuotojų, kurie privalo kelti 

savo kvalifikaciją. Apklausa vyko 2021m. kovo, balandžio  mėnesiais. Apklausa vykdoma vieną 

kartą per metus. Anketos saugomos anketinių apklausų byloje.  

Tyrimo rezultatai: nagrinėjant gautus rezultatus matoma, kad 58 % darbuotojų nurodė, jog 

nepritaikė žinių kurias įgijo kvalifikacijos kėlimo metu. 42% darbuotojų nurodė, kad gautas žinias 

pritaiko praktikoje. Iš jų:  6 darbuotojai nurodė, kad  įgytas žinias apie streso valdymo metodiką 

pritaikė darbo praktikoje, 2 darbuotojai nurodė, kad  pirmos pagalbos kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose įgytas žinias pritaikė  praktikoje. Bendravimo įgūdžių techniką patobulino ir šią 

techniką pritaikė  6, konfliktų sprendimo metodą darbo praktikoje pritaikė  2 darbuotojai. Kitus 

darbo metodus (integruojant gyventoją į bendruomenę, dirbant komandinį darbą ir mokant 

gyventojų savarankiškumo) pritaikė 5 darbuotojai.  

Numatomi gerinimo veiksmai. 

Apibendrinant gautus rezultatus galima teigti, kad dauguma darbuotojų  įgytų kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose žinių nepritaiko praktikoje. Nėra aišku dėl  kokių priežasčių darbuotojai nenurodė, ką 

pritaiko iš kvalifikacijos metu gautų žinių. Rezultatai bus aptariami su darbuotojais pasitarimų 

metu. Kurių metu sieksime išsiaiškinti priežastis. 

 

2. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR UŽTIKRINIMO KASDIENINIAME 

DARBE REZULTATAI 

 

Kriterijus Nr.16. Socialinių paslaugų teikėjas vertina savo veiklos efektyvumą pagal tai, kaip 

skatina ir praktiškai užtikrina paslaugų gavėjų teises visose organizacijos veiklos srityse.                    

Rodiklis. Paslaugų gavėjų vertinimas apie teisių užtikrinimą per 2020 metus, žinių apie savo teises 

ir saugumą  procentinė išraiška. 



 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų teisių užtikrinimas procentine išraiška 

Rezultatų išaiškinimas.  

Šaltinis: apklausa atlikta naudojant klausimyną. Apklausa atlikta 2021m. kovo 18-19 dienomis. 

Apklausoje dalyvavo 91 paslaugų gavėjas t. y 60% nuo visų gyvenančių Globos namuose paslaugų 

gavėjų. Anketos saugomos anketinių apklausų byloje.  

Tyrimo rezultatai: atskleidė, kad 69.23 % paslaugų gavėjų yra susipažinę ir žino globos namų 

paslaugų gavėjų teises,  7,69 % nežino ir 23,08% iš dalies žino savo teises. Galima teigti, kad 

paslaugų gavėjai yra susipažinę su savo teisėmis ir gerai žino savo teises. 65% paslaugų gavėjų žino 

kaip gali pateikti skundą, prašymą, pageidavimą,12,09% nežino ir 21,98% iš dalies žino kaip gali 

pateikti skundą, prašymą, pageidavimą. Galima teigti, kad gyventojai žino savo teisę, kad gali 

pateikti skundą, parašymą, pageidavimą. 81,32 % paslaugų gavėjų nurodo, kad įstaigoje jiems 

aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija apie jiems teikiamas paslaugas, 7,69% nežino, 

10,99% iš dalies žino. Saugumo jausmas: 70,33% įstaigoje gyvenančių paslaugų gavėjų jaučiasi 

saugūs, 12,09% ne, 17,58%. Atkreiptinas dėmesys siekti ir išsiaiškinti dėl kokių priežasčių 

gyventojai jaučiasi nesaugiai ar dalinai nesaugiai, gyvendami Globos namuose.  

Numatomi gerinimo veiksmai. 

1. Išanalizavus paslaugų gavėjų atsakymus ir siekiant, kad daugiau paslaugų gavėjų žinotų savo 

teises, bus organizuojamos popietės, individualūs ir grupiniai pokalbiai apie neįgaliųjų teises.  

2. Paslaugų gavėjus sistemiškai reikia informuoti, priminti apie jų galimybes ir teises kaip jie gali 

pateikti skundą, prašymą, pageidavimą.  

3. Paslaugų gavėjus informuoti apie teikiamas paslaugas, lengvai suprantamu formatu parengti 

informacinį lankstinuką. 

4. Siekiant, kad paslaugų gavėjai  labiau jaustųsi saugūs įstaigoje, organizuoti bendrus ir 

individualius pasitarimus su paslaugų gavėjais  ir siekti išsiaiškinti priežastis, kas lemia Jų 

nesaugumo jausmą. Organizuoti popietes ,,Saugūs mūsų namai”.  
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3. PARTNERYSTĖS TEIKIAMOS NAUDOS REZULTATAI 

 

Kriterijus  Nr. 25. Socialinių paslaugų teikėjas įvertina partnerystės rezultatus ir naudą paslaugų 

gavėjams ir organizacijai. 

Rodiklis Nr.1. Partnerių organizuotų renginių paslaugų gavėjams naudingumo  procentinė išraiška.    

 
 

1 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal  partnerių organizuotų renginių naudingumo vertinimą  

 

Rezultatų išaiškinimas.  

Šaltinis: anketinė apklausa atlikta naudojant klausimyną. Apklausa atlikta 2021m. rugsėjo 20-21 

dienomis. Anketos saugomos anketinių apklausų byloje. 

Tyrimo rezultatai: apklausoje dėl organizuotų partnerių renginių naudingumo vertinimo, dalyvavo 

47 paslaugų gavėjai, kurie sudaro 34% nuo visų gyvenančių Globos namuose paslaugų gavėjų. 

Diagramoje matyti kad 92% paslaugų gavėjų  nurodė, kad renginiai yra naudingi, kas leidžia daryti 

išvadą, jog partnerystė ir jos teikiama pridėtinė vertė yra svarbi socialinio darbo kontekste. 

Bendradarbiaujant su socialiniais parteriais paslaugų gavėjai daugiau gauna informacijos apie 

bendruomeninį gyvenimą, kas turi didelės įtakos bendruomeniškumo plėtrai įstaigoje, kadangi 

įstaiga dalyvauja deinstitucializavimo procese siekiamybė yra kuo daugiau suteikti informacijos 

apie bendruomenes, tokiu būdu prisidėti prie paslaugų gavėjų integracijos į bendruomenę bei 

motyvacijos apsigyventi grupinio gyvenimo namuose. Glaudus įstaigos bendradarbiavimas su 

partneriais turi pridėtinę vertę/ naudą pačiai įstaigai, kadangi įstaiga lieka atviresnė 

bendruomenėms, sklandžiau vystoma informacinė sklaida apie įstaigą.  

Numatomi gerinimo veiksmai. 

1. Ryšium su COVID-19 situacija Lietuvoje planuojame, kad bendradarbiaujant su socialiniais 

parteriais daugiau renginių organizuosim nuotolinių būdu, naudojantis šiuolaikinėmis IT 

technologijomis. (Tiesioginės transliacijos renginių, dalyvavimas virtualiose parodose, koncertuose, 

teatruose, muziejuose ir kt.).  

2. Pasitarimų metu aptarti su paslaugų gavėjais, darbuotojais, socialiniais partneriais gautus 

rezultatus. 

3. Siekti užmegzti naujų ryšių su naujais socialiniais  partneriais. 

Rodiklis Nr.2. Partnerių organizuotų renginių per 2021 metus  nauda paslaugų gavėjams.   
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2 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal tai, kokią naudą gauna iš socialinių partnerių 

organizuotų renginių 

 

Rezultatų išaiškinimas.  

Šaltinis: apklausa atlikta 2021m. rugsėjo 20-21  dienomis, naudojant klausimyną. Anketos 

saugomos anketinių apklausų byloje.  

Tyrimo rezultatai: apklausoje dalyvavo 47paslaugų gavėjai, kurie dalyvavo partnerių 

organizuojamuose renginiuose, kas sudaro 34% visų įstaigoje gyvenančių paslaugų gavėjų. Iš 

diagramos matyti, kad 47 paslaugų gavėjams pagerėjo nuotaika, 33 paslaugų gavėjai nurodė, kad 

renginiai kuriuos organizuoja partneriai yra įdomi laisvalaikio praleidimo forma, 26 paslaugų 

gavėjai nurodė, kad renginių metu yra didesnė galimybė pabendrauti tarpusavyje. Nurodyti faktoriai 

yra labai svarbūs ir turi įtakos kiekvieno asmens psichoemocinei sveikatai, tarpusavio bendravimui, 

bendravimui su kitais paslaugų gavėjais.  Išanalizavus jų pareikštus anketoje pasiūlymus stebima, 

kad jie daugiausia nori  išvykų, ekskursijų, koncertų, įvairių renginių nes labai patinka visur 

dalyvauti. Nori kad įstaigoje būtų organizuotas šokių būrelis, lankstyti gėles iš popieriaus nes, kaip 

paslaugų gavėjai nurodė, kai jie užimti greičiau prabėga diena. 

Numatomi gerinimo veiksmai: 

1. siekiant išsiaiškinti paslaugų gavėjų nuomonę apie partnerių organizuotų renginių naudą,  

paslaugų gavėjai galės savo nuomonę išreikšti įmesdami į balsavimo dėžutę linksmą arba liūdną 

šypsenėlę.  

2. Balsavimo rezultatai bus aptariami su paslaugų gavėjais ir darbuotojais pasitarimų metu.  
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3. Atsižvelgiant į tai, kad partnerių organizuojamuose renginiuose dalyvavo 34 % visų gyvenančių  

įstaigoje  paslaugų gavėjų, darbuotojai turi aktyviau siekti/ motyvuoti paslaugų gavėjus aktyviau 

dalyvauti partnerių organizuojamuose renginiuose.  

4. Vieną kartą į metus daryti apklausas dėl paslaugų gavėjų  užimtumo poreikių išsiaiškinimo ir 

atsižvelgiant į gautus poreikius, koreguoti partnerių organizuojamų renginių, užimtumo veiklas 

įstaigoje.    

5. Parengta ir patvirtinta ,,Partnerysčių naudos lentelė”  kurioje fiksuosime  gautą naudą paslaugų 

gavėjams. Informacija bus saugoma, ,,EQUASS įdiegimo  dokumentai” byloje .   

Rodiklis Nr.3. Darbuotojų nuomonės apie partnerių organizuotų renginių nauda  paslaugų 

gavėjams per 2020 m. II pusmetį   

 
 

3 pav. Darbuotojų nuomonių pasiskirstymas dėl partnerių organizuotų renginių naudos paslaugų 

gavėjams 

 

Rezultatų išaiškinimas.  

Šaltinis: anketavimas atliktas 2021 metais rugsėjo mėnesį 23-24 dienomis.  Darbuotojų buvo 

klausiama apie 2020 m. II pusmečio organizuotų renginių naudą paslaugų gavėjams. Anketos 

saugomos anketų byloje. 

Tyrimo rezultatai: apklausoje dalyvavo 55 darbuotojai: 45 nurodė, kad paslaugų gavėjams po 

dalyvavimo renginiuose kuriuos organizuoja partneriai pagerėja nuotaika, 42 nurodė, kad paslaugų 

gavėjams atsiranda galimybė įdomiau praleisti savo laisvalaikį, 40 darbuotojų nurodė, kad atsiranda 

galimybė daugiau pabendrauti, susipažinti su naujais draugais iš bendruomenių, 4 darbuotojai 

įrašydami anketoje ,,kita“ nurodė, kad paslaugų gavėjai: įgijo žinių, patirties, savarankiškumo, 

atitrūko nuo kasdienio gyvenimo. Gyventojai patiria daug teigiamų emocijų, gerėja savijauta, jaučia 
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dėkingumą už renginius, sužino daugiau apie integraciją į bendruomenę. Gauti rezultatai leidžia 

daryti išvadą, kad paslaugų gavėjų dalyvavimas partnerių organizuojamuose renginiuose juos veikia 

pozityviai, atsiranda motyvacija bendrauti, dalintis įspūdžiais tarpusavyje. Iš turimų duomenų 

galima daryti išvada, kad paslaugų gavėjai tokiu būdu sužino daugiau apie bendruomenes, kas turi 

įtakos jų integracijai į bendruomenę.  

Numatomi gerinimo veiksmai. 
Atsižvelgiant į gautus apklausos duomenis ir darbuotojų pasiūlymus nurodytus anketoje numatomi 

sekantys gerinimo veiksmai: 
1. siekiant  paslaugų gavėjų integracijos į bendruomenę gerinimo rezultato daugiau dalyvauti 

bendruomenių organizuojamuose renginiuose, edukacinėse, sporto, užimtumo, sielovadinės krypties 

organizuojamuose veiklose tiek  pačioje įstaigoje, tiek išorėje;  

2. Aktyviau patiems darbuotojams ,,įsilieti‘‘ į meninę/kultūrinę, edukacinę, užimtumo veiklą 

įstaigoje ir už įstaigos ribų;  

3. Daugiau sportinių žaidimų, muzikinių kapelų pasirodymų, daugiau išvykų kuriuos organizuotų 

partneriai; 

4. Esant COVID-19 epidemiologinei  situacijai Lietuvoje pereiti prie virtualių renginių, sporto 

varžybų, sielovados grupelių ir kt.  transliacijų  naudojantis IT technologijomis; 

5. Parengta ir patvirtinta ,,Partnerysčių naudos lentelė”  kurioje fiksuosime darbuotojų nuomonę 

apie gautą naudą paslaugų gavėjams. Galėsime atlikti lyginamąją analizę.   

 

4.  PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, 

TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ REZULTATAI 
 

Kriterijus Nr. 27. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus, kaip aktyvius dalyvius, į 

paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą.  

1.Rodiklis. Paslaugų gavėjų pateiktų pasiūlymų paslaugų planavimui, teikimui, vertinimui 

skaičiaus  palyginimas su įgyvendintų pasiūlymų skaičiumi už 2020 metus ir iki 2021 metų rugsėjo 

mėnesio.  
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1 pav. Paslaugų gavėjų pateiktų pasiūlymų pasiskirstymas pagal tai, kiek pasiūlymų buvo 

įgyvendinta 

 

Šaltinis: duomenų surinkimas atliktas 2021 metais rugsėjo mėnesį. Informacija saugoma Gyventojų 

tarybos protokoluose. 

Tyrimo rezultatai: diagramoje matyti paslaugų gavėjų pateiktų, įgyvendintų ir neįgyvendintų 

pasiūlymų procentinė išraiška. Pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo palyginimas už 2020 metus ir už 

laikotarpį iki 2021 rugsėjo mėnesio  buvo skaičiuojami  rugsėjo mėnesį. Pasiūlymus teikė paslaugų 

gavėjai, kurie yra deleguoti į paslaugų gavėjų tarybą. Tarybos nariai atstovauja kitų paslaugų gavėjų 

interesus, lūkesčius bei norus. Gauti pasiūlymai, pageidavimai registruojami tarybos posėdžių 

protokoluose. Diagramoje matyti, kad 2020 metais buvo pateikti 6 pasiūlymai, kurie buvo 

įgyvendinti. 3 paslaugų gavėjų pasiūlymai buvo gauti, kad būtų organizuojamos talkos  globos 

namų teritorijoje. 3 pasiūlymai buvo pateikti, kad  gyventojai būtų sveikinami   jubiliejų progomis. 

Iki 2021 metų rugsėjo mėnesio buvo pateikta 9 pasiūlymai, iš kurių 5 įgyvendinti ir 4 pasiūlymai 

yra vykdomi. Paslaugų gavėjai siūlė daugiau organizuoti išvykų ir ekskursijų, kad kineziterapeutė 

daugiau skirtų laiko globos namų gyventojams, ypač tiems kurie nevaikšto. Buvo pareikšti 

pasiūlymai ir norai pasiskiepyti nuo COVID-19 viruso 3 kartą. Paslaugų gavėjai pasiūlė, kad 

slaugytojos daugiau stebėtų savo grupės gyventojus, laikas nuo laiko tikrintų, ar nėra kokių 

nepageidaujamų ligų. Gauti pasiūlymai, pageidavimai rodo, kad paslaugų gavėjai įsitraukia į 

įstaigos veiklų planavimo procesus bet įvertinus tai, kad įstaigoje ilgalaikės socialinės globos 

paslaugas gauna 140 asmenų galima teigti, kad  planavimo procesuose dalyvauja maža paslaugų 

gavėjų dalis kas sudaro 6,4 % visų  įstaigoje gyvenančių  ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas  

gaunančių asmenų.       

Gerinimo veiksmai: išanalizavus gautus duomenis, siekiant kuo daugiau paslaugų gavėjų įtraukti į 

bendrų įstaigos veiklų planavimą, teikimą bei vertinimą parengėme:  

1. Reguliariai paslaugų gavėjų tarybos bei bendrų susirinkimų metu socialiniams darbuotojams 

informuoti paslaugų gavėjus apie jų galimybes įsitraukiant į įstaigos veiklų planavimą, teikimą bei 

vertinimą. 

2. Siekdami aktyvesnio paslaugų gavėjų dalyvavimo įstaigos veiklų planavime, teikime ir vertiname 

paskyrėme atsakingą socialinį darbuotoją, kuris aktyviau bendraus su paslaugų gavėjais 

įtraukdamas juos į planavimo, vertinimo, įgyvendinimo procesus. Socialinis darbuotojas gautus 

pasiūlymus (žodinius, raštinius ) registruos, kas leis operatyviau, greičiau priimti sprendimus 

siekiant jų kokybiško įgyvendinimo. ,,Gautų paslaugų gavėjų, jų globėjų pasiūlymų, pastebėjimų 

bei pageidavimų  įgyvendinimo fiksavimo žurnalas“ . 

 

5. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO REZULTATAI 

 

Kriterijus Nr.29. Socialinių paslaugų teikėjas taiko specifines priemones, kad personalas ir 

paslaugų vartotojai suprastų, didintų ir gerintų paslaugų gavėjų įgalinimą. 

Rodiklis. Paslaugų gavėjų pasitikėjimo savimi, galėjimas išsakyti savo poreikius, nuomones, 

pasitenkinimą ar nepasitenkinimą, dalyvavimas planuojant užimtumo veiklas, bei dalyvavimas 

ISGP sudarymo planuose  vertinimas per 2021 m. procentine išraiška.  



 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų įgalinimas 

 

Rezultatų išaiškinimas.  

Šaltinis: apklausa atlikta naudojant klausimyną. Apklausa atlikta 2021m. kovo 18-19 dienomis. 

Apklausoje dalyvavo 91 paslaugų gavėjas, t. y 60% paslaugų gavėjų. Anketos saugomos anketinių 

apklausų byloje.  

Tyrimo rezultatai: analizuojant įgalinimo rezultatus  savimi pasitiki  68,13% paslaugų gavėjų,   

9,89% nepasitiki ir 21,98%  iš dalies pasitiki savimi. 83,52% paslaugų gavėjai gali išsakyti savo 

poreikius,   veiklų planavime dalyvauja 21,98%, 42,86 %, nedalyvauja ir 35,16% iš dalies 

dalyvauja. 64,84% paslaugų gavėjų dalyvauja ISGP planų sudaryme, 10,99% nedalyvauja ir 

24,18% iš dalies dalyvauja. 

Numatomi gerinimo veiksmai: atsižvelgiant į gautus rezultatus, siekiant stiprinti paslaugų gavėjų 

savimi pasitikėjimą, motyvuoti juos aktyviau dalyvauti Globos namų socialiniame gyvenime,  

organizuoti daugiau pasitarimų, susitikimų, individualių pokalbių, kurių metu informuoti paslaugų 

gavėjų apie jų  teises bei galimybes, kokiomis formomis gali išsakyti savo nuomones, poreikius, 

pasitenkinimą arba nepasitenkinimą. Siekiant įgalinti paslaugų gavėjus dalyvauti užimtumo veiklų 

planavime, organizuoti susitikimus, išklausyti kiekvieno gyventojo poreikius, planuojant užimtumo 

dienos, savaitės, mėnesio veiklas. Informaciją apie užimtumo veiklas parengti lengva, suprantama 

kiekvieno gyventojo atitinkančio jo poreikius forma. Siekti per motyvavimą, informavimą, 

vaizdines priemones kuo daugiau paslaugų gavėjų įtraukti į užimtumo planavimo veiklas.  

Siekti kuo daugiau paslaugų gavėjų įtraukti į ISG planų rengimo procesą.  

 
6.  PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMO REZULTATAI 

 

Kriterijus Nr.32. Socialinių paslaugų teikėjas turi aiškią paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės 

koncepciją ir vykdo veiklą, grindžiamą paslaugų gavėjų poreikių vertinimu, siekiant pagerinti jų 

gyvenimo kokybę.  

Rodiklis. Paslaugų gavėjų pasitenkinimo gyvenimo kokybės sritimis: asmeninės savirealizacijos, 

gerovės, socialinės įtraukties vertinimo per 2021 m. I ir II pusmečius procentinės išraiškos 

palyginimas:  
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1. pav. Paslaugų gavėjų pasitenkinimo gyvenimo kokybės sritimis vertinimų procentine 

išraiška palyginimas 2021 m. I ir II pusmetis. 

 

Rezultatų išaiškinimas.  
Šaltinis: apklausa atlikta naudojant klausimyną. Pirma apklausa atlikta 2021m. kovo 18-19 

dienomis. Apklausoje dalyvavo 91 paslaugų gavėjas, t. y 60% paslaugų gavėjų. Anketos saugomos 

anketinių apklausų byloje. Antra apklausa atlikta 2021 m. spalio 25-26 dienomis. Apklausoje 

dalyvavo 91 paslaugų gavėjas.  

Tyrimo rezultatai: siekiant išnagrinėti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę. Buvo nagrinėjamos trys 

sritys: asmeninė savirealizacija, gerovė bei socialinė įtrauktis.  

Pirmoje apklausoje Asmeninės savirealizacijos srityje (bendravimu, savo laisvalaikiu 

ir galimybe pasirinkti užimtumo veiklas) 65,20% gyventojų patenkinti, 13,19% nepatenkinti ir 

21.61%. iš dalies patenkinti. Nagrinėjant Gerovės sritį išsiaiškinta, kad 71,43% paslaugų gavėjų 

patenkinti, 9,62% nepatenkinti ir 18.96% iš dalies patenkinti teikiamomis sveikatos priežiūros 

paslaugomis, emocine savijauta, savo gyvenamąją aplinka bei galimybe iš siūlomo valgiaraščio 

pasirinkti ką norės valgyti. Nagrinėjant socialinės įtraukties sritį matoma, kad suteikta galimybe 

dalyvauti miesto bendruomenės veikloje ir pačio paslaugų gavėjo išreikštu noru dalyvauti Visagino 

miesto veikloje 55,49% patenkinti, 20,88% nepatenkinti, 23,63, %  dalinai patenkinti.  

Antroje apklausoje Asmeninės savirealizacijos srityje (bendravimu, savo laisvalaikiu 

ir galimybe pasirinkti užimtumo veiklas) 80,95 0% gyventojų patenkinti, 5,13 % nepatenkinti ir 

13.92 %. iš dalies patenkinti. Nagrinėjant Gerovės sritį išsiaiškinta, kad 82,14% paslaugų gavėjų 

patenkinti, 7,14% nepatenkinti ir 10,71% iš dalies patenkinti teikiamomis sveikatos priežiūros 

paslaugomis, emocine savijauta, savo gyvenamąją aplinka bei galimybe iš siūlomo valgiaraščio  

pasirinkti ką norės valgyti.  

Nagrinėjant socialinės įtraukties sritį matoma, kad suteikta galimybe dalyvauti miesto 

bendruomenės veikloje ir pačio paslaugų gavėjo išreikštu noru dalyvauti Visagino miesto veikloje 

54,40% patenkinti, 25,82 % nepatenkinti, 19,78%  dalinai patenkinti.  

Pokyčio analizė.  

Sulyginus šių abiejų apklausų rezultatus matomas pagerėjimas savirealizacijos srityje, todėl galima 

teigti, kad buvo daugiau dėmesio skiriama laisvalaikio organizavimui, užimtumui. Peržiūrėti 

užimtumo, renginių planai, kas turėjo įtakos rezultatų pokyčiui. Buvo organizuoti pokalbiai, 

grupiniai užsiėmimai su paslaugų gavėjais, siekiant  išsiaiškinti jų poreikius savirealizacijos  srityje.  
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Siekiant pokyčio Gerovės srityje buvo peržiūrėtas kinezeterapeuto, psichologo darbo 

organizavimas, įrengtas relaksacijos kambarys, daugiau vyksta individualių ir grupinių 

kinezeterapeuto ir psichologo užsiėmimų, kas turėjo įtakos teikiamų paslaugų kokybei. Siekiant 

kokybiškesnių maitinimo  paslaugų organizavimo, parengtas  vaizdinis valgiaraštis pagal kurį 

paslaugų gavėjai gali lengviau ir suprantamiau pasirinkti patiekalus.  

Nagrinėjant įtraukties  sritį matomas neigiamas rezultato pokytis,  todėl atsižvelgsime 

į gautą rezultatą ir numatysime gerinimo veiksmus šiai sričiai tobulinti.   

Numatomi gerinimo veiksmai: socialinės įtraukties srityje numatyti sekantys gerinimo veiksmai: 

1. paslaugų gavėjams  daugiau  turi būti suteikta informacijos, apie užimtumą ir vykstančias veiklas, 

renginius Visagino miesto savivaldybėje ir skatinami noriai juose dalyvauti.  

2. Glaudžiau bendradarbiauti su Visagino miesto Nevyriausybinėmis  organizacijomis, bei vietos 

bendruomenėmis. 

3. Organizuoti įstaigos darbuotojų, paslaugų gavėjų, Nevyriausybinių  organizacijų bei vietos 

bendruomenių atstovų susitikimus, įtraukiant susitikimų datas į 2022 metų veiklos planą.  

 

7. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS GLOBOS 

PLANO RENGIMO REZULTATAI 

 

Kriterijus Nr. 35. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į Individualaus plano 

rengimą ir peržiūrą, kad užtikrintų paslaugų gavėjo asmeninį indėlį į jo/jos Individualų planą.  

Rodiklis Nr. 1. Paslaugų gavėjų, taikomų  įtraukimo į ISGP rengimą ir peržiūrą būdų 

pasiskirstymas procentais per 2020 m. 

 

 
 

1.pav Paslaugų gavėjų pasiskirstymas (proc.) pagal tai, kiek jie įsitraukia į ISGP rengimą 

 

Rezultatų aiškinimas. Matavimo vienetai: 2021 m. spalio  mėnuo. 139 paslaugų gavėjai. Šaltinis: 

paslaugų gavėjų Individualūs socialinės globos planai.  
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Rezultatai. Siekiant išsiaiškinti paslaugų gavėjų įtraukimą į ISGP sudarymą, buvo skaičiuojama, 

kiek paslaugų gavėjų sudarant Individualų socialinės globos planą dalyvavo savarankiškai, kiek su 

darbuotojų pagalba  buvo sudaromi ĮSGP ir kiek paslaugų gavėjų buvo stebima ir tokiu būdu 

sudaromas Individualus socialinės globos planas.  

Paslaugų gavėjų dalyvavimo būdas (forma) pažymimas ISGP jo sudarymo metu. 

Pagal gautus rezultatus matome, kad 14,39% paslaugų gavėjų savarankiškai dalyvavo sudarant 

Individualų socialinės globos planą, t. y. paslaugų gavėjai: geba papasakoti apie save bendrą 

informaciją (vardas, pavardė, gimimo metai ir pan.); geba įsivertinti savo poreikius; geba išsikelti 

įgalinimo tikslą. 51.80 % paslaugų gavėjų  Individualūs socialinės globos planai buvo sudaromi su 

socialinių darbuotojų pagalba.  33.81 %. paslaugų gavėjų negalėjo savarankiškai arba su darbuotojo 

pagalba dalyvauti ĮSGP sudaryme, todėl planai buvo sudaromi  atidžiai stebinti jų emocijas, mitybą, 

asmens higienos įgūdžius ir kitus paslaugų gavėjo asmeninius poreikius.  

Santykinai nedidelis procentas  paslaugų gavėjų geba savarankiškai dalyvauti ISGP 

sudaryme, kas leidžia daryti išvadą, kad didesnei daliai paslaugų gavėjų   yra reikalinga darbuotojo 

pagalba.  

Numatomi gerinimo veiksmai. 
Gauti rezultatai buvo aptarti su darbuotojais ir paslaugų gavėjais. Nutarta ir toliau kryptingai siekti 

kuo didesnio paslaugų gavėjų savarankiškumo, skatinant, motyvuojant ir sudarant galimybę reikšti 

savo požiūrius ir nuomones bei  aktyviau  dalyvauti ISGP sudaryme. Numatomi  skatinimo ir 

motyvavimo būdai,  t. y.  psichologo, socialinio darbuotojo, dvasinio asistento individualios 

konsultacijos savo gebėjimams išreikšti bei nusakyti savo poreikius, formuojant tikslus.  

 

8. PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMO REZULTATAI 

Kriterijus Nr. 36. Socialinių paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslaugų gavėjui būtų prieinamas 

paslaugų tęstinumas nuo ankstyvosios intervencijos iki paramos ir palaikymo po paslaugos 

suteikimo priklausomai nuo bėgant laikui besikeičiančių reikalavimų.  

Rodiklis. Paslaugų gavėjų, kuriems buvo užtikrintas paslaugų tęstinumas gydantis ligoninėje, 

skaičiaus santykis su bendru besigydžiusių ligoninėje paslaugų gavėjų skaičiumi vertinimas 

procentine išraiška. 

 

1.pav. Paslaugų gavėjams suteiktos tęstinės paslaugos gydymo įstaigose. 

15% 100%

Buvo išvykę į gydymo įstaigas Buvo užtikrintas tęstinumas gydantis ligoninėje



Rezultatų išaiškinimas. 

Matavimo vienetai: paslaugų gavėjai kurie buvo laikinai išvykę į gydymo įstaigas.  

Šaltinis: 2020m. laikinai išvykusių paslaugų gavėjų ryšių palaikymo fiksavimo lapas. 

Tyrimo rezultatai: Globos namuose paslaugų tęstinumu laikomas ryšių su paslaugų gavėju 

palaikymas ir jo poreikių tenkinimas jam išvykus gydytis į gydymo įstaigas.  

2020 m. toks rezultatas buvo skaičiuojamas pirmą kartą. Išanalizavę Globos namuose 

vedamą dokumentaciją gavome, kad 15 % iš Globos namuose gyvenančių paslaugų gavėjų buvo 

išvykę į gydymo įstaigas, iš jų 100% - buvo užtikrintas tęstinumas.  

Siekiant išsiaiškinti paslaugų gavėjų, kuriems buvo užtikrintas paslaugų tęstinumas gydantis 

ligoninėje, rezultatus buvo skaičiuojami paslaugų gavėjai su kuriais jų išvykimo metu buvo galima 

susisiekti telefonu, aplankyti ligoninėje. Tęstinės socialinės sveikatos priežiūros paslaugos buvo 

suteiktos visiems paslaugų gavėjams. Iššūkių turėjome Covid – 19 infekcijos paskelbto karantino 

metu, todėl paslaugos buvo teikiamos telefonu, naudojantis ĮT technologijomis. Buvo ryšys 

palaikomas su gydančiu gydytoju, slaugytojomis, slaugytojų padėjėjomis. 22 paslaugų gavėjai buvo 

išvykę į gydymo įstaigas, kas sudaro 15 % visų gyvenančių globos namuose paslaugų gavėjų, t. y. 

100% buvo užtikrintas tęstinumas, išvykusiems gydytis. Paslaugų gavėjams buvo suteikta tęstinių 

paslaugų: 41 - transporto, 41- palydėjimo, 36- informavimo, skambučiai šeimos nariams  -17.   

Numatomi gerinimo veiksmai. 
Pasiūlymai : 

1. svarstomas pasiūlymas nupirkti telefoną ir duoti  jį paslaugų gavėjams, kurie jo neturi 

(gebantiems juo naudotis), kai išvyksta į gydymo įstaigą. Taip pat, pagal paslaugų gavėjo 

savarankiškumą svarstysime galimybę, jog gyventojas nuvykęs į gydymo įstaigą, įrašytų slaugytoją 

arba socialinį darbuotoją, kaip asmenį, kuriam ligoninės gydytojas gali teikt i informaciją, apie 

asmens sveikatos būklę.  

2. Planuojame teikti paslaugų gavėjams ligoninėje  dvasinio asistento, psichologo paslaugas ir kt. 

3. Nuo 2021 rugpjūčio 2 d. įstaigoje patvirtinta ,,Laikinai išvykusių iš Visagino socialinės globos 

namų paslaugų gavėjų tęstinių paslaugų (ryšių palaikymo) fiksavimo lapas“.  

4. Nuo 2021 rugpjūčio 2 d. pradėsime vesti laikinai išvykusiu atostogauti  pas gimines ar 

artimuosius paslaugų gavėjų apskaitą.  

5. Suvienodinome slaugos ir globos tęstinių paslaugų fiksavimą ir apskaitą.   

6. Gauti rezultatai buvo aptarti su darbuotojais ir nutarta, kad 2021 m. bus siekiama didesnio 

užtikrinimo tęstinumui palaikyti. 
 

99.  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ GAVĖJAMS REZULTATAI 

 

Kriterijus Nr.43. Socialinių paslaugų teikėjas fiksuoja suteiktų paslaugų rezultatus ir naudą 

paslaugų gavėjui individualiu ir kolektyviniu požiūriu. 

Rodiklis 1. Paslaugų gavėjų, patenkintų  gyvenimo kokybe,  skaičiaus procentine išraiška,  pokytis 

gaunant paslaugas per 2021 kovo mėn.- spalio mėn. 



 
 

1 pav. Paslaugų gavėjų, patenkintų savo gyvenimo kokybe (skaičiuojant patenkintų  GK sritimis 

vidurkį) skaičiaus, išreikšto procentais, palyginimas 2021 m. kovo ir 2021 m. spalio mėn. 

 

Rezultatų išaiškinimas. 

Šaltinis: duomenys paimti iš 91 paslaugų gavėjo, dalyvavusio apklausoje apie gyvenimo kokybės 

rezultatų gerinimą.   

Tyrimo rezultatai: diagramoje matyti, teikiant paslaugas per laikotarpį nuo 2021 m. kovo iki 2021 

m. spalio mėn. paslaugų gavėjų, patenkintų savo gyvenimo kokybe padaugėjo nuo 64 proc. iki 72 

proc. t. y. 8 procentiniais punktais. Gautas teigiamas pokyčio rezultatas parodo, kad įstaigoje 

teikiamos paslaugos prisideda prie paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimo ir  turi teigiamą 

įtaką gyvenimo kokybei. 

Palyginus dviejų pusmečių gyvenimo kokybės rezultatus matomas teigiamas pokytis, 

kas leidžia daryti  išvadą, individualus darbas su paslaugų gavėjų turėjo įtakos pokyčiui.  Daugiau 

dėmesio buvo skirta rengiant   ISGP,  t. y   dirbant daugiau tiesiogiai su paslaugų gavėju, siekiant jo 

išsikeltų tikslų ir lūkesčių pasiekimo. Aukštesnė savirealizacija, pokytis gerovės ir socialinės 

įtraukties srityse turėjo naudos ir gyvenimo kokybės pokyčiui,  kas   turi didelę įtaką paslaugų 

gavėjų sveikatai  bei psichoemocinei būsenai.  

Numatomi gerinimo veiksmai. 

Tęstinumas: per 2021 m. daugiau informuoti ir konsultuoti paslaugų gavėjus apie socialinių 

paslaugų naudą jų gyvenimo kokybei.  

 

10.  PASLAUGŲ GAVĖJŲ IR KITŲ SVARBIAUSIŲ SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ 

PASITENKINIMAS PASLAUGOMIS 

 
KriterijusNr.45. Socialinių paslaugų teikėjas matuoja paslaugų gavėjų ir visų suinteresuotų šalių 

pasitenkinimą remdamasis vidaus ir (arba) išorės vertinimu.  
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Rodiklis. Nr.1. Įstaigos darbuotojų pasitenkinimo  įvertinimas procentine išraiška. 

 

1 Pav. Įstaigos darbuotojų pasitenkinimo rezultai  procentine išraiška. 

Rezultatų išaiškinimas.  

Šaltinis: apklausoje dalyvavo 50 darbuotojų, t. y. 70 % darbuotojų nuo viso dirbančio personalo. 

Apklausa vyko 2021 kovo, balandžio mėnesiais.  Apklausa vykdoma vieną kartą per metus. 

Anketos saugomos anketinių apklausų byloje.  

Tyrimo rezultatai: globos namų darbuotojų buvo klausiama apie pasitenkinimą darbo sąlygomis, 

komunikacija įstaigoje, galimybėmis kelti klvalifikaciją ir t. t. Diagramoje matyti, kad bendras 

darbuotojų pasitenkinimo vidurkis yra 47,20%. Iš dalies patenkinti 31,20%, nepatenkinti 21,60% 

darbuotojų. 46 % darbuotojų jaučiasi, kad yra vertinami įstaigoje už gerai atliktą darbą, 22% iš 

dalies ir 32% darbuotojų nesijaučia vertinami už gerai atliktą  darbą. 46% darbuotojų jaučiasi 

motyvuojami, skatinami įstaigoje, 22% iš dalies, 34%  nesijaučia, kad yra motyvuojami, skatinami.  

Numatomi gerinimo veiksmai. Atlikus duomenų analizę, įvertinus rezultatus pasitarimu metu 

darbuotojai bus pakartotinai supažindinami su įstaigos motyvavimo ir skatinimo tvarka, išklausyti 

darbuotojų pasiūlymai ir pastebėjimai dėl  motyvavimo ir skatinimo tvarkos tobulinimo. Siekiant 

geresnės vidinės komunikacijos, tvarumo įstaigoje organizuoti darbuotojams mokymus.  

Rodiklis Nr.2.  Įstaigos suinteresuotų šalių pasitenkinimas per 2020 metus  įstaigos veikla  

procentine išraiška. 
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2 Pav.  Įstaigos suinteresuotų šalių įstaigos veiklos vertinimas 

Rezultatų išaiškinimas.  

Šaltinis: apklausoje dalyvavo 6 Nevyriausybinės organizacijos su kuriomis yra pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys. Apklausa vyko 2021 m. birželio mėnesį.  Apklausa vykdoma vieną 

kartą per metus. Anketos saugomos anketinių apklausų byloje.  

Tyrimo rezultatai: įstaigos partnerių buvo klausiama kaip jie vertina įstaigos teikiamas  paslaugas, 

bendradarbiavimo galimybes, komunikacija tarp įstaigos ir NVO organizacijų. Diagramoje matyti, 

kad  geriausiai vertinama yra informacijos pateikimas apie įstaigos pasiektus rezultatus ir apie 

paslaugas ir veiklą. Trys organizacijos vidutiniškai  įvertino  darbuotojų elgesį, mandagumą, etiką, 

kultūrą.  

Numatomi gerinimo veiksmai.  

Siekiant gerinti darbuotojų etiką, mandagumą, kultūrą bendraujant su kitomis suinteresuotomis 

šalimis bus organizuoti mokymai darbuotojams.  

Rodiklis Nr.3. Paslaugų gavėjų artimųjų pasitenkinimas paslaugomis per 2020 metus procentine 

išraiška. 
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3 pav. Paslaugų gavėjų artimųjų pasitenkinimas paslaugomis 
 

Rezultatų išaiškinimas.  

Šaltinis: apklausoje dalyvavo 32  artimieji.  

Apklausa vyko 2021 m. birželio mėnesį.  Apklausa vykdoma vieną kartą per metus. Anketos 

saugomos anketinių apklausų byloje.  

Tyrimo rezultatai: diagrama rodo paslaugų gavėjų artimųjų pasitenkinimą apie teikiamų paslaugų 

kokybę. Artimųjų  buvo klausiama kaip jie vertina įstaigos teikiamas  paslaugas, informacijos apie 

paslaugų  prieinamumą, apie pritaikytą aplinką neįgaliesiems. Buvo paklausta kaip vertina  

darbuotojų operatyvumą, sprendžiant iškylusias jų artimiesiems problemas, kaip vertina darbuotojų 

darbą teikiant paslaugas jų artimiesiems. 

 Diagramoje matyti, kad  12,5 %  artimųjų nurodė, kad informacija apie globos namuose teikimas 

paslaugas nėra lengvai prieinama.  

Numatomi gerinimo veiksmai.  

Siekiant  gerinti informacijos prieinamumą, kad artimieji galėtų lengviau ir greičiau ir įvairesniais 

būdais  rasti jiems svarbią informaciją apie paslaugas, informaciją patalpinta informaciniame 

leidinyje ,, Info Visaginas“, parengti ir išleisti lankstinuką kiekvieni metai ir išdalinti artimiesiems 

arba persiusti informaciją į artimųjų el. paštus, patobulinti informaciją įstaigos internetinėje 

svetainėje www.vsgn.lt  
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 Rodiklis Nr. 4.  Įstaigos paslaugų gavėjų pasitenkinimo paslaugomis vertinimas per 2020 metus 

procentine  išraiška. 

 

4 Pav. Paslaugų gavėjų pasitenkinimas paslaugomis 

Rezultatų išaiškinimas.  

Šaltinis: apklausoje dalyvavo 91 paslaugų gavėjas, t. y 60% paslaugų gavėjų. Apklausa atlikta 2021 

m. kovo 18-19 dienomis. Apklausa vykdoma vieną kartą per metus. Anketos saugomos anketinių 

apklausų byloje.  

Tyrimo rezultatai: diagrama rodo gyventojų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis. Paslaugų 

gavėjų buvo klausiama ar juos tenkina teikiamų globos namuose paslaugų kokybė. Diagrama rodo, 

kad teikiamomis paslaugomis patenkinti 84.52% paslaugų gavėjai, iš dalies patenkinti 12,29 %, 

nepatenkinti 3,19 % paslaugų gavėjai. Analizuojant paslaugų gavėjų atsakymus matomas nedidelis 

nepasitenkinimas teikiamomis  kineziterapeuto paslaugomis.  Paslaugų gavėjų anketose nurodyta, 

kad norėtų daugiau kultūrinių renginių, daugiau laisvės, daugiau išvykų. Nedidelis paslaugų gavėjų 

skaičius nurodė, kad mažos maisto porcijos ir, kad neturi galimybės pasirinkti maisto. 

Numatomi gerinimo veiksmai. 
Siūloma:  

1. siekiant užtikrinti didesnį paslaugų gavėjų pasitenkinimą kineziterapeuto paslaugomis pokalbio 

metu su paslaugų gavėjais išsiaiškinti jų lūkesčiai dėl kineziterapeuto paslaugų teikimo globos 

namuose, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą. 

2. peržiūrėti  užimtumo  planą 2021 m. ir esant galimybei organizuoti paslaugų gavėjams daugiau 

išvykų, kultūrinių renginių ir ekskursijų. 

3. patobulinti paslaugų gavėjų maisto pasirinkimo galimybes  ir organizuoti maisto porcijų kontrolę. 

 

11.  REZULTATO APIE ĮSTAIGOS TEIKIAMAS PASLAUGAS  REZULTATŲ 

SUPRATIMĄ  ĮVERTINIMAS  

 

Kriterijus Nr.46. Socialinių paslaugų teikėjas teikia prieinamą lengvai suprantamą infromaciją apie 

užfiksuotus rezultatus, įskaitant apklausų rezultatus.  

Rodiklis.1 Darbuotojų procentinis pasiskirstymas, kaip vertina  užfiksuotus ir pateiktus įstaigos  

rezultatus per 2020 metus. 
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1. Pav. Pateikiamų rezultatų vertinimas apie įstaigos veiklos rezultatus procentine išraiška. 

Rezultatų išaiškinimas.  

Šaltinis: apklausoje dalyvavo 70% įstaigos darbuotojų. Diagrama rodo įstaigos darbuotojų 

susipažinimo su įstaigos veiklos rezultatais procentinę dalį. Apklausa atlikta 2021 m. kovo, 

balandžio mėnesiais. Apklausa vykdoma vieną kartą per metus. Anketos laikomos anketinių 

apklausų byloje.  

Tyrimo rezultatai: diagramoje matoma 56 % darbuotojų  nurodė, kad jiems suprantamai 

pateikiama informacija apie įstaigos veiklos rezultatus, 30% nurodė, kad iš dalies suprantamai 

pateikiama informacija, 14% nurodė, kad nesu informacijos apie įstaigos veiklos rezultatus 

pateikiama nesuprantamai.  

Išanalizavus šiuos duomenis galima teigti, kad informacija apie įstaigos veiklos rezultatus rengiama 

suprantamai.  

Numatomi gerinimo veiksmai. 
Siūloma tobulinti darbuotojų supažindinimo mechanizmą su įstaigos parengtais  dokumentais, kurie 

atspindi įstaigos veiklos rezultatus, planus: 

1. įstaigoje IT technologijų pagalba yra sukurtas debesis į kurį yra sukeliami įstaigos pagrindiniai 

dokumentai su kuriais visi įstaigos darbuotojai gali susipažinti jiems patogiu metu, kadangi visiems 

darbuotojams yra sukurti prisijungimo kodai. 

2. Įstaiga  įsigijo ,,Nuotolinę duomenų saugyklą“  kurioje kaupiami ir saugojami  paslaugų gavėjų 

globos planai ir kt. dokumentai, kuriais gali naudotis prisijungimo kodus prie šios saugyklos turintis 

personalas (administracijos, socialiniai darbuotojai ir užimtumo specialistai).   
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Rodiklis 2. Paslaugų gavėjų supratimo apie teikiamas paslaugas ir jų rezultatų vertinimas per 2020 

metus procentine išraiška.  

 

 
 

 

Rezultatų išaiškinimas.  

Šaltinis: apklausoje dalyvavo 94 paslaugų gavėjų iš jų 3 trumpalaikės globos paslaugų gavėjai tai 

sudaro  65 % nuo visų paslaugų gavėjų įstaigoje. Apklausa atlikta 2021 m. kovo, balandžio 

mėnesiais. Apklausa vykdoma vieną kartą per metus. Anketos laikomos anketinių apklausų byloje.  

Tyrimo rezultatai: diagramoje matoma, kad 80%  paslaugų gavėjų supranta informaciją apie  

teikiamas socialines paslaugas ir jų rezultatus.   11.58  %  paslaugų gavėjų   nurodė, kad tik iš dalies  

jiems yra suprantama  informacija apie teikiamas jiems paslaugas ir rezultatus,  8,42 % paslaugų 

gavėjų nurodė, kad jiems neaiškiai, nesuprantamai pateikiama informacija apie jiems   teikiamas 

paslaugas įstaigoje.  

Išanalizavus šiuos duomenis galima teigti, kad informacija apie teikiamas paslaugas ir rezultatus   

pateikiama suprantamai. Tačiau atsižvelgiant į kitus gautus rezultatus ir siekiant kokybiškesnės ir 

suprantamesnės informacijos pateikimo būdų  yra numatyti įstaigoje gerinimo veiksmai.  

Numatomi gerinimo veiksmai. 
1.Siūloma administracijai, socialinės ir  sveikatos srities darbuotojams   daugiau teikti informacijos 

individualiai ir organizuojant 1 kartą į ketvirtį  paslaugų gavėjų susirinkimus suteikiant jiems 

informaciją apie teikiamų paslaugų, įstaigos veiklos  bei vykdytų apklausų rezultatus. Supažindinti 

paslaugų gavėjus su EQUASS gautais rezultatais.  

2. Patobulinti anketos  klausimą apie teikiamas paslaugas ir  gautus rezultatus.  

Pastaba šioje apklausoje dalyvavo ir trys trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai.  
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12.  VEIKLOS EFEKTYVUMO, POŽIŪRIŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS 

 

50 Kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas imasi gerinimo iniciatyvų lygindamas požiūrių 

efektyvumą, paslaugų teikimo rezultatus, veiklą ir paslaugų gavėjų gautus rezultatus. 

Rodiklis. Visagino, Zarasų socialinės globos namų, rezultatų pagal panašius rodiklius lyginamoji 

analizė.  

Lyginamieji rodikliai: darbuotojų  ugdymasis, nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas; teikiama 

partnerystės nauda; globos namų gyventojų teisių skatinimas ir užtikrinimas kasdieniame darbe; 

paslaugų gavėjų įtraukimas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą (pateiktų pasiūlymų 

skaičius). 

1. lentelė Visagino,  Zarasų socialinės globos namų 2021 m. veiklos rezultatų, lyginamieji 

rodikliai ir jų Rezultatų išaiškinimas:  

 

Eil. 

Nr. 

Lyginamasis 

kriterijus 

Visagino 

socialinės 

globos namai 

Zarasų 

socialinės 

globos namai  

Gerinimo 

iniciatyvos 

Vykdymo 

terminai 
Atsakingi 

vykdytojai 

1 Įstaigos 

metinis 

kvalifikacijos 

planas 

patvirtintas 

metams ir 

peržiūrimas 

vieną kartą į 

metus  

Kvalifikacijos 

planas 

peržiūrimas 

vieną karta į 

metus 

Kvalifikacijos 

planas 

peržiūrimas du  

karta į metus 

(kas pusė 

metų) 

Peržiūrėti 

kas pusė 

metų ir 

papildyti 

 

2021 metu 

sausio mėnuo  

(Rengiamas 

ir tvirtinamas 

planas) 

2021 m. 

liepos mėn. 

(peržiūrimas 

ir pildomas 

planas ) 

Direktorė 

Direktorius, 

Pavaduotoja 

socialiniams 

reikalams  

2 Paslaugų 

gavėjų  

supažindinimo 

būdai su jų 

teisėmis  

Paslaugų 

gavėjai 

supažindinami  

su jų teisėmis 

žodžiu 

grupelėse 

kalbant su jais  

Vykdo 

viktorinas, 

anketines 

apklausas 

žmogaus teisių 

temomis  

Anketinės 

apklausa 

 

 

Viktorinos 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

 

2021 III ketv. 

rugsėjo mėn. 

2021 IV ketv. 

gruodžio  

mėn. 

Vyr. 

socialinė 

darbuotoja, 

socialiniai  

darbuotojai, 

užimtumo 

specialistai 

3 Paslaugų 

gavėjo 

dalyvavimas 

užimtumo 

veiklų 

planavime  

Užimtumo 

specialistai 

kartu su 

paslaugų 

gavėjais 

sudaro 

renginių ir 

užimtumo 

planą, kada ir 

kokiose 

veiklose 

dalyvaus  

Renginių ir 

užimtumo 

planus sudaro 

Užimtumo 

specialistai 

Užimtumo 

specialistai 

kiekvieną 

mėnesį 

suderina 

išvykų, 

edukacijų ir 

užimtumo 

planus su 

socialiniais 

darbuotojais  

Planus 

pateikia iki 

kiekvieno 

mėnesio 25 d.  

Užimtumo 

specialistai 

socialiniai 

darbuotojai. 

  

 

Rezultatų išaiškinimas. 



Šaltinis: parengtas klausimynas. Suderinus su Zarasų socialinės globos namų administracija, atlikta 

apklausa. Apklausos duomenys saugomi anketinės apklausos byloje.  

Lyginamoji analizė.  

Lyginant Visagino  ir Zarasų socialinės globos namų veiklos efektyvumą nustatyta, kad Zarasų  

socialinės globos namų darbuotojų metinis kvalifikacijos  planas peržiūrimas kas pusė metų ir 

papildomas pagal poreikį. Mūsų įstaigoje kvalifikacijos planas peržiūrimas vieną kartą į metus. 

Lyginant kaip paslaugų gavėjai supažindinami su jų teisėmis  matoma, kad vyksta anketinės 

apklausos t. y vykdoma stebėsena, organizuojamos viktorinos, kad paslaugų gavėjai galėtų gilinti ir 

stiprinti savo žinias žmogaus teisių srityje. Mūsų įstaigoje stebėsena nevykdoma. Per įvairius 

renginius ir užimtumo veiklas kalbama apie žmogaus teises, tačiau nėra konkrečios sistemos tai 

veiklai vykdyti. 

Lyginat užimtumo veiklų planavimą su Zarasų socialinės globos  namais,  matoma 

kad paslaugų gavėjai  kartu su socialiniais darbuotojais dalyvauja veiklų planavime, sudaro planą 

kada  ir kokiose veiklose dalyvaus. Mūsų įstaigoje renginių ir užimtumo  planus sudaro užimtumo 

specialistai. Siekiant kokybiškesnių užimtumo paslaugų teikimo paslaugų gavėjams,  geresnio 

komunikavimo tarp specialistų, paslaugų gavėjų  ir teikiamų užimtumo paslaugų kokybės, 

kiekvieną mėnesį socialiniai darbuotojai susitikimų/susirinkimų metu su paslaugų gavėjais  aptars 

jų poreikius ir su užimtumo specialistais aptars užimtumo, renginių ir edukacijos planus kuriuos 

parengs užimtumo specialistai.  

Numatomi gerinimo veiksmai: 

1. planuojame peržiūrėti kas pusė metų kvalifikacijos planus  ir papildyti pagal poreikį arba keisti 

mokymus ir jų temas.  

2. Paslaugų gavėjams organizuosime anketines apklausas vieną kartą į metus (gruodžio mėn.) ir 

kartą į ketvirtį viktorinas apie žmogaus teises.  

3. Kiekvieną mėnesį socialiniai darbuotojai susitikimų/susirinkimų metu su paslaugų gavėjais  

aptars jų poreikius ir su užimtumo specialistais aptars užimtumo, renginių ir edukacijos planus 

kuriuos parengs užimtumo specialistai.  

Tęstinumas: vykdyti įstaigų veiklos palyginimą ir pagal 2022 metų rezultatus, stebėti ir analizuoti 

rezultatų pokyčius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


