
JOSVAINIŲ SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO SUAUGUSIŲ IR SENYVO 

AMŽIAUS AMENŲ GLOBOS PADALINIO EQUASS DIEGIMO REZULTATAI 

1 rezultatas. DARBUOTOJŲ ASMENINIO UGDYMOSI, NUOLATINIO MOKYMOSI IR 

TOBULĖJIMO REZULTATAI 

9 kriterijus: Socialinių paslaugų teikėjas taiko personalo kvalifikacijos kėlimo priemones remdamasis 

asmeniniu ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo planu. 

1. Rodiklis: darbuotojų aktyvumo vertinimas valandomis, skirtomis dalyvavimui kompetencijų kėlimo 

mokymuose 2020 m. ( procentinė išraiška). 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Darbuotojų pasiskirstymas procentais pagal tai kaip aktyviai jie tobulino savo profesines kompetencijas 

2020 metais. 

Buvo suskaičiuotos  22 darbuotojų kėlusių savo kompetencijas valandos. Diagrama rodo darbuotojų 

procentinę dalį kiek laiko  darbuotojai skyrė savo kompetencijų kėlimui 2020 metais. Kaip matome iš 

diagramos 70  proc. darbuotojų  skyrė daugiau kaip 16 valandų kvalifikacijos kėlimui 2020 metais.  Tai rodo, 

kad darbuotojai noriai ir aktyviai dalyvauja profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, viršija privalomų 

valandų skaičių. Tokie skaičiai įrodo, kad darbuotojai yra motyvuoti gauti naujų žinių, kad galėtų tobulinti 

darbo metodus, gerinti socialinių paslaugų kokybę.  

 2. Rodiklis: Darbuotojų kėlusių kvalifikaciją 2019-2020 metais skaičiaus santykis su bendru darbuotojų 

skaičiumi, lyginamoji analizė. 

 

 

 

 

 
 

 
2 pav. Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją                                     3 pav. Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją 

    2019 metais, skaičius                                                                   2020 metais, skaičius  

Remiantis apklausų atliktų 2019 metais (2 pav.) ir 2020 metais (3 pav. ) pateikiama  darbuotojų 

asmeninio ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo rezultatų lyginamoji analizė. 2019 m. bendras 

darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas,  skaičius įstaigoje buvo 24 darbuotojai. Kvalifikaciją kėlė 16 

darbuotojų nuo bendro skaičiaus. 2020 metais darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius padidėjo 

iki 31 darbuotojo. Kvalifikaciją kėlė 22 darbuotojai nuo bendro darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas, 

skaičiaus, t. y. 2019 m. kvalifikaciją kėlė 66,6 proc. darbuotojų, o 2020 m.- 70,9 proc. Galima teigti, kad 

palyginus 2019 – 2020 metų darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas ir kėlusių kvalifikaciją, skaičius 

(procentine išraiška) nuo bendro skaičius (proc. išraiška) padidėjo 4,3 procento. 
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2. Rezultatas. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR UŽTIKRINIMO 

KASDIENIAME DARBE REZULTATAI 

 
16 kriterijus. Socialinis paslaugų teikėjas vertina savo veiklos efektyvumą pagal tai, kaip skatina ir 

praktiškai užtikrina paslaugų gavėjų teises visose organizacijos veiklos srityse. 

1.Rodiklis: paslaugų gavėjų, žinančių  kokias teises turi, procentine išraiška nuo visų paslaugų gavėjų. 

1. Paslaugų gavėjų, žinančių kokias teises turi vertinimo rezultatai pavaizduoti 1 paveiksle. 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų, žinančių kokias teises pasiskirstymas  (N=14) 

2. Rodiklis: paslaugų gavėjų, pasinaudojusių teisėmis pateikti skundą, procentinis pasiskirstymas 

lyginant su visais paslaugų gavėjais. 

2. Paslaugų gavėjų, pasinaudojusių savo teisėmis pateikti skundą, procentinė išraiška lyginant su visai 

paslaugų gavėjais tyrimo rezultatai pateikiami  2 paveiksle. 

 

2 pav. Paslaugų gavėjų, pasinaudojusių savo teisėmis pateikti skundą pasiskirstymas. (N=14) 

 
Vertinimas vyko už 2020 metus. Vertinime dalyvavo 14 paslaugų gavėjų, kurie galėjo savarankiškai 

dalyvauti vertinime. Kaip matome iš 1 pav. 92,9 proc. paslaugų gavėjų atsakė, kad žino kokias teises turi. 7,1 

proc. atsakė, kad jiems neįdomu kokias teises turi.  

Paslaugų gavėjų, pasinaudojusių savo teise pateikti skundą 7,1 proc., 92,9 proc. paslaugų gavėjų 

nepasinaudojo teise pateikti skundą. Galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjai dėl savo negalios ne iki galo 

žino savo teises ir jomis naudojasi. 

Siekiant, kad būtų labiau skatinamos ir užtikrinamos paslaugų gavėjų teisės: 

1. Kartą per ketvirtį per kasdienio užimtumo veiklas paslaugų gavėjams priminti jų teises ir 

padiskutuoti kaip galima būtų efektyviau jas užtikrinti. 

2. Į 2021 metų vertinimą įtraukti ne tik paslaugų gavėjus, kurie savarankiškai gali dalyvauti 

vertinime, bet ir paslaugų gavėjus atstovaujančius asmenis. 

 

 



3 Rezultatas. ORGANIZACIJOS PARTNERYSČIŲ TEIKIAMOS NAUDOS REZULTATAI 

 

 

25 kriterijus. Socialinis paslaugų teikėjas įvertina partnerystės rezultatus ir naudą paslaugų gavėjams 

ir organizacijai. 
1Rodiklis: Paslaugų gavėjų, Centro darbuotojų, nurodžiusių, kad iš įstaigos partnerių organizuojamos veiklos 

turėjo naudos ir teigiamai įvertinusių partnerių dalyvavimą renginių organizavime/dalyvavime, procentinė 

išraiška. 

Paslaugų gavėjų, Centro darbuotojų teigiamai įvertinusių partnerių dalyvavimą renginių 

organizavime/dalyvavime tyrimo rezultatai pateikiami  1 paveiksle. 
 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų, Centro darbuotojų teigiamai įvertinusių partnerių dalyvavimą renginių 

organizavime/dalyvavime. (%) (N=36) 

Paslaugų gavėjų, Centro darbuotojų, nurodžiusių, kad iš įstaigos partnerių organizuojamos 

veiklos turėjo naudos tyrimo rezultatai pavaizduoti 2 paveiksle. 

 

 

             2 pav. Paslaugų gavėjų, centro darbuotojų, nurodžiusių, kad iš partnerių organizuojamos 

veiklos turėjo naudos. (%) (N=36) 
 

Apklausoje dalyvavo 36 respondentai. Iš jų 20 paslaugų gavėjų ir 16 darbuotojų. Tyrimo 

rezultatai rodo, kad 80,6 proc. dalyvavusių apklausoje teigiamai įvertino partnerių dalyvavimą 

renginių organizavime/dalyvavime. 69,9 proc. apklaustųjų nurodė, kad gavo naudos iš įstaigos 

partnerių organizuojamos veiklos. Tikslinga pakoreguoti anketą paslaugų gavėjams ir darbuotojams, 

kad išsiaiškinti kokios naudos gavo iš partnerių, ir kokios naudos tikisi. Rezultatai aptarti su 

gyventojais ir darbuotojais. Remiantis apklausos rezultatais bus planuojamos naujos veiklos 2021 

metams. 



4. Rezultatas. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, 

TEIKIMĄ, VERTINIMĄ REZULTATAI 

 

27 kriterijus. Socialinis paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus kaip aktyvius dalyvius į paslaugų 

planavimą, teikimą ir vertinimą. 

1. Rodiklis: paslaugų gavėjų  pateiktų pasiūlymų skaičius Josvainių socialinio ir ugdymo centro suaugusių ir 

senyvo amžiaus asmenų globos  padalinio (toliau – Centras) veiklai. 

1. Pateiktų pasiūlymų tyrimo rezultatai pateikiami  1 paveiksle. 

 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų, pateiktų pasiūlymų skaičius 2020 metais  (N=30) 

 

Vertinimas vyko 2021 metų vasario mėn. Duomenys surinkti iš paslaugų gavėjų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis nuomonės tyrimo. Vertinime dalyvavo 30 paslaugų gavėjų. Pateikti 9 pasiūlymai. 

Galima daryti išvadą, kad norint gauti daugiau pasiūlymų iš paslaugų gavėjų reikia įtraukti paslaugų gavėjų 

artimuosius į paslaugų planavimą, teikimą, vertinimą.  2021 metais gruodžio mėn. atlikti vertinimą, įtraukiant 

ir paslaugų gavėjų artimuosius. Atlikti 2020 – 2021 metų pateiktų pasiūlymų palyginimą. 
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5. Rezultatas. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO REZULTATAI 

 

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

vartotojai suprastų, didintų ir gerintų paslaugų gavėjų įgalinimą. 
1. Rodiklis: Josvainių socialinio ir ugdymo centro suaugusių ir senyvo amžiaus asmenų globos padalinio 

(toliau – Centras) veiklų poveikio pasiskirstymas paslaugų gavėjų savarankiškumo lygio pagalbos/poreikio 

srityse. 

1. Paslaugų gavėjų savarankiškumo lygio pasiskirstymo pagalbos/poreikio srityse rezultatai pateikiami  1 

paveiksle. 

 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų savarankiškumo lygio pasiskirstymas pagalbos/poreikio srityse (N=34) 

 

Vertinimas vyko 2021 metų kovo mėn. Vertinime dalyvavo 34 paslaugų gavėjai. Įgalinimo 

matavimui duomenys paimti iš individualaus socialinės golobos plano priedo Nr.1 ,,Savarankiškumo 

vertinimas‘‘. Savarankiškumas poreikio/pagalbos srityse matuojamas balais nuo 1 iki 4 (1 – 

nesavarankiškas, 2 – nesavarankiškas, bet rodo pastangas, 3- dalinai svarankiškas, 4 – savarankiškas). 

Labiausiai savarankiški paslaugų gavėjai mitybos srityje (3,2 balo iš 4) ir dalyvavimo veiklose 

srityje (3 balai iš 4). Mažiausiai savarankiški paslaugų gavėjai vaistų vartojimo, savitvarkos, teisių 

srityse (1,8 balai iš 4). Tikėtina, kad vaistų vartojimo ir savitvarkos srityse rezultatai nepasikeis dėl 

paslaugų gavėjų ligų.  

Siekiant gerinti paslaugų gavėjų įgalinimą ir kuo ilgiau palaikyti jų savarankiškumą 

mažiausiai savarankiškas sritis  galima kompensuoti gerinant ar kuo ilgiau palaikant esamą lygį kitose 

srityse: mityba, fizinis aktyvumas, bendravimas, dalyvavimas, sudarant ISGP, dalyvavimas veiklose. 

Darbuotojų susirinkimo metu išanalizuoti teisių sritį ir išsiaiškinti kokios priežastys lėmė žemą 

rezultatą šioje srityse. 
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6 Rezultatas. PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMO REZULTATAI 

 

 

32 kriterijus. Socialinis paslaugų teikėjas turi aiškią paslaugų gyvenimo kokybės koncepciją ir vykdo 

veiklą, paslaugų gavėjų poreikių vertinimu, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę. 
1 Rodiklis: paslaugų gavėjų pasitenkinimo lygio pasiskirstymas gyvenimo kokybės sričių vertinime  (toliau – 

GK),  naudojant The EQUAL MODEL Promenaden Kongsvinger AS. 

1. Paslaugų gavėjų pasitenkinimo lygio pasiskirstymo GK srityse vertinimo rezultatai pateikiami  1 

paveiksle. 

 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų pasitenkinimo lygio pasiskirstymas (N=35) 

 

Vertinimas vyko 2021 m. vasario mėn. Jame dalyvavo 35 paslaugų gavėjai. GK 

matavavimui duomenys paimti iš paslaugų gavėjų anketinės apklausos. Paslaugų gavėjų GK sritys 

matuojamos balais nuo 1 iki 3 (1 – blogai, 2 – patenkinamai, 3 -gerai).  

Didžiausias pasitenkinimas fizinės gerovės srityje (2,8 balai iš 3). Mažiausias 

pasitenkinimas emocinės gerovės srityje (2,3 balai iš 3) ir socialinių ryšių srityje (2,4 balai iš 3). 

Galima daryti išvadą, kad šių sričių mažiausią pasitenkinimą lėmė  karantinas dėl susidariusios Covid 

-19 pandemijos. Buvo ribotas paslaugų gavėjų lankymas, dalyvavimas veiklose, ko pasekoje paslaugų 

gavėjai jautėsi ne pilnai saugūs. Paslaugų gavėjai turėjo galimybę bendrauti su artimaisiais vaizdo 

skambučiais, tačiau ko gero tai neatstoja gyvo bendravimo. Siekiant gerinti paslaugų gavėjų 

pasitenkinimą GK  srityse 2021 metų gruodžio mėn. atlikti paslaugų gavėjų pasitenkinimo vertinimą 

palyginant 2020 ir 2021 metus  individualiu požiūriu ir kolektyviniu požiūriu. 
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7. Rezultatas. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDULIŲ PLANŲ RENGIMĄ 

REZULTATAI 

 

35 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į individualus plano rengimą ir 

peržiūrą, kad užtikrintų paslaugų gavėjo asmeninį indėlį į jo/jos Individualų planą. 
1. Rodiklis: 2020 metais sudarytų Individualių socialinės globos planų (toliau – ISGP), pagal paslaugų gavėjų 

ir juos atstovaujančių asmenų įtraukimo pobūdį į ISGP sudarymą, procentinis pasiskirstymas. 

1. Įsitraukimo į ISGP plano  sudarymą pagal įtraukimo pobūdį tyrimo rezultatai pateikiami  1 

paveiksle. 

1 pav. ISGP procentinis pasiskirstymas pagal įsitraukimo pobūdį (N=37) 

Įsitraukimo į ISGP rezultatų vertinimas vyko 2021 m.  vasario mėn.  Vertinant duomenys 

rinkti iš ISGP.  

Per 2020 metus sudaryti 37 ISGP. Iš jų 54 proc. sudaryti įtraukiant paslaugų gavėją ir jį 

atstovaujantį asmenį, 5 proc. ISGP sudaro socialinis darbuotojas, o paslaugų gavėją ir atstovaujantį 

asmenį tik supažindina su planu. 30 proc. ISGP sudarant įtraukiami tik paslaugų gavėją atstovaujantys 

asmenys. Atstovaujantys asmenys – tai paslaugų gavėją atstovaujantis darbuotojas -  ,,savas asmuo‘‘.  

Dėl karantino 2020 metais neįtraukti paslaugų gavėjų artimieji. 

Analizuojant paslaugų gavėjų neįtraukimo į ISGP sudarymą  priežastis, galima teigti, kad tam 

turėjo įtakos tinkamo įtraukimo įrankio neturėjimas bei ISGP formos spragos. Siekiant, kad ISGP 

numatyti asmens įgalinimo ir gyvenimo kokybės tikslai būtų įgyvendinami būtina: 

1.  Sukurti įrankį, kuris padėtų paslaugų gavėjams išreikšti savo nuomonę, keliant ISGP 

tikslus.  

2.  Iki 2021 metų kovo 16 d. peržiūrėti ir pakoreguoti ISGP formą. 

3. Darbuotojų  susirinkime aptarti paslaugų gavėjų ir juos atstovaujančių  asmenų, taip pat ir 

paslaugų gavėjų artimųjų įtraukimo į ISGP sudarymą galimybes ir kliūtis. 
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8. Rezultatas PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMO REZULTATAI 

 

 

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 skaičius procentine išraiška nuo bendro paslaugų gavėjų skaičiaus, kuriems 2020 

metais buvo užtikrintas socialinių paslaugų tęstinumas gydantis ligoninėje. 

Paslaugų gavėjų skaičius, kuriems buvo suteiktos tęstinės socialinės paslaugos, tyrimo 

rezultatai pateikiami  1 paveiksle. 
 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų skaičius, kuriems buvo suteiktos tęstinės socialinės globos paslaugos. (N=36) 

 

Vertinimas vyko 2021 m. vasario mėn. Siekiant išsiaiškinti  2020 metų paslaugų tęstinumo 

rezultatus, pasirinkta viena tęstinė paslauga – gydymas stacionare.  

Vertinime dalyvavo 36 paslaugų gavėjai. 31 proc. paslaugų gavėjų buvo suteiktos tęstinės 

paslaugos ligoninėje. Duomenys apie tęstines paslaugas surinkti iš medicininės paslaugų gavėjo 

bylos.  2021 m. gruodžio mėn. tikslinga atlikti 2020 – 2021 metų rezultatų payginimą. 
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9 Rezultatas.  ORGANIZACIJOS TEIKAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ 

GAVĖJAMS REZULTATAI 

 

43 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas fiksuoja suteiktų paslaugų rezultatas ir naudą paslaugų 

gavėjui individualiu ir kolektyviniu požiūriu. 
Rodiklis: paslaugų gavėjų, išreiškusių pasitenkinimą 2020 metais jiems suteiktomis paslaugomis procentinė 

dalis nuo bendro apklaustų paslaugų gavėjų skaičiaus. 

Paslaugų gavėjų, išreiškusių pasitenkinimą jiems suteiktomis paslaugomis tyrimo 

rezultatai pateikiami  1 paveiksle. 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų, išreiškusių pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. (N=30) 

Paslaugų gavėjų nuomonės tyrimas vyko 2021 m. vasario mėn. Paslaugų gavėjų pasitenkinimo jiems 

teikiamomis paslaugomis nuomonės tyrimui klausimynas buvo sudarytas vadovaujantis socialinių paslaugų, 

teikiamų įstaigoje, sąrašu. Atrinktos aktualiausios, kasdienės paslaugos. Apklausoje dalyvavo 30 paslaugų 

gavėjų. Apibendrinus rezultatus galima teigti, kad 78 proc. paslaugų gavėjų išreiškė pasitenkinimą jiems 

teikiamomis paslaugomis. Daugiausia (100%) patenkintų yra tuo, kaip rūpinamasi jų asmens higiena. 

Mažiausia (53%) patenkintų yra iškylančių problemų sprendimu, (63%) pagalba tvarkant asmeninius reikalus. 

Paslaugų gavėjai tiesiogiai ,,patiria‘‘ teikiamas paslaugas, bet dėl atminties problemų, dauguma jie negali 

išreikšti objektyvios nuomonės.  Remiantis apklausos duomenimis tikslinga atlikti paslaugų gavėjų apklausą 

kokios problemos iškyla, ir kokius asmeninius reikalus tvarkant reikalinga pagalba. Apklausą atlikti iki 2021 

m. birželio mėn.  Rezultatai aptarti su gyventojais ir darbuotojais. 
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10 rezultatas. PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS VERTINIMO 

REZULTATAI.  

 
45 kriterijus. Organizacija turi rezultatus, kurie rodo paslaugų gavėjų ir kitų svarbių suinteresuotųjų 

šalių pasitenkinimą. 

Rodiklis: Paslaugų gavėjų, jų šeimos narių, globėjų, rūpintojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis 

procentinė dalis ir jų nuomonių analizė. 

Paslaugų gavėjų artimųjų nuomonės apie jiems teikiamas paslaugas tyrimo rezultatai pateikiami 1 

paveiksle.                                                                                                       

                                                                                              
1 pav. Paslaugų gavėjų artimieji (N=29)                                    2 pav. Paslaugų gavėjai (N=30)                                                               

Paslaugų gavėjų artimųjų nuomonės apie jų artimiesiems teikiamas paslaugas tyrimo rezultatai 

pateikiami 1 paveiksle. 

Siekiant išsiaiškinti paslaugų gavėjų artimųjų nuomonę apie jų artimajam teikiamas paslaugas, buvo 

sudarytas analogiškas klausimynas kaip ir paslaugų gavėjams. Laikantis karantino reikalavimų, apklausa buvo 

vykdoma apklausiant artimuosius telefonu. Apklausta buvo 29 paslaugų gavėjų artimieji. Atlikus rezultatų 

analizę, gauti duomenys rodo, kad 97 % apklaustųjų yra patenkinti teikiamomis paslaugomis. Tai būtų 

rūpinimasis artimojo asmens higiena, laisvalaikio ir užimtumo organizavimu, aprūpinimu techninės pagalbos 

priemonėmis, pagalba tvarkant asmeninius reikalus (100%). Šiek tiek mažiau (93%) patenkinti maitinimo 

organizavimu, kambario apstatymu (90%) arba tuo, kaip rūpinamasi artimojo sveikata (93%). 

 

Paslaugų gavėjų pasitenkinimo jiems teikiamomis paslaugomis nuomonės tyrimui klausimynas buvo 

sudarytas vadovaujantis socialinių paslaugų, teikiamų įstaigoje, sąrašu. Atrinktos aktualiausios, kasdienės 

paslaugos. Apklausoje dalyvavo 30 paslaugų gavėjų ir 78% jų yra patenkinti jiems teikiamomis paslaugomis. 

Daugiausia (100%) patenkintų yra tuo, kaip rūpinamasi jų asmens higiena, tuo, kokiais baldais apstatytas jų 

kambarys (97%), gyvenimo sąlygomis (87%) ir darbuotojų bendravimu su jais (83%). 

Mažiau (53%) patenkintų yra iškylančių problemų sprendimu ir pagalba tvarkant asmeninius reikalus 

(63%). Tikėtina, ši nuomonė gali būti susidariusi esant karantino situacijai, kuomet sudėtinga patekti į 

reikalingas institucijas, įstaigas, gauti konsultacijas jiems svarbiais klausimais. 
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11.  PASLAUGŲ GAVĖJŲ, PERSONALO IR KITŲ SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ VEIKLOS 

REZULTATŲ SUPRATIMO REZULTATAI 

 

46 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas teikia prieinamą, lengvai suprantamą informaciją  apie 

užfiksuotus rezultatus, įskaitant apklausų rezultatus. 

1.Rodiklis: finansuotojų/socialinių partnerių nuomonės pasiskirstymas procentine išraiška, vertinant 

Josvainių socialinio ir ugdymo centro suaugusių ir senyvo amžiaus asmenų globos padalinio (toliau -Centras) 

veiklos rezultatus. 

Siekiant išsiaiškinti suinteresuotųjų šalių (finansuotojų/socialinių partnerių) nuomonę vertinant 

Centro veiklą bendradarbiavimo laikotarpiu, www.apklausa.lt buvo sudarytas klausimynas ir jo nuoroda 

elektroniniu paštu išsiųsta apklausos dalyviams. Apklausoje buvo pakviesta dalyvauti 10 respondentų. 

Atsakymus pateikė 9 respondentai. 

1. Finansuotojų/socialinių partnerių Centro teikiamas paslaugų vertinimas pateikiamas 1 paveiksle, 

kuriame matoma, kad 66,7% paslaugas vertina labai gerai.  

 

                      
1 pav. Centro teikiamų paslaugų vertinimas, (N=9) 

 
2. Tai, kiek respondentams svarbu, kad Centrui būtų suteiktas EQUASS Assurance socialinių paslaugų 

kokybės standarto sertifikatas, atsakė 88,9% apklaustųjų. (2 pav.) 

 

   
2 pav. Equass kokybės standarto suteikimo svarba, (N=9) 

3. Centro viešinamos informacijos išsamumą ir aiškumą kaip „labai išsamią ir aiškią“, įvardijo 66,7% 

apklaustųjų (3 pav.). Kad informacija galėtų būti išsamesnė ir aiškesnė, nurodė 22,2% respondentų. 11,1% 

teigia, kad informacijos galėtų būti daugiau.  

 

http://www.apklausa.lt/


 
3 pav. Informacijos apie Centro veiklą išsamumo ir aiškumo vertinimas, (N=9)                   

4. Apie tai, ar respondentams yra žinomi Centro veiklos rezultatai, teigiamai atsakė 77,8%. 

22,8% pažymėjo, kad nežino apie veiklos rezultatus.  Tai leidžia daryti išvadą, kad būtina daugiau 

viešinti veiklos rezultatus.   

 

  
 

4 pav. Centro veiklos rezultatų žinomumas, (N=9) 

5. Vertinant Centro veiklos rezultatus (5 pav.), respondentų nuomonė pasiskirstė panašiai – 55,6% 

vertina labai gerai, 44,4% gerai. Šiuos vertinimus galima susieti su tuo, kad aukščiau paminėtuose (3 ir 4 pav.) 

respondentų atsakymuose matome Centro veiklos rezultatų viešinimo trūkumą. 

 

 
 

5 pav. Centro veiklos rezultatų vertinimas, (N=9) 

  Atliktos apklausos rezultatų analizė leidžia daryti išvadas ne tik apie tai, kiek teigiamai finansuotojai 

ir socialiniai partneriai vertina Centro veiklą, bet atskleidžia ir esamus trūkumus. Tokius kaip nepakankamas 

Centro veiklos, veiklos rezultatų viešinimas arba jis nėra išsamus ir aiškus. Tikslinga peržiūrėti ir taisyti šiuos 

trūkumus. 



2.Rodiklis: paslaugų gavėjų, darbuotojų, susipažinusių ir supratusių veiklos rezultatus 

pasiskirstymas procentine išraiška. 

 
1 pav. paslaugų gavėjų, darbuotojų susipažinusių ir supratusių veiklos rezultatus.  (N=49) 

 

Vertinime dalyvavo 18 paslaugų gavėjų ir 31 darbuotojas. Iš 18 paslaugų gavėjų 33 proc. 

supranta veiklos rezultatus, o 66 proc. nesupranta. Iš 31 darbuotojo 8 proc. darbuotojų nesuprato 

rezultatų. 

Siekiant, kad Centro veiklos rezultatai būtų kuo labiau suprantami visai Centro bendruomenei 

būtina: 

1. Artimiausiame paslaugų gavėjų ir darbuotojų susirinkime aptarti Centro veiklos rezultatus. 

2. Darbuotojų susirinkime išsiaiškinti  rezultatų nesupratimo priežastis ir aptarti kaip 

suprantamiau pateikti rezultataus. 

3.Rezultatus paskelbti Centro internetinėje svetainėje. 
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12 Rezultatas. ORGANIZACIJOS VEIKLOS EFEKTYVUMO, POŽIŪRIŲ, REZULTATŲ 

VEIKLOS LYGINIMO REZULTATAI 

 

43 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas imasi gerinimo iniciatyvų lygindamas požiūrių efektyvumą, 

paslaugų teikimo rezultatus, veiklą ir paslaugų gavėjų gautus rezultatus. 
Rodiklis: 2020 metų Josvainių socialinio ir ugdymo centro suaugusių ir senyvo amžiaus asmenų globos 

padalinio (toliau – Centras) ir BĮ Fabijoniškių socialinių paslaugų namų Dienos centro (toliau – FDC) paslaugų 

gavėjų įgalinimo koncepcijos lyginimo vertinimas. 

Eil. 

Nr. 

Josvainių socialinis ir ugdymo centro suaugusių ir 

senyvo amžiaus asmenų globos padalinys 

Fabijoniškių socialinių paslaugų namų dienos centras 

1. Josvainių socialinio  ir ugdymo centro suaugusių ir 

senyvo amžiaus asmenų globos padalinyje gyvena 

asmenys,  kurie dėl senatvės ar negalios negali 

gyventi savarankiškai savo namuose. Jiems 

teikiamos stacionarios ilgalaikės (trumpalaikės) 

socialinės globos paslaugos. Didžioji dauguma 

paslaugų gavėjų serga senatvine demencija. 

Dienos centro padalinyje teikiama dienos ir trumpalaikė 

atokvėpio socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, 

sergantiems Alzheimerio liga ir kitomis senatvės 

psichikos ligomis. 

2. Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcijos tikslas - 

padėti paslaugų gavėjui  išplėtoti savyje esantį 

potencialą, kad pradėtų vis labiau kontroliuoti  

savo socialinę tikrovę.   

Įgalinimo tikslas – kompensuoti ligą fiziniais, 

psichologiniais, socialiniais veiksniais bei sudaryti 

sąlygas Dienos centre patirti kuo didesnį pasitenkinimą 

savo kasdiene veikla ir jaustis oriai. 

3. Paslaugų gavėjų įgalinantys požymiai: 

dalyvavimas bendruomenės gyvenime, motyvacija 

veikti  (pvz. aktyvus dalyvavimas kasdienėse 

grupinėse  užimtumo veiklose). 

 

Dienos centre įgalinimas apima tris sferas: sveikatą, 

fizinį ir emocinį saugumą bei saviraišką. Šias sferas 

sudaro poreikių / pagalbos sritys, pagal kurias 

Individualiuose socialinės globos planuose keliami 

įgalinimo tikslai. 

4. Rodikliai:  

1. paslaugų gavėjų, įsitraukusių į bendruomenės 

gyvenimą lyginant su bendru paslaugų gavėjų 

skaičiumi, procentinė dalis; 

 2. paslaugų gavėjų, pasiekusių įgalinimo tikslus, 

išsikeltus ISGP, procentinė dalis. 

 

Rodikliai: 

1. Dienos centro veiklų poveikis paslaugų gavėjų 

savarankiškumo lygiui pagalbos / poreikio srityse. 

2. Paslaugų gavėjų įgalinimo vertinimas pagal jų 

dalyvavimą poreikių / pagalbos srityse. 

5. Į įgalinimo rezultatų matavimą įtraukiami   

paslaugų gavėjai pragyvenę įstaigoje ne mažiau 

kaip 6  mėn. 

 

Į matavimą įtraukiami visi Dienos centro lankytojai. 

1 pav. Centro paslaugų gavėjų ir FDC paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcijų palyginimas 

2021 metų vasario mėn. buvo  lyginama Centro ir FDC paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija. FDC 

buvo pasirinktas, nes kaip ir Centras, teikia socialinės globos paslaugas įstaigoje tai pačiai paslaugų gavėjų 

grupei – senyvo amžiaus asmenims su negalia. Palyginus FDC paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcijos tikslą 

matome, kad Centro  įgalinimo tikslas neatitinka paslaugų gavėjų galimybių. Centro paslaugų įgalinimo 

rodikliai neatskleidžia  paslaugų gavėjų įgalinimo pagrindinėse gyvenimo kokybės srityse. Centro paslaugų 

gavėjų įgalinimo požymiai apima labai siaurą įgalinimo sritį. Įvertinę Centro paslaugų gavėjų įgalinimo 

koncepcijos neatitikimus, pritaikėme FDC įgalinimo koncepcijos tikslą, rodiklius, įgalinimo požymius savo 

koncepcijoje. Galima daryti išvadą, kad gerosios patirties perėmimas apčiuopiamai pagerino paslaugų gavėjų 

rezultatus. Rezultatai aptarti  darbuotojais. 


