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BĮ Vilniaus miesto nakvynės namai teikiamų socialinės priežiūros paslaugų 

kokybės vertinimas paslaugų gavėjų ir paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu 

 

1. TYRIMO PRISTATYMAS 

Tyrimo tikslas. Atlikti BĮ Vilniaus miesto nakvynės namai (toliau – Nakvynės namai) teikiamų 

bendrųjų ir socialinės priežiūros (apnakvindinimo ir apgyvendinimo) paslaugų (toliau – paslaugų) 

kokybės vertinimą paslaugų gavėjų ir paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu.  

Tikslinė grupė. Nakvynės namų paslaugas gaunantys asmenys, paslaugas teikiantys darbuotojai. 

Tyrimo metodika. Nakvynės namų teikiamų paslaugų kokybės įvertinimui taikytas anketinės 

apklausos metodas. Tyrimu buvo siekiama apklausti Nakvynės namų paslaugų gavėjus ir paslaugas 

teikiančius darbuotojus. Respondentams buvo išaiškintas tyrimo tikslas, paaiškinta kaip pildyti 

apklausos anketas. 

Tyrimo metu buvo peržiūrėtos 50 apgyvendinimo paslaugas ir 20 apnakvindinimo paslaugas  

gaunančių asmenų bylos. Jos atitiko visus reikalavimus, buvo suformuotos atlikus socialinių 

paslaugų poreikio vertinimą. Įrašai bylose tvarkingi, informatyvūs ir savalaikiai. Gyventojų 

registravimo žurnalas vedamas tvarkingai, užpildytas laiku. 

Imties dydis. Empiriniame tyrime dalyvavo 44 Nakvynės namų darbuotojai ir 157 paslaugų gavėjai 

(123 – apgyvendinimo ir 34 - apnakvindinimo).  

Apklausos atlikimo laikotarpis: 2016 m. nuo balandžio 18 d. iki gegužės 12 d.   

 

2. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

2.1. Rezultatai socialinės priežiūros (apgyvendinimo) paslaugų gavėjų požiūriu.  

Imties dydis. Tyrime dalyvavo 123 apgyvendinimo paslaugų gavėjai.  

1.Iš kur sužinojote apie socialines paslaugas? 

 

1 diagrama 

Į klausimą „Iš kur sužinojote apie socialines paslaugas?“, paslaugų gavėjų atsakymai pasiskirstė 

sekančiai: 65 - iš pažįstamų, 27 -  iš socialinių darbuotojų, 13 – iš medikų, 6 – iš spaudos, 

http://apklausa.lt/f/vilniaus-miesto-nakvynes-namu-socialines-prieziuros-apnakvindinimo-socialin-twgc52a/entries/1710573/text_results
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televizijos, po 4 – iš policijos ir interneto, po 2 - iš Vaiko teisių apsaugos specialistų ir Kita (kas tie 

Kita, paslaugų gavėjai anketose neįvardijo).  Remiantis tyrimo rezultatais nustatyta, kad paslaugų 

gavėjams trūksta informacijos apie teikiamas Nakvynės namų paslaugas spaudoje, televizijoje, 

medicinos įstaigose, policijoje (1 diagrama). 

.  

 

2.Kaip patekote į Nakvynės namus? 

 

 

 

2 diagrama 

Į klausimą kaip paslaugų gavėjai pateko į Nakvynės namus, 70 paslaugų gavėjų nurodė, kad atvyko 

patys, 20 palydėjo artimieji, po 12 palydėjo socialiniai ir medicinos darbuotojai, 4 nukreipė 

policininkai, 5 respondentai pažymėjo atsakymą kita.  Vienas iš respondentų pažymėjo, kad jį 

palydėjo kunigas (2 diagrama). 

3. Ar Jus tenkina Priėmimo į Nakvynės namus  komisijos darbo laikas? 

 

 

3 diagrama 

Į klausimą „Ar Jus tenkina Priėmimo į Nakvynės namus komisijos darbo laikas“, paslaugų gavėjai 

pasiskirstė sekančiai: 93 – „taip“, 20 - „ne“, 10 – „iš dalies“.  Galima daryti išvadą, kad paslaugų 

gavėjus tenkina Priėmimo į Nakvynės namus komisijos darbo laikas (3 diagrama).  

http://apklausa.lt/f/vilniaus-miesto-nakvynes-namu-socialines-prieziuros-apnakvindinimo-socialin-twgc52a/entries/1710580/text_results
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4.  Ar komisijos darbas atliepia Jūsų lūkesčius?  

 

 

 

 

4 diagrama 

 

Į klausimą „Ar komisijos darbas atliepia Jūsų lūkesčius“, paslaugų gavėjai pasiskirstė sekančiai: 90 

atsakė „taip“, 20 – „iš dalies“, 13 į klausimą neatsakė.  Galima daryti išvadą, kad į paslaugų gavėjų 

lūkesčius komisijos darbas atliepia. (4 diagrama).  

 

5.Jeigu atsakėte „Ne“, tai ką siūlytumėte keisti? 

 

5 diagrama 

 

Į penktą klausimą neatsakė nė vienas respondentas, tik vienas pažymėjo atsakymą Kita (5 

diagrama). 

 

 

 

http://apklausa.lt/f/vilniaus-miesto-nakvynes-namai-socialines-prieziuros-apgyvendinimo-socialin-ynyrw7t/entries/1710251/text_results
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6.Ar Jus tenkina Nakvynės namuose teikiamos paslaugos? 

 

 

                                                                  6 diagrama 

 

Į šį klausimą 96 respondentai atsakė „taip“, 18 – „iš dalies“, o 9 atsakė „ne“ (6 diagrama). 

 

7. Kaip vertinate teikiamas paslaugas 

 

 

7 diagrama 

   Kaip matome, paslaugų gavėjai teigiamai vertina bendrąsias, apgyvendinimo, minimalios 

asmeninės higienos organizavimo, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugas, grupinį socalinį 

darbą, vaikų priežiūros organizavimą (7 diagrama). 
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                                                                  8 diagrama 

   Paslaugų gavėjai labai gerai įvertino socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų padėjėjų 

darbą. Jų įvertinimo skalė svyruoja nuo 8 iki 10 balų. Vienas paslaugų gavėjas socialinių darbuotojų 

darbą įvertino net 11 balų  

 

9. Paslaugas teikiančių specialistų darbo vertinimas Jūsų požiūriu: 

 

  

9 diagrama 

 

Matome, kad paslaugų gavėjai teigiamai vertina tai, kad darbuotojaai bendradarbiauja, tariasi ir derina 

konsultacijų laiką. Neigiamai visi paslaugų gavėjai atsakė į klausimą “Ar turite sunkumų pildant 

dokumentus” (9 diagrama). 

 

 

 

8. Kaip vertinate Nakvynės namų specialistų darbą (įrašykite 

vertinimą nuo 10 iki 1, kai 10 – labai gerai, 1 – blogai)? 

 

 
          Soc.darb.    Soc.darb. padėjėjų 
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10.Ar pasitikite paslaugas teikiančiais darbuotojais? 

 

                                                               10 diagrama 

93 respondentai atsakė, kad pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais, 21 respondentas atsakė, kad 

pasitiki iš dalies, o 9 respondentai atsakė, kad kita, tačiau neįvardijo, kas tai (10 diagrama). 

 

11.Ar teikiamos paslaugos keitė (keičia) Jūsų 

gyvenimą?

 

11 diagrama 

Kad teikiamos paslaugos keitė gyvenimą, teigiamai atsakė 52 respondentai, 50 respondentų atsakė, 

kad nežino, o 11 respondentų atsakė – ne (11 diagrama). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apklausa.lt/f/vilniaus-miesto-nakvynes-namu-socialines-prieziuros-apnakvindinimo-socialin-twgc52a/entries/1710617/text_results
http://apklausa.lt/f/vilniaus-miesto-nakvynes-namu-socialines-prieziuros-apnakvindinimo-socialin-twgc52a/entries/1710623/text_results
http://apklausa.lt/f/vilniaus-miesto-nakvynes-namu-socialines-prieziuros-apnakvindinimo-socialin-twgc52a/entries/1710623/text_results
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12.Kokių turėtumėte pastabų/pageidavimų dėl Jums teikiamų paslaugų? 

 

 

12 diagrama 

          Daugiau negu pusė respondentų pageidavo, kad būtų jaukesnė konsultavimo aplinka, pageidavo, 

kad konsultacijų metų būtų kavos ar arbatos. Taip pat respondentai pageidavo bendrų išvykų 

(12diagrama). 

 

13. Ar pasiteisino Jūsų lūkesčiai, kreipiantis dėl paslaugų? 

 

 

13 diagrama 

 

98 respondentai pažymėjo, kad jų lūkesčiai, kreipiantis paslaugų, pasiteisino, 17 respondentų nežinojo, 

o 8 atsakė, kad ne (13 diagrama). 

 

 

 

 

 

http://apklausa.lt/f/vilniaus-miesto-nakvynes-namu-socialines-prieziuros-apnakvindinimo-socialin-twgc52a/entries/1710933/text_results
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          14. Jūsų amžius 

 

   14 diagrama 

Daugiausia respondentų buvo 51 – 60 amžiaus, jie sudarė apie trečdalį visų  dalyvavusių apklausoje. 

Kita didelė respondentų grupė buvo apklaustieji, kurių amžius 61 – 70. Visi šie respondentai sudarė  ¾ 

visų apklaustųjų. Tyrime dalyvavo respondentai, atstovaujantys visoms nurodytoms amžiaus grupėms. 

Pabaigoje respondentai rašė palinkėjimus. Buvo linkima: 

   Linkiu darbuotojams daug kantrybės ir sveikatos. Jų labai sudėtingas ir sunkus darbas. Kad kiltų 

atlyginimas už šį sunkų darbą.  Ačiū jums už Jūsų pagalbą ir paramą, kai būna sunku ir Jūs mus 

suprantate. 

  Gero darbo ir kantrybės. 

  Sveikatos ir ištvermės sunkiame darbe. 

  Ilgai gyventi. 

  Linkiu daug laimės asmeniniame gyvenime. 

  Linkiu sveikatos visiems 

  Drąsos. 

  Ir toliau taip gerai dirbti. Sveikatos laimės. 

  Linkiu ir toliau taip sėkmingai dirbti 

  Geros dienos. 

  Kad miesto valdžia atsisuktų į Nakvynės namų interesus. 

  Daug kantrybės ir sėkmės 

  Nuoširdžiau žiūrėti į žmogų ir priimti jį tokiu, koks jis yra. Nurašyti žmogų lengva, bet jį 

pastatyti ant kojų labai sunku. Linkiu, kad kiekvienas soc. darbuotojas tai sugebėtų padaryti. 

  Dėkoju už viską. Ir už tai, kad gerai dirbate. 

  Linkiu ilgo gyvenimo ir didesnio valstybės palaikymo. 

2.2. Rezultatai socialinės priežiūros (apnakvindinimo) paslaugų gavėjų požiūriu.  
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Imties dydis. Tyrime dalyvavo 34 apnakvindinimo paslaugų gavėjai.  

 

 

1 diagrama 

 Į klausimą „Iš kur sužinojote apie socialines paslaugas?“ paslaugų gavėjų atsakymai 

pasiskirstė sekančiai: 19 - iš pažįstamų, 6 - iš socialinių darbuotojų, 4 – iš medikų, po 2 – iš 

spaudos, televizijos , policijos, 1 – iš interneto. Remiantis tyrimo rezultatais nustatyta, kad paslaugų 

gavėjams trūksta informacijos apie Nakvynės namų teikiamas paslaugas spaudoje, televizijoje, 

medicinos įstaigose, policijoje (1 diagrama).  

 

2 diagrama 

 Buvo klausta, kaip paslaugų gavėjai pateko į Nakvynės namus. 16 paslaugų gavėjų 

nurodė, kad atvyko patys, 6 – nukreipė medicinos darbuotojai, 5 – palydėjo artimieji bei pažįstami, 

po 3 – pristatė socialiniai darbuotojai ir policijos pareigūnai (2 diagrama). 

.  
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3 diagrama 

 Į klausimą „Ar Jus tenkina teikiamos paslaugos?, paslaugų gavėjai pasiskirstė 

sekančiai: 23 – „taip“, 10- „ne“, 1 – „iš dalies“. Galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjus tenkina 

teikiamos paslaugos (3 diagrama).  

 

 

4 diagrama. Kaip vertinate Jums teikiamas paslaugas? 
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 Dauguma paslaugų gavėjų teikiamas paslaugas vertino teigiamai, 6  neigiamai vertino 

minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimą (dušas), 5 neigiamai  nurodė minimalių 

buitinių paslaugų organizavimą (virtuvėlė) (4 diagrama).  

 

 

5 diagrama. Darbuotojų darbo vertinimas Jūsų požiūriu 

 

 Paklausti dėl darbuotojų darbo vertinimo paslaugų gavėjai labiausiai vertino 

pakankamą konsultavimo laiką, suprantamai darbuotojų pateikiamą informaciją, tinkamą 

konsultavimo vietą ir aplinką Nakvynės namuose, mažiausiai teigiamai įvertinta buvo 

kartotinio/tęstinio konsultavimo reikalingumą (5 diagrama).  

 

 

6 diagrama 
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 Buvo klausta ar pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais. 26 paslaugų gavėjai 

nurodė, kad pasitiki, 7 – iš dalies, 1- nepasitiki. Tyrimo rezultatų duomenimis galima daryti išvadą, 

kad paslaugų gavėjai pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais (6 diagrama).  

 

7 diagrama 

 Į klausimą ar teikiamos paslaugos keitė (keičia) gyvenimą, paslaugų gavėjai beveik po 

lygiai atsakė „taip“ arba „ne“, ir 6 – „nežinau“ (7 diagrama).  

0 5 10 15 20

Jaukesnė

konsultavimo

Priemonės (rašymo

ir popieriaus)

Vanduo/kava/arbata

konsultavimo metu

Reikalingas atgalinis

ryšys (darbuotojas -

Kita

Ne

Sutinku

 

8 diagrama. Kokių turėtumėte pastabų/pageidavimų dėl Jums teikiamų paslaugų? 

 

 Paklausti kokių pasiūlymų turėtų dėl teikiamų paslaugų nurodė, kad pageidautų 

vandens, kavos, arbatos konsultavimo metu, jaukesnės konsultavimo aplinkos, po 14 nurodė 

priemonių (rašymo ir popieriaus) bei atgalinio ryšio (8 diagrama).  

 

9 diagrama 
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 Į klausimą „Ar pasiteisino Jūsų lūkesčiai, kreipiantis dėl paslaugų?“ paslaugų gavėjai 

atsakė: 15 – „taip“, 12 – „nežinau“, 5 – „ne“, 2 – „kita“ (9 diagrama).  

 

 

10 diagrama 

 Tyrime dalyvavo 30 vyrų ir 4 moterys (10 diagrama).  

 

11 diagrama 

 Pagal amžių respondentai pasiskirstė sekančiai: 18-29 – 3, 30-40 – 5, 41-50 – 4, 51-60 

– 13, 61-70 – 9 (11 diagrama).  

 Apibendrinant tyrimo rezultatus nustatyta, kad paslaugų gavėjai pasitiki paslaugas 

teikiančiais darbuotojais ir tenkina juos teikiamos paslaugos. Teikiamos paslaugos teigiamai įtakoja 

paslaugų gavėjų gyvenimą ir pateisina jų lūkesčius. Tačiau paslaugų gavėjų požiūriu paslaugų 

kokybė priklauso ir nuo fizinės aplinkos, dauguma apklaustųjų pageidavo jaukesnės konsultavimo 

aplinkos, arbatos/kavos, rašymo priemonių ir popieriaus konsultavimo metu.  

 

2.3. Rezultatai paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu 

 
Imties dydis. Tyrime dalyvavo 44 Vilniaus miesto nakvynės namų darbuotojai.  

 

1 diagrama 
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 Iš 44 apklaustųjų darbuotojų 31 atsakė, kad viešojoje erdvėje pateikta informacija apie 

įstaigos veiklą yra tinkama, 10 nurodė, kad „nežinau“, 2 – „ne“ , ir 1 įvardijo, kad retai atnaujinama 

informacija įstaigos internetiniame puslapyje (1 diagrama).  

 

2 diagrama 

 Socialines paslaugas teikiančių 20 darbuotojų pažymėjo, kad teikiamos paslaugos 

tenkina paslaugos gavėjus ir tiek pat atsakė, kad „iš dalies“. 1 respondentas įvardijo, kad negali 

atsakyti už kitus (2 diagrama).  

 

 

3 diagrama 

 20 darbuotojų nurodė, kad dažnai yra atsižvelgiama į į paslaugų gavėjo individualius 

poreikius, 17- atsakė „paprastai visada“, 6 - „kartais“ (3 diagrama).  

 

4 diagrama 
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 Socialines paslaugas teikiančių 42 darbuotojų pažymėjo, kad atsižvelgia į paslaugų 

gavėjų pageidavimus. 2 nurodė, kad pagal galimybes (4 diagrama).  

 

 

5 diagrama 

 26 paslaugas teikiančių darbuotojų nurodė, kad operatyviai sprendžia paslaugų gavėjų 

problemas, 16 – „iš dalies operatyviai“ . 2 respondentai įvardijo, kad negali to įvertinti ir negali 

atsakyti už kitus(5 diagrama).  

 

6 diagrama 

 27 darbuotojai pažymėjo, kad „paprastai visada“, 11 – „dažnai“, 5 – „kartais“, 1 

darbuotojas pažymėjo, kad planus koreguoja besikeičianti paslaugas gaunančių asmenų situacija (6 

diagrama).  

 

7 diagrama 
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 Darbuotojų buvo paklausta kas įtakoja paslaugų teikimą taip kaip suplanuota. 31 

respondentas įvardijo vidinius veiksnius, žinias, gebėjimus 11 – išorinius veiksnius, 

bendradarbiavimą (7 diagrama).  

 

8 diagrama 

 Dauguma darbuotojų (27) nurodė, kad paslaugų gavėjai iš dalies pasitiki jais, 14 – 

„pasitiki“, 1 nurodė, kad „ne“, 2 įvardijo, kad nežino (8 diagrama).  

 

 

9 diagrama 

 Į klausimą ar pakanka žinių paslaugoms suteikti, respondentai nurodė sekančiai: 31 – 

„pakanka“, 12 – „iš dalies pakanka“, 1 – „nepakanka“ (9 diagrama).  

 

 

10 diagrama 
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 Dauguma darbuotojų (26) nurodė, kad yra sudaromos galimybės tobulinti profesinę 

kompetenciją, 12 – „iš dalies“, 3 – „ne“. 3 darbuotojai įvardijo, kad nėra seminarų pasiūlos, aukštos 

kainos, mažai būna nemokamų seminarų (10 diagrama).  

 

11 diagrama 

 28 darbuotojai nurodė, kad per 12 mėn. paslaugų kokybė liko tokia pati, 12 – 

„pagerėjo“, 1 – „labai pagerėjo“, 2 – „pablogėjo“ ir 1 įvardijo, kad neturi nuomonės. Nurodytos 

pagerėjimo priežastys: „apmokymai, pokalbiai su bendradarbiais“, „patirtis“, „darbo įgūdžių 

tobulinimas“, „kultūros lygis“, „grupiniai užsiėmimai“ . Tačiau 1 respondentas įvardijo paslaugų 

kokybės pablogėjimą dėl antisanitarinių sąlygų, priemonių trūkumo, benamių skaičiaus (11 

diagrama).  

 

12 diagrama. Jūsų darbo aplinkos vertinimas 

 Išsamiai buvo klausta apie darbuotojų darbo aplinką. Respondentai darbo atlyginimą 

vertino 34 – „vidutiniškai“, 4 – „gerai“, 6 – „blogai“. Darbo organizavimas buvo vertinamas 26 – 

„gerai“, 12 – „vidutiniškai“, 5- „labai gerai“ ir 1 – „labai blogai“. Gerai vertino darbo krūvį (27), 

darbo tikslų aiškumą (28), darbo rezultatų įvertinimą (25), galimybes tobulinti savo profesinę 

kompetenciją (21). Komandinį darbą vertino labai gerai (11) ir gerai (26) (12 diagrama).  
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13 diagrama 

 Darbuotojų buvo klausta su kokiais sunkumais susiduria teikdami paslaugas. 

Dauguma respondentų (29) įvardijo nepakankamą finansavimą iš savivaldybės biudžeto, po 16 

nurodė neigiamą visuomenės požiūrį į socialinių paslaugų teikėjus ir neigiamą paslaugų gavėjų 

požiūrį į socialinių paslaugų teikėjus, 14 – bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stoką (13 

diagrama).  

 

14 diagrama 

 Darbuotojų požiūriu didžiausios įtakos, siekiant efektyvių darbo rezultatų turi išoriniai 

(25) ir vidiniai (23) veiksniai. Taipogi socialinių paslaugų darbo kokybė priklauso nuo 

humaniškumo, saugios darbo aplinkos, teisingo atlyginimo, darbo tikslų ir rezultatų aiškumo, 

motyvacijos, gebėjimo iškelti tikslus ir jų siekti, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis, 

pagarbos, visuomenės nuomonės (14 diagrama).  

 Bendras darbuotojų pageidavimas paslaugų kokybės gerinimui yra jų darbo 

užmokesčio didinimas, norėtų geresnių darbo sąlygų, atsižvelgiant į tikslinius klientų poreikius,  

įrangos ir baldų atnaujinimo. Tai pat norėtų didesnių galimybių profesinei kompetencijai tobulinti, 

daugiau mokymų, supervizijų.  
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15 diagrama 

 Tyrime dalyvavo 23 vyrai ir 21 moteris (15 diagrama).  

 

16 diagrama 

 Darbuotojai pagal amžių pasiskirstė sekančiai: 18-29 – 6, 30-40 – 10, 41-50- 7, 51-60 

– 12, 61-70 – 9 (16 diagrama). 

 

17 diagrama 

 Tyrime dalyvavo 15 socialinių darbuotojų, 21 individualios priežiūros darbuotojas, 

taip pat slaugytojos, direktoriaus padėjėja, ūkio personalas (17 diagrama). Darbuotojų darbo stažas 

įstaigoje pasiskirstė nuo 1 iki 22 metų.   

 Apibendrinant rezultatus nustatyta, kad dauguma Nakvynės namų paslaugų teikėjų 

atsižvelgia į paslaugų gavėjo individualius poreikius ir pageidavimus, operatyviai sprendžia jų 

problemas. Manoma, kad tai turi įtakos teigiamas Nakvynės namų  darbuotojų gebėjimų vertinimas, 

darbo tikslų ir rezultatų aiškumas, darbo organizavimas, komandinis darbas, bendradarbiavimas. 

Taip pat socialinių paslaugų kokybė priklauso nuo finansinių galimybių. Darbuotojų nuomone, 
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reiktų skirti daugiau lėšų kvalifikacijos kėlimui, geresnių darbo sąlygų, daugiau priemonių. Siūloma 

tai kompensuoti didesniu darbo užmokesčiu ir nematerialinėmis skatinimo priemonėmis.  

 

3. APIBENDRINIMAI IR IŠVADOS 

 

             Apibendrinant paslaugų gavėjų tyrimo duomenis, nustatyta, kad: 

 -  fizinės aplinkos veiksniai įvardijami kaip faktoriai, turintys įtakos respondentų  reintegracijai. 

Patys respondentai akcentuoja orumo nežeminančias buities sąlygas, nes fizinės aplinkos veiksniai 

skatina pozityvias veiksmo ir interakcijos strategijas ir kompensuoja emocinį vienišumą bei atstato 

orumą. Arbata/kava konsultavimo metu, daugiau bendrų užimtumo veiklų, bendrų išvykų Nakvynės 

namų lėšomis. Būtų tikslinga skirti daugiau lėšų grupinei veiklai; 

- socialinės priežiūros paslaugų gavėjai pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais. Bendravime su 

šiais asmenimis respondentai akcentuoja lygiavertiškumo santykį, o Nakvynės namų specialistų 

darbą vertina aukščiausiais balais; 

- Nakvynės namų teikiamos paslaugos teigiamai įtakoja paslaugų gavėjų gyvenimą ir pateisina jų 

lūkesčius, skatina vystyti pareigos, atsakomybės jausmus. Tai tiesiogiai susiję su Nakvynės namų 

teikiamų paslaugų kompleksiškumu – bendrųjų socialinių, kasdienių gyvenimo įgūdžių, integracijos 

į darbo rinką, grupinio socalinio darbo paslaugomis;   

- paslaugų gavėjai stokoja informacijos apie Nakvynės namų paslaugas spaudoje ir televizijoje. 

Tikslinga būtų daugiau apie teikiamas paslaugas viešinti žiniasklaidoje. 

         Apibendrinant paslaugų teikėjų tyrimo duomenis, nustatyta, kad: 

- darbuotojų nuomone socialinių paslaugų kokybės gerinimas tiesiogiai priklauso nuo darbo 

užmokesčio, motyvacinės skatinimo sistemos, kvalifikacijos kėlimo, mokymų;  

- Nakvynės namų darbuotojai savo gebėjimus vertina teigiamai. Darbo našumą didina komandinis 

darbas, kolektyvo sutelktumas, bendradarbiavimas, darbo organizavimas, sudėtingų atvejų analizė.  

Tikslinga skirti lėšų grupiniam darbui; 

- darbuotojų nuomone, gerinant paslaugų efektyvumą,  reikia panaudoti aplinkos  mikroveiksnius,  

patenkinti paslaugų gavėjų emocinio bendravimo poreikį bei atstatyti jų orumo jausmą. Tai 

motyvuos paslaugų gavėjus bendrauti su aplinkiniais pozityviai, neimpulsyviai ir sumažins taip 

vadinamą „asmens atitrūkimą nuo paties savęs“.  

 

Ataskaitą parengė:   J.  Kulienė 

A. Suchovienė 

 


