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REZULTATAI 

1. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGAS 

TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ UGDYMASIS NUOLATINIS MOKYMASIS IR 

TOBULĖJIMAS 

 9 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas taiko personalo kvalifikacijos kėlimo priemones 

remdamasis asmeniniu ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo planu. 

Rodiklis: Darbuotojų, 2020 m. dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo mokymuose procentinė 

išraiška dalyvavusių kvalifikacijos mokymuose ir pritaikiusių naujus metodus praktikoje. 

 
Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetas: skaičiuojama darbuotojų, dalyvavusių per 2020 m. mokymuose skaičiaus 

santykis su darbuotojų pritaikiusių naujus metodus praktikoje. 

Šaltinis: Dalyvavimo profesinės kompetencijos kėlimo mokymuose ataskaitos, kuri yra Dienos 

socialinės globos asmens namuose padalinio susirinkimų ataskaitų aplanke. 

Rezultatai: per 2020 m. 30 Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikiančių 

darbuotojų ( soc. padėjėjai, slaugytojų padėjėjai, slaugytojos, masažuotoja) dalyvavo 3 

mokymuose. Pagal gautus rezultatus galima daryti išvadą, kad kompetencijų planas buvo iš dalies 

veiksmingas, o sudarant naują 2021m. kompetencijų tobulinimo planą, reikalinga atkreipti dėmesį 

į mokymų temas, orientuotas į praktinių žinių ir metodų formavimą ir stiprinimą. Siekiant 

pagerinti kvalifikacijos tobulinimo rezultatus, tikslinga įgyvendinti šias tobulinimo priemones: 

 Rengiant 2021 metų kvalifikacijos kėlimo planą, taikyti darbuotojų įtraukimo priemonę, vieną 

kartą per ketvirtį rinktis padalinio darbuotojams į vidines intervizijų grupes, kurių metu aptarsim 

kvalifikacijos tobulintinas mokymų temas, kurios bus nukreiptos į naujų metodų taikymą 

praktikoje.   

 Parengti darbuotojams informacinių šaltinių sąrašą, iš kurio galės pasirinkti mokymų temas, 

atitinkančias darbuotojų lūkesčius. 
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REZULTATAI 

2. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGAS 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS 

 16 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas vertina savo veiklos efektyvumą pagal tai, kaip 

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

Rodiklis: Paslaugų gavėjų, kurie 2020 metasi pasinaudojo bent viena iš Centro Teisių chartijoje 

deklaruojamų teisių, procentinė išraiška nuo visų paslaugų gavėjų. 

 
 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetas: skaičiuojama paslaugų gavėjų, pateikusių prašymus, stabdyti/atnaujinti 

paslaugas, skundų pateikimas, supažindinimas su teisių chartija, įsitraukimas į IPP sudarymą.  

Šaltinis: Duomenys yra laikomi paslaugų gavėjų asmens bylose. 

Rezultatai: Diagrama atspindi kokiomis savo teisėmis 2020 metais pasinaudojo paslaugų gavėjai. 

Visi paslaugų gavėjai buvo supažindinti pasirašytinai su teisių chartijoje išvardintomis jų teisėmis, 

taip pat visi paslaugų gavėjai buvo įtraukti į individualaus pagalbos plano rengimą. Per 2020 

metus nebuvo gauta paslaugų gavėjų skundų.  

Atsižvelgiant, kad teisių chartija paslaugų gavėjams yra naujovė, manytina, kad gilesniam šių 

teisių suvokimui reikalingas ilgesnis laiko tarpas bei nuolatiniai susieti su kasdienybe pokalbiai su 

paslaugų gavėjais apie jų teises.  

 Tikslinga išsamiau paslaugų gavėjams suprantama kalba priminti apie jų teises.  

 Su darbuotojais susirinkimo metu aptarti  kokios teisės paslaugų gavėjams yra pačios 

aktualiausios ir jas išnagrinėti giliau.  
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REZULTATAI 

3. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE ORGANIZACIJŲ 

PARTNERYSČIŲ NAUDA 

 25 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas įvertina partnerystės rezultatus ir naudą paslaugų 

gavėjams ir organizacijai. 

Rodiklis: 2020 metais paslaugų gavėjų išreiškusių savo nuomonę ar Centro partnerių suteiktos 

paslaugos jiems buvo naudingos procentinė išraiška. 

 
Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetas: anketinė paslaugų gavėjų apklausa.  

Šaltinis: anketa. Anketos duomenys laikomi anketinės apklausos aplanke. 

Rezultatai: Partnerysčių naudos vertinimas buvo atliekamas 2020 m. spalio mėn. Anketinės 

apklausos metu 37 paslaugų gavėjai (gebantys išreikšti savo nuomonę) vertino Dienos socialinės globos 

asmens namuose partnerių naudą paslaugų gavėjams. Gauti atsakymai buvo susumuoti. Vertinimui 

pasirinkti 3 partneriai, su kuriais daugiausia bendradarbiaujama teikiant Dienos socialinę globą asmens 

namuose. Pagal gautus atsakymus naudingiausiai įvertinta partnerystė su Lietuvos Raudonojo kryžiaus 

draugija Rokiškio skyriumi ir Rokiškio Caritu. 

Kiek mažiau naudinga partnerystė įvertinta su Rokiškio visuomenės sveikatos biuru. Siekiant 

stiprinti partnerystės naudą numatomi tokie tobulinimo veiksmai: 

 Su paslaugų gavėjais (susitikimų metu) ir su darbuotojais (susirinkimo metu) aptarti vertinimo 

„jokios naudos  negaunu“ rezultatus ir išsiaiškinti priežastis. 

 Ieškoti būdų sustiprinti partnerystę su Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija Rokiškio skyriumi, 

Visuomenės sveikatos biuru ir su Rokiškio „Caritu“, teikiant Dienos socialinę globą asmens 

namuose ir būtų naudingi mūsų paslaugų gavėjams. 

 2021 m. atlikti palyginamąją partnerysčių naudos gautų rezultatų vertinimą. 
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REZULTATAI 

4. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ GAVĖJŲ 

ĮTRAUKIMAS Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ 

 27 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus kaip aktyvius dalyvius į 

paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą. 

Rodiklis: 2020 metais paslaugų gavėjų pateikusių pasiūlymus, dėl tolimesnio paslaugų 

planavimo, teikimo ir vertinimo procentinė išraiška. 

 

 
Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetas: Paslaugų gavėjų pateiktų pasiūlymų skaičius per 2020 metus. Pasiūlymus 

teikė 6 paslaugų gavėjai  iš 42.  

Šaltinis: DSG asmens namuose paslaugų gavėjų pasiūlymai yra užrašomi į kasdieninės veiklos 

ataskaitos skiltį „PASTABOS“. Socialinio darbuotojo padėjėjas, fiksuoja pasiūlymus, skundus, 

pastabas paslaugų gavėjų „Dienoraštyje“, kuris yra paslaugų gavėjų namuose. Pasiūlymai yra 

fiksuojami susirinkimų protokoluose.  

Rezultatai: Diagrama iliustruoja, kad paslaugų gavėjai per 2020 m. pateikė 6 pasiūlymus (3 

pasiūlymai, kad nenutraukti paslaugų gydantis gydymo įstaigoje, 2 pasiūlymai, kad būtų kuo 

rečiau keičiamas darbuotojas, esant galimybei jo visai nekeisti ir 1 pasiūlymas, kad darbuotoja 

galėtų teikdama paslaugas, atsisėsti pabendrauti su paslaugų gavėju ir išgerti kartu kavos/arbatos).  

 Tikslinga iki 2020m. gruodžio mėn. aptarti visus paslaugų gavėjų pateiktus pasiūlymus ir 

pagal galimybes įtraukti į 2021 m. metinį veiklos planą. Kadangi 2021 metams veiklos 

planas rengiamas gruodžio mėn. 2020 m. gruodžio pirmą savaitę susirinkimo metu kartu 

su darbuotojais aptarti paslaugų gavėjų pasiūlymus. Atsižvelgiant į tai, kad tokie 

duomenys 2020 metais renkami pirmą kartą, paslaugų gavėjams šis metodas yra naujovė.  

 Dalis paslaugų gavėjų, dar nesupranta, dėl ko mums yra svarbi jų nuomonė ir teikiami 

pasiūlymai, rengiant metinį veiklos planą.. Atsižvelgiant į tai, 2021 metais daugiau 

dėmesio skirsime paslaugų gavėjams susipažįstant su metiniu veiklos planu ir išaiškinimu, 

dėl kokios priežasties yra svarbūs jų pateikti pasiūlymai rengiant metinį veiklos planą. 
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REZULTATAI 

5. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGAS 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMAS 

 29 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas taiko specifines priemones, kad personalas ir 

paslaugų gavėjai suprastų, didintų ir gerintų paslaugų gavėjų įgalinimą. 

Rodiklis: Paslaugų gavėjų pasiekusių  Individualaus pagalbos plano (toliau – IPP) išsikeltą 

įgalinimo tikslą, procentinė išraiška. 

 
 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetas: Įgalinimo rezultatai skaičiuojami remiantis paslaugų gavėjų IPP, vertinant kiek 

paslaugų gavėjų pasiekė išsikeltus asmeninius tikslus. 

Šaltinis: Duomenys surinkti iš paslaugų gavėjų IPP, kurie saugomi yra asmens bylose. 

Rezultatai: per 2020 m. peržiūrėjus IPP išsikeltus asmeninius paslaugų gavėjų tikslus,  surinkti duomenys 

rodo, kad iš 41 paslaugų gavėjo, 7 paslaugų gavėjai pasiekė savo išsikeltus asmeninius tikslus, 21 

paslaugų gavėjai iš dalies pasiekė savo asmeninius tikslus, 14 paslaugų gavėjų nepasiekė savo asmeninių 

tikslų. 

 Siekiant pagerinti paslaugų gavėjų individualų įgalinimą, remiantis IPP pateikta informacija tikslinga 

įgyvendinti šias tobulinimo priemones: 

 2021 m. birželio mėn. susirinkime su darbuotojais išanalizuoti, kokios paslaugų teikimo 

priemonės ar metodai yra veiksmingiausi paslaugų gavėjams siekiant savo numatyto tikslo. 

 2021 m. spalio mėn. remiantis įgalinimo koncepcija išanalizuoti kokiose įgalinimo srityse 

paslaugų gavėjams geriausiai pavyksta siekti savo tikslų, o kokiose srityse patiriami sunkumai. 

Remiantis analize, apsvarstyti įgalinimo priemonių veiksmingumą konkrečioms asmens įgalinimo 

sritims. 

 2021 m. reikia didesnį dėmesį skirti įgyvendinimo priemonėms, kad paslaugų gavėjas, pagal savo 

asmeninius poreikius, galėtų siekti  išsikeltą IPP tikslą. Kartu su paslaugų  gavėju susidaryti planą, 

kaip to tikslo sieksime. 
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REZULTATAI 

6. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ GAVĖJŲ 

GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS 

 32 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas turi aiškią paslaugų gavėjų gyvenimo koncepciją 

ir vykdo veiklą, grindžiamą paslaugų gavėjų poreikių vertinimu, siekiant gerinti jų gyvenimo 

kokybę. 

Rodiklis: Gyvenimo kokybės koncepcijoje numatytų gyvenimo kokybės sričių pirminis 

vertinimas išreikštas balais ir grafiškai atspindėtas paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės profilyje. 

  
 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetas: Anketinė apklausa atliekama vieną kartą metuose. Vertinama yra paslaugų gavėjų 

gyvenimo kokybė pagal gyvenimo kokybės vertinimo kriterijus. Anketinėje apklausoje 2020 m.  

dalyvavo 35 iš 39 paslaugų gavėjai. 

Šaltinis: Anketa. Anketinės apklausos duomenys laikomi anketinės apklausos byloje. 

Rezultatai: 1 pav. rodo paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės vertinimą. Reikšmingiausios gyvenimo 

kokybės sritys , visų paslaugų gavėjų požiūriu socialinė gerovė ir materialinė gyvenimo kokybė. Tai rodo, 

kad paslaugų gavėjai jaučiasi saugesni ir vertinami, finansiškai nepriklausomi, lygiaverčiai ir nesijaučia 

vieniši, gali pabendrauti. 

Siekiant pagerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės rodiklius tikslinga įgyvendinti šias tobulinimo 

priemones: 

 2021 m. reikia didesnį dėmesį skirti paslaugų gavėjų savarankiškumui, kad paslaugų gavėjas, 

pagal savo asmeninius poreikius, galėtų kuo daugiau savarankiškai veikti. 
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REZULTATAI 

7. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ GAVĖJŲ 

ĮTRAUKIMAS Į INDIVIDUALIŲ PLANŲ RENGIMĄ 

 35 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į Individualaus plano rengimą 

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

 Rodiklis: Paslaugų gavėjų, kurie patys suformulavo „Mano tikslas“ procentinė išraiška. 

 
  

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetas: Paslaugų gavėjai IPP sudaryme dalyvauja savarankiškai. Pokalbio metu socialinis 

darbuotoja – padalinio vadovas, socialinio darbuotojo padėjėjas ar kitas darbuotojas stebi paslaugų gavėjo 

emocinę reakciją ir užpildomas yra IPP. Jei paslaugų gavėjui nepavyksta įsivardinti asmeninio tikslo 

kurio jis nori siekti, jam padeda šeimos nariai arba socialinio darbuotojo padėjėjas. IPP užpildyti 37 (iš 

39). 

Šaltinis: Paslaugų gavėjų įtraukimo į IPP rengimą rezultatai skaičiuojami iš IPP, esančių paslaugų gavėjų 

bylose. 

Rezultatai: 1 pav. rodo paslaugų gavėjų įsitraukimą į individualaus pagalbos plano rengimą. 7 (iš 37) 

paslaugų gavėjai patys galėjo suformuluoti “Mano tikslas”, nes geba išreikšti savo nuomonę, išsakyti savo 

poreikius, juos suformuluoti. Pokalbio metu kartu su paslaugų gavėju buvo aptariami fiziniai ir socialiniai 

kriterijai.  20 paslaugų gavėjų dėl sunkesnės negalios IPP sudaryme dalyvauja kartu su šeimos nariais 

arba padeda socialinio darbuotojo padėjėjas. 10 paslaugų gavėjų patys negali įsivardinti savo tikslo, juos 

atstovauja šeimos nariai. Vykdymo ir peržiūrėjimo metu visuomet yra įtraukiamas pats paslaugų gavėjas, 

užtikrinant jo asmeninį indelį į jo IPP. 

 

Siekiant pagerinti paslaugų gavėjų įsitraukimo į IPP rengimo rodiklius tikslinga įgyvendinti šias 

tobulinimo priemones: 

 2021 m. reikia didesnį dėmesį skirti paslaugų gavėjų savarankiškumo lygio palaikymui, kad 

paslaugų gavėjas, pagal savo asmeninius poreikius, galėtų kuo daugiau savarankiškai įsivardinti 

kaip mes dar labiau galime jam padėti, siekiant asmeninio tikslo. 
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REZULTATAI 

8. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ TEIKIMO 

TESTINUMAS 

 36 KRITERIJUS: 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 2020 metais buvo užtikrintas teikiamų paslaugų tęstinumas, jiems 

laikinai nutraukus paslaugas – procentinė išraiška.  

 
Paslaugų gavėjų skaičius , kuriems 2020 m. buvo užtikrintas teikiamų paslaugų testinumas.  

 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetas: matuojamas per 2020 m. teikiamų paslaugų tęstinumas, paslaugų gavėjams gydantis 

stacionarioje gydymo įstaigoje ir/ar buvo pakeista gyvenamoji vieta. Per 2020 m. iš 39 paslaugų gavėjų, 

kuriems 2020 metais buvo teikiamos paslaugos, buvo 27 paslaugų gavėjams  užtikrintas paslaugų 

tęstinumas pagal jų pateiktus prašymus. 

Šaltinis: Prašymai yra  esančių paslaugų gavėjų bylose, kurios saugomos pas socialinį darbuotoją – 

padalinio vadovą. 

Rezultatai: Diagrama rodo kad visiems paslaugų gavėjams, kurie prašė atnaujinti paslaugas po gydymosi 

stacionarioje gydymo įstaigoje ir/ar grįžo į savo namus, buvo paslaugos atnaujintos ir teikiamos. Tai rodo, 

kad paslaugų teikimo tęstinumas yra užtikrintas. 

  

 2021 m. reikia toliau didesnį dėmesį skirti paslaugų gavėjų informavimui, kad jiems yra 

užtikrintas paslaugų tęstinumas. 
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REZULTATAI 

9. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ NAUDA PASLAUGŲ GAVĖJAMS 

(INDIVIDUALIU POŽIŪRIU) 

 

 43 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas fiksuoja suteiktų paslaugų rezultatus ir naudą paslaugų 

gavėjui individualiu požiūriu. 

 Rodiklis: Paslaugų gavėjų savarankiškumo lygio išlaikymo ar padidėjimo skaičiaus dalis nuo visų 

paslaugų gavėjų, vertinant fizinius ir socialinius savarankiškumo kriterijus, remiantis poreikių 

vertinimu. 

 

 
 Teikiamų paslaugų 2020m naudos rezultatas individualiu matavimu 

 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetas: Buvo peržiūrėti visų paslaugų gavėjų  poreikių vertinimo anketos nuo 2020 m. 

birželio mėn. iki 2020 m. gruodžio mėn. vertinant savarankiškumo lygio išlaikymą ar jo padidėjimą.  

Šaltinis: Asmens socialinės globos poreikio vertinimo anketa, kuri yra paslaugų gavėjo byloje, saugoma 

atsakingo socialinio darbuotojo - padalinio vadovo. 

 

 Rezultatai: Diagrama rodo, kad vertinant paslaugų gavėjų fizinio savarankiškumo  kriterijus, buvo 

iš 39 paslaugų gavėjų iš 37 išlaikytas savarankiškumo lygis. Vertinant socialinio savarankiškumo 

lygį 3 paslaugų gavėjų savarankiškumo lygis padidėjo, 36 paslaugų gavėjų savarankiškumo lygis 

buvo išlaikytas. Pagal išanalizuotus rezultatus matoma, kad socialinių paslaugų teikimas yra 

naudingas paslaugų gavėjui, nes gerėja jo gyvenimo kokybė, išlaikomas yra savarankiškumo 

lygis, o retu atveju pavyksta jį netgi pakelti. 

 

 Kadangi paslaugų gavėjo progresuojanti liga daro neigiamą poveikį jo savarankiškumui 

2021 m. planuojama daugiau dėmesio skirti kuo ilgiau palaikyti paslaugų gavėjų savarankiškumą. 
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REZULTATAI 

10. DIENOS SOCIALINĖS GLOBA ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ GAVĖJŲ 

IR KITŲ SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ PASITENKINIMAS 

 

 45 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas matuoja paslaugų gavėjų ir visų suinteresuotų šalių 

pasitenkinimą remdamasis vidaus ir išorės vertinimu. 

 Rodiklis: Rodiklis galėtų skambėti: Paslaugų gavėjų  ir šeimos narių, globėjų pasitenkinimo 

paslaugomis procentinė išraiška. 

 

 

Sveika
tos

priežiū
ros

organi
zavim

as

Darbu
otojų
kuria
ma

emoci
nė

atmos
fera

Asmen
s

higien
os

užtikri
nimas

Maitin
imas

Paslau
gų

gavėjų
teisių
skatini
mas ir
užtikri
nimas

Paslau
gų

gavėjų
savara
nkišku

mo
palaik
ymas

Skund
ų

(pasiūl
ymų)

pateiki
mas ir
nagrin
ėjimas

Atsižv
elgima

s į
pasiūl
ymus

Užimt
umo

veiklų
organi
zavim

as

Įtrauki
mas į

paslau
gų

organi
zavim

o
proces

ą.

Labai gerai 100% 99% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 89% 100%

Gerai 1% 8% 11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2
0

2
0

 m
e

ta
i 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ PASITENKINIMO 
REZULTATAI 

Teikiam
omis

paslaug
omis

Darbuo
tojų

bendra
vimu.

Užimtu
mo

organiz
avimu.

Rūpini
masis

sveikat
a.

Rupini
masis

asmens
higiena

.

Iškilusi
ų

proble
mų

sprendi
mu.

Nepatenkintas 0 0 0 0 0 0

Nelabai patenkintas, galėtų
būti ir geriau

0 0 12% 0 0 16%

Taip, labai patenkintas 100% 100% 88% 100% 100% 84%

75%
80%
85%
90%
95%

100%

2
0

2
0

 M
ET

A
I.

 

PASITENKINIMO REZULTATAI 



Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetas:  

1. Anketa dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų pasitenkinimo paslaugų kokybe, 

teikiamomis paslaugomis bei  darbuotojų darbu. Apklausta 39 paslaugų gavėjai iš 39. 

2. Anketa dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų šeimos narių, globėjų pasitenkinimo 

paslaugų kokybe, teikiamomis paslaugomis bei  darbuotojų darbu. Apklausta 25 šeimos narių, globėjų. 

Šaltinis: anketa. Anketinės apklausos duomenys yra laikomi Anketinės apklausos byloje, kuri  saugoma 

atsakingo socialinio darbuotojo - padalinio vadovo. 

Rezultatai: Diagrama rodo paslaugų gavėjų ir jų šeimos narių išreikštą nuomonę apie teikiamų paslaugų 

kokybę, darbuotojų bendravimą bei individualių poreikių pasitenkinimą. Paslaugų gavėjai bei jų šeimos 

nariai 100% atsakė, kad teikiamomis paslaugomis labai patenkinti. Vertinant tai, kad paslaugų gavėjai 

tiesiogiai patiria teikiamas paslaugas, bet dėl atminties problemų ar kitų sveikatos problemų negali 

išreikšti objektyvios nuomonės, o jų šeimos nariai ar atstovaujantys globėjai gali išreikšti nuomonę. 

Siekiant kuo tikslesnio rezultato į pasitenkinimo paslaugomis vertinimą buvo įtraukti 39 paslaugų gavėjai 

ir 25 jų šeimos narių. Tokio pobūdžio paslaugų vertinimas buvo atliekamas pirmą kartą. Atkreiptinas 

dėmesys, kad ir paslaugų gavėjai ir šeimos nariai žemiau vertino užimtumo organizavimo paslaugas.  

 

 Tikslinga 2021 m. išsamiai išanalizuoti ir su darbuotojais aptarti tas sritis, į kurias atsakė 

apklausoje dalyvavusių dalyvių ir  įvertinusių paslaugas „Nelabai patenkintas, galėtų būti ir 

geriau“.  

 Surengti diskusiją apie užimtumo organizavimo galimybių išplėtimą. 2021 m. atlikti paslaugų 

gavėjų apklausą, siekiant išsiaiškinti kokio pobūdžio užimtumas namuose jiems būtų 

priimtiniausias.  

 Siekiant 2021 m.  tikslesnių vertinimo duomenų, tikslinga patobulinti apklausos anketą ir atlikti 

kontrolinę apklausą. Rezultatus palyginti su 2020 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REZULTATAI 

11. KAIP SUPRANTA VEIKLOS REZULTATUS DIENOS SOCIALINĖS 

GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ GAVĖJAI, PERSONALAS IR 

KITOS SVARBIOS SUINTERESUOTOS ŠALYS 

 46 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas teikia prieinamą, lengvai suprantamą informaciją apie 

užfiksuotus rezultatus, įskaitant ir apklausų rezultatus. 

 Rodiklis: Paslaugų gavėjų  ir šeimos narių, globėjų ir darbuotojų, kad informacija apie rezultatus yra 

suprantama  procentinė išraiška. 

 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetas:  

1. Anketinė apklausa, kurioje dalyvavo dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai 36 (iš 

39) , 25 paslaugų gavėjų artimieji  ir 19 darbuotojų (iš 21). Anketinė apklausa buvo atliekama 2020m. 

lapkričio mėn. Darbuotojai su rezultatais buvo supažindinti individualių pokalbių metu. 

Šaltinis: anketa. Anketinės apklausos duomenys yra laikomi Anketinės apklausos byloje, kuri  saugoma 

atsakingo socialinio darbuotojo - padalinio vadovo. Atsižvelgiant į karantino laikotarpį kiekvienas 

darbuotojas buvo supažindintas individualiai su veiklos rezultatais ir užfiksuota darbuotojų parašais, kad 

susipažino. 

Rezultatai: Pirmas diagramos stulpelis  rodo, kad 33 paslaugų gavėjai supranta pateiktą informaciją apie  

veiklos rezultatus, 3 iš jų tik iš dalies supranta pateiktą informaciją, jiems yra reikalinga darbuotojo 

pagalba, kad paaiškintų pateiktą informaciją. Antras diagramos stulpelis rodo kad 23 šeimos 

nariai/globėjai supranta pateiktą informaciją apie  veiklos rezultatus, 2 iš jų tik iš dalies supranta pateiktą 

informaciją, jiems yra reikalinga darbuotojo pagalba, kad paaiškintų pateiktą informaciją. Trečiasis 

stulpelis rodo, kad visiems darbuotojams suprantamai pateikta informacija apie užfiksuotus rezultatus. 

 Tikslinga 2021 m. pasibaigus visuotiniam karantinui, išsiaiškinti, kurios vietos rezultatų pateiktoje 

informacijoje  buvo neaiškios paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems ir informaciją apie rezultatus 

parengti lengviau suprantama kalba.  

 Atsižvelgiant, kad rezultatai apie paslaugų supratimą yra labai aukšti, tikslinga diskutuoti ar 

paslaugų gavėjai nuoširdžiai atsakė į klausimus apie rezultatų supratimą.  
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REZULTATAI 

12. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGOS 

VEIKLOS EFEKTYVUMO, PASLAUGŲ TEIKIMO PALYGINIMAS 

50 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas imasi gerinimo iniciatyvų lygindamas požiūrių 

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

Rodiklis: Rokiškio socialinės paramos centro ir Zarasų socialinių paslaugų centro Dienos 

socialinės globos asmens namuose palyginimas, vertinant pasiektus veiklos rezultatus. 

 Veiklos sritys Lyginimosi rezultatai 

Rokiškio socialinės paramos centras Zarasų socialinių paslaugų 
centras 

1. Teikiamos paslaugos Dienos socialinė globa asmens 
namuose. 

Dienos socialinė globa asmens 
namuose. 

2. Personalas, kuris tiesiogiai 
teikia paslaugas DSG 
paslaugų gavėjams į 
namus. 

Paslaugas teikia: 
Socialinis darbuotojas 
Socialinio darbuotojo padėjėjai 
Slaugytojas 
Slaugytojo padėjėjai 
Masažuotojas 
Rezultatas: 
Abiejose įstaigose dirbama komandiniu 
principu. 

Paslaugas teikia: 
Socialinis darbuotojas 
Socialinio darbuotojo padėjėjai 
Slaugytojas 
Slaugytojo padėjėjai 
masažuotojas 

3. Personalo kvalifikacijos 
kėlimo kokybės gerinimo 
priemonės. 

Darbuotojai patys renkasi mokymus. 
Darbuotojai savo kvalifikaciją kelia 
atsižvelgdami į poreikį. 
Rezultatas: 
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 
vyksta panašiai.  

Darbuotojai patys renkasi 
mokymus. Darbuotojai savo 
kvalifikaciją kelia atsižvelgdami į 
poreikį. 

4. Paslaugų  gavėjų įtraukimas 
į paslaugų planavimą, 
teikimą, vertinimą. 

Paslaugų gavėjai įtraukiami į paslaugų 
planavimą, teikimą ir vertinimą teikdami 
pasiūlymus, pageidavimus ir skundus. 
Rezultatas: 
Abiejose įstaigose paslaugų gavėjai 
įtraukiami į paslaugų planavimą, 
teikimą ir vertinimą panašiai.  

Paslaugų gavėjai įtraukiami į 
paslaugų planavimą, teikimą ir 
vertinimą teikdami pasiūlymus, 
pageidavimus ir skundus. 

5. Paslaugų gavėjų užimtumo 
veiklos. 

Pagrindinis užimtumas paslaugų 
gavėjams yra fizinio lavinimo ir dailės 
veikla, namų ruoša. 
Rezultatas: 
Perimti patirtį organizuojant šias 
veiklas: įtraukti informacinės 
technologijas,  supažindinant paslaugų 
gavėjus  su tam tikra ir reikalinga 
informacija; muzikos veikla. Įtraukti į 
veiklas pasakų terapiją. 

Dailės veikla, namų ruoša, 
informacinės technologijos, 
muzikos veikla, dailės terapija, 
darbinių įgūdžių ugdymo veikla, 
pasakų terapija. 

 


