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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 53 apgyvendinimo paslaugas ir 22 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 45 Nakvynės namų darbuotojai ir 190 paslaugų gavėjų 

(111 – apgyvendinimo ir 79 - apnakvindinimo).  

Apklausos atlikimo laikotarpis: 2017 m. nuo gegužės 15. iki gegužės 31 d.   

 

2. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

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

Respondentų statistika 

Viso respondentų: 111 

Vyras: 71 

Moteris: 40 

Vidutinis amžius: 53.6 metai 

 

2.1.1.    Imties dydis. Tyrime dalyvavo 111 apgyvendinimo paslaugų gavėjų. Į klausimą „Iš kur 

sužinojote apie socialines paslaugas?“, paslaugų gavėjų atsakymai pasiskirstė sekančiai: 69 - iš 

pažįstamų, 30 -  iš socialinių darbuotojų, 5 – iš interneto, po 3 – iš medikų ir kita (kas tie Kita, 

paslaugų gavėjai anketose neįvardijo).  Remiantis tyrimo rezultatais nustatyta, kad paslaugų 
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gavėjams trūksta informacijos apie teikiamas Nakvynės namų paslaugas spaudoje, televizijoje, 

medicinos įstaigose, policijoje (1 diagrama). 

 
1 diagrama 

2.1.2.  Į klausimą kaip paslaugų gavėjai pateko į Nakvynės namus, 77 paslaugų gavėjų nurodė, kad 

atvyko patys, 16 palydėjo artimieji, 12 palydėjo socialiniai darbuotojai, 5 respondentai pažymėjo, 

kad juos palydėjo medicinos darbuotojai, 1 iš respondentų palydėjo policijos pareigūnai. 

 

2  diagrama 

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

gavėjai pasiskirstė sekančiai: 99 – „taip“, 2 - „ne“, 10 – „iš dalies“.  Galima daryti išvadą, kad 

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

 

2.1.4.     Į klausimą „Ar komisijos darbas atliepia Jūsų lūkesčius“, paslaugų gavėjai pasiskirstė 

sekančiai: 93 atsakė „taip“, 14 – „iš dalies“, 4 į klausimą atsakė ne.  Galima daryti išvadą, kad į 

paslaugų gavėjų lūkesčius komisijos darbas atliepia. (4 diagrama).  

 

4 diagrama 

 

2.1.5.   Jeigu atsakėte „Ne“, tai ką siūlytumėte keisti? (pasirenkamas klausimas) 

Į aukščiau minėtą klausimą nė vienas respondentas neatsakė. 
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2.1.6.   Į šį klausimą 89 respondentai atsakė „taip“, 19 – „iš dalies“, o 3 atsakė „ne“  

 
6 diagrama 

 

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

asmeninės higienos organizavimo, kasdienių gyvenimo bei darbinių įgūdžių ugdymo ir darbo 

paieškos organizavimo paslaugas (7 diagrama). 
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7 diagrama 

 

2.1.8.   Paslaugų gavėjai labai gerai įvertino socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų padėjėjų 

darbą. Jų įvertinimo skalėje vyrauja nuo 10 iki 8 balų.  

 

 
 
2.1.9.  Matome, kad paslaugų gavėjai teigiamai vertina tai, kad darbuotojai bendradarbiauja, tariasi ir 

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

pildant dokumentus”. Taip pat respondentai pažymėjo, kad artimieji nėra įtraukiami į pagalbos 

procesą. Taip yra todėl, kad Nakvynės namų gyventojai yra vieniši. (9 diagramos). 
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9 diagrama 

 

2.1.10.    92 respondentai atsakė, kad pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais, 18 respondentų 

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

diagrama).       

                                                                                                                           

 
10  diagrama 

 

2.1.11.     Kad teikiamos paslaugos keitė gyvenimą, teigiamai atsakė 75 respondentai, 21 respondentų 

atsakė, kad nežino, o 15 respondentų atsakė – ne (11 diagrama). 

 
11 diagrama 

 

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

pageidavo, kad konsultacijų metų būtų kavos ar arbatos, taip pat bendrų išvykų. Dėl bendrų užimtumo 

veiklų respondentų nuomonės išsiskyrė:47 proc. jų norėjo, o 49 proc. – atsakė ne. Net 71 proc. 
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respondentų nepageidavo, kad būtų daugiau tarpininkavimo paslaugų su artimaisiais, o dėl bendrų  

(12diagrama). 

 
 

 
 

 

 

 



 14 
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12 diagrama 

2.1.13.   89 respondentai pažymėjo, kad jų lūkesčiai, kreipiantis paslaugų, pasiteisino,  18 respondentų 

nežinojo, o 3 atsakė, kad ne (13 diagrama). 

 

 
13 diagrama 

 

2.1.14.  Pabaigoje respondentai rašė palinkėjimus. Buvo linkima laimės, gerų klientų, gerų žmonių, 

gero darbo, sveikatos ir ištvermės, ramybės.,  kantrybės, sėkmės, stiprybės ir rūpinimosi vieni 

kitais, neprarasti pasitikėjimo vieni kitais, objektyvumo, visko geriausio ateityje. 

 

2.2. Rezultatai socialinės priežiūros (apnakvindinimo) paslaugų gavėjų požiūriu.  

Respondentų statistika 

 

Viso respondentų: 79 

Vyras: 53 

Moteris: 26 

Vidutinis amžius: 51.1 metai 

 

Imties dydis. Tyrime dalyvavo 79 apnakvindinimo paslaugų gavėjai.  

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

atsakymai pasiskirstė sekančiai: 29 – iš pažįstamų, 17- iš policijos pareigūnų, 15 – iš socialinių 

darbuotojų, 14 – iš medikų, 3 – iš spaudos, televizijos. Remiantis tyrimo rezultatais nustatyta, kad 
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paslaugų gavėjams trūksta apie Nakvynės namų teikiamas paslaugas spaudoje, televizijoje, 

internete, medicinos įstaigose (1 diagrama).  

 

1 diagrama 

 

 

2.2.2. Buvo klausta, kaip paslaugų gavėjai pateko į Nakvynės namus. 34 paslaugų 

gavėjai nurodė, kad atvyko patys, 18 – pristatė policijos pareigūnai, 13 – nukreipė medicinos 

darbuotojai, po 7 – palydėjo socialiniai darbuotojai ir artimieji, pažįstami (2 diagrama).   

 
2 diagrama 

 

            2.2.3. Į klausimą „Ar Jus tenkina teikiamos paslaugos? Paslaugų gavėjai pasiskirstė 

sekančiai: 46 – „taip“, 18 – „iš dalies“, 15 – „ne“. Galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjus 

tenkina teikiamos paslaugos (3 diagrama).  
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3 diagrama 

 

          2.2.4. Dauguma paslaugų gavėjų teikiamas paslaugas vertino teigiamai, 30 neigiamai vertino 

minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimą (dušas) ir 23 neigiamai vertino minimalių 

buitinių paslaugų organizavimą (virtuvėlė) (4 diagrama). 
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4 diagrama 

 

       2.2.5. Paklausti dėl darbuotojų darbo vertinimo, paslaugų gavėjai labiausiai vertino suprantamą 

informavimą apie paslaugų teikimą, tinkamą konsultavimo vietą ir aplinką Nakvynės namuose, 

bendradarbiavimą ir pasiūlytus problemų sprendimo būdus. 36 respondentų buvo teigiamai 

įvertintas kartotinio/tęstinio konsultavimo reikalingumas (5 diagrama).  
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5 diagrama 

            2.2.6. Buvo klausta ar pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais. 52 paslaugų gavėjai 

nurodė, kad pasitiki, 21 – iš dalies, 6 – nepasitiki. Tyrimo rezultatų duomenimis galima daryti 

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

 

  
6 diagrama 

 

 

            2.2.7.  Į klausimą ar teikiamos paslaugos keitė (keičia) gyvenimą, 43 paslaugų gavėjai 

atsakė „taip“, 19 – „ne“, 16 – „nežinau“ (7 diagrama).    

 

 
 

7 diagrama 
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       2.2.8. Paklausti kokių pasiūlymų turėtų dėl teikiamų paslaugų nurodė, kad pageidautų 

jaukesnės konsultavimo aplinkos, vandens, kavos, arbatos konsultavimo metu bei atgalinio ryšio (8 

diagrama).   

 

 
 

 
 
8 diagrama 

 

 

  

        2.2.9.  Į klausimą „Ar pasiteisino Jūsų lūkesčiai, kreipiantis dėl paslaugų?“, paslaugų gavėjai 

atsakė: 45 – „taip“, 19 – „nežinau“, 15 – „ne“ (9 diagrama).  
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9 diagrama 

 

 

2.3. Rezultatai paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu 

 

Viso respondentų: 45 

Vyrų:  22 

Moterų:  23 

Vidutinis amžius: 47 metai. 

 

Imties dydis. Tyrime dalyvavo 45 BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų darbuotojai.  

2.3.1.    Iš 45 apklaustųjų darbuotojų 37 atsakė, kad viešojoje erdvėje pateikiama  

informacija apie įstaigos teikiamas paslaugas yra tinkama, 5 nurodė „nežinau“, 2 – į klausimą 

atsakė „ne“, 1 darbuotojas mano, kad informacija apie įstaigos teikiamas paslaugas pateikiama 

vidutiniškai (1 diagrama). 
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1 diagrama  

  

        2.3.2. 5 darbuotojai į klausimą atsakė, kad teikiamos paslaugos visiškai patenkina  

paslaugos gavėjų poreikius, 20 darbuotojų pasirinko atsakymą – „patenkina“, 12 darbuotojų 

pažymėjo, kad teikiamos paslaugos iš dalies tenkina paslaugos gavėjus, 5 darbuotojų nuomone, 

paslaugų teikimas visiškai „nepatenkina“ paslaugų gavėjų poreikius (2 diagrama). 

 

2 diagrama 
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            2.3.3.  21 darbuotojas mano, kad „paprastai visada“ atsižvelgiama į paslaugų gavėjo  

individualius poreikius, 14 darbuotojų mano, kad paslaugos „dažnai“ atitinka paslaugų gavėjų 

poreikius, 8 darbuotojai pasirinko atsakymą – „dažnai“, 1 darbuotojo nuomone,  į individualius 

paslaugų gavėjų poreikius „neatsižvelgiama“, 1 darbuotojas atsakė, kad su  paslaugų gavėjais neturi 

tiesioginio ryšio (3 diagrama). 

 

3 Diagrama 

        2.3.4.   39 socialines paslaugas teikiantys darbuotojai pažymėjo, kad „atsižvelgiama“ į  

paslaugų gavėjų pageidavimus, 4 darbuotojai mano, kad „neatsižvelgiama“, 2 iš jų atsakė, kad su 

paslaugų gavėjais neturi tiesioginio ryšio bei ne visada atsižvelgiama į paslaugų gavėjų 

pageidavimus (4 diagrama) 

 

 

4 diagrama 
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           2.3.5.  32 paslaugas teikiantys darbuotojai nurodė, kad sprendžia paslaugų  

gavėjų problemas operatyviai, 13 – „iš dalies operatyviai (5 diagrama).  

 

5 diagrama 

 

           2.3.6.  Paslaugų gavėjui paslaugas taip kaip suplanuota „paprastai visada“ teikia 28 

darbuotojai, 13 mano, kad paslaugas teikia „dažnai“, 3 pasirinko atsakymą „kartais“, 1 darbuotojas 

atsakė – „ne“ (6 diagrama).  

 

6 diagrama 

 

         2.3.7.  Į klausimą „Kas įtakoja paslaugų teikimą taip kaip suplanuota“ respondentai atsakė 

sekančiai: 29 asmenys atsakė, kad paslaugų teikimą įtakoja vidiniai veiksniai, 21 darbuotoją 
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veikia išoriniai veiksniai.  Paslaugų teikimą taip, kaip suplanuota veikia galimybė gauti 

transportą, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis; paslaugų gavėjų noras, savalaikė 

informacija, lėšų savalaikis gavimas, darbuotojai, paslaugų gavėjai, tikslai, struktūra, 

žmogiškieji ištekliai, biudžetas, paslaugų gavėjai, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, 

organizacijos kultūra, struktūra ir kolektyvas, įstatymai, darbo sąlygos. Darbuotojų paslaugų 

teikimo kokybę lemia motyvacija, požiūris į klientą, asmeninės savybės, bendradarbiavimas su 

kitom institucijom, žinios, gebėjimai. Taip pat įtakos turi ir kliento neatvykimas į konsultaciją 

(7 diagrama).  

 

7 diagrama 

 

             2.3.8. Paslaugas teikiančių darbuotojų buvo paklausta ar paslaugų gavėjai pasitiki 

darbuotojais, 20 respondentų mano, kad jais pasitiki, 20 respondentų mano, kad iš dalies, 4 

darbuotojai mano, kad paslaugų gavėjai nepasitiki darbuotojais, 1 atsakė - „nežinau“ (8 

diagrama). 
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8 diagrama 

 

         2.3.9. Dauguma darbuotojų (37) nurodė, kad žinių suteikti paslaugas pakanka, 8 – „iš 

dalies pakanka“ (9 diagrama). 

 

9 diagrama 

 

            2.3.10.  Į šį klausimą dauguma darbuotojų (25) atsakė – „taip“, 14 darbuotojų pasirinko 

atsakymą „iš dalies“, 6 darbuotojai mano, kad jiems nesudaromos galimybės tobulinti profesinę 

kompetenciją (10 diagrama).   
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10 diagrama 

  

                  2.3.11. Dauguma paslaugas teikiančių darbuotojų (27) nurodė, kad per 12 mėn. 

paslaugų kokybė liko tokia pati, 13 nurodė, kad paslaugų kokybė „pagerėjo“, 1 – „labai 

pablogėjo“ ir 1 įvardijo, kad sunku vertinti, kadangi dirba neseniai. Nurodytos pagerėjimo 

priežastys: „geras darbo organizavimas“, „įtakos turėjo didesnis bendradarbiavimas su 

kitomis socialinėmis įstaigomis“, „naujų profesionalių darbuotojų priėmimas į darbą, darbo 

sąlygų pagerėjimas“, „apmokymai, patirtis, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, 

komandinis darbas“, „savivaldybės organizuotas naujas projektas (Vilniečio kortelės)“, 

„darbuotojų profesionalumas“, „komandinis darbas“, „darbo organizavimas“, „kolektyvas“, 

„darbuotojų bendravimas, paslaugų suteikimas“ bei profesinė atsakomybė“ (11 diagrama). 
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11 diagrama 

 

           2.3.12.  Jei pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė, kas tam turėjo įtakos? 

           Respondentai, atsakydami į šį klausimą, atsakymus pasirinko sekančiai: įtakos turėjo 

didesnis bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis įstaigomis; naujų profesionalių darbuotojų 

priėmimas į darbą; darbo sąlygų pagerėjimas; apmokymai, patirtis, bendradarbiavimas su kitomis 

institucijomis, komandinis darbas; savivaldybės organizuotas naujas projektas (Vilniečio kortelės); 

darbuotojų profesionalumas, darbuotojų bendravimas, paslaugų suteikimas, kolektyvas bei 

profesinė atsakomybė. 

        2.3.13 .  Jei pablogėjo, kas tam turėjo įtakos? 

        Į šį klausimą neatsakė nei vienas darbuotojas. 

  

           2.3.14. Respondentų buvo klausta apie darbo aplinką. Atsakymai pasiskirstė sekančiai: 9 – 

„gerai“, 27 darbuotojai darbo atlyginimą vertino – „vidutiniškai“, 5 – „blogai“, 4 atsakė, kad 

atlyginimą vertina „labai blogai“. Darbo organizavimą 3 respondentai vertino „labai gerai“, 29 

vertino „gerai“, 11 pasirinko atsakymą „vidutiniškai“, 1 – „blogai“ ir 1 – „labai blogai“. Darbo 

krūvį 27 respondentai vertino „gerai“, 14 pasirinko atsakymą – „vidutiniškai“, 3 -  „labai gerai“, 1 

respondentas darbo krūvį vertina „labai blogai“.  

              Darbo tikslų ir rezultatų aiškumą darbuotojai vertino sekančiai: „gerai“ pasirinko 30 

darbuotojų, „vidutiniškai“ – 8, „labai gerai“ – 7. Darbo rezultatų įvertinimą 22 darbuotojai vertino 

„gerai“, 17 – „vidutiniškai“, 3 – „labai gerai“. Galimybės tobulinti savo profesinę kompetenciją 
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vertino sekančiai: 17 – „gerai“, 16 – „vidutiniškai“, 6 – „labai gerai“, 4 – „blogai“, 2 – „labai 

blogai“. Komandinis darbas buvo įvertintas sekančiai: 19 – „labai gerai“, 16 – „gerai“, 7 – 

„vidutiniškai“, 2 – „blogai“, 1 – „labai blogai“. Bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis 21 

respondentas vertino „vidutiniškai“, 15 – „gerai“, 5 – „blogai“, „labai gerai“ ir „labai blogai“ 

pasiskirstė po lygiai 2 balsus. 

 
 

12 diagrama 

 

       2.3.15.  Apklausus darbuotojus, paaiškėjo, kad dauguma (24), kaip sunkumą teikiant paslaugas, 

įvardino neigiamą paslaugų gavėjų požiūrį į socialinių paslaugų teikėjus, 17 darbuotojų įvardino 

nepakankamą finansavimą iš savivaldybės biudžeto, 13  įvardino neigiamą visuomenės požiūrį į 

socialinių paslaugų teikėjus, 12 – kai darbuotojų vienas iš sunkumų teikti paslaugas buvo 

bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stoka, 1 iš trijų darbuotojai įvardino savisaugos 

priemonių stoką, 1 – nesusiduria su jokiais sunkumais ir 1 pasirinko atsakymą „nėra“. 

 

 

13 diagrama 
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          2.3.16.  Darbuotojų požiūriu, didžiausią įtaką, siekiant efektyvių darbo rezultatų, daro 

išoriniai (24) ir vidiniai (31) veiksniai. Jų manymu, 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). Įtakos rezultatams turi išoriniai veiksniai – darbo 

užmokestis, motyvacijos skatinimo stoka, vidiniai veiksniai - komandinis darbas. Darbo rezultatus 

įtakoja ir transporto trūkumas, pačių paslaugų gavėjų nenoras spręsti savo problemas, jų 

abejingumas. Paslaugų teikimui įtakos turi norminiai dokumentai, operatyvi informacija apie 

pastebėtus trūkumus, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, savimotyvacija, gebėjimas siekti 

užsibrėžtų tikslų, finansavimas paslaugų plėtrai, įstaigos personalo sutelktumas komandiniam 

darbui. Įtakos turi ir darbuotojo noras padėti paslaugų gavėjams, jų supratimas, empatija.  

 

13 diagrama  

 

             2.3.17. Paslaugas teikiančių darbuotojų pasiūlymai, gerinant paslaugų kokybę buvo šie: 

papildomas transportas, atskiro kabineto trūkumas, medicinos personalo kabinetas, pirmo būtinumo 

paslaugų plėtra; patalpų plėtra, renovacija; kitų institucijų darbuotojų lojalesnis požiūris į Nakvynės 

namų gyventojų poreikius; susirinkimai, kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimai; pakankamas lėšų 

kiekis, esamai įrangai remontuoti ir įsigyti; efektyvių motyvacijos skatinimo priemonių paieška; 

pagalbos tinklą, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis plėtra ir esamų stiprinimas; paslaugų 

gavėjų bendruomeniškumo jausmo skatinimas; tinkamas finansavimas iš savivaldybės. Atsižvelgti į 

darbuotojų nusiskundimus, pastabas, gerinti ar bent palaikyti tinkamas darbo sąlygas. 
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         2.3.18. Tyrime dalyvavo 13 socialinių darbuotojų, 21 individualios priežiūros darbuotojas, 

taip pat bendros praktikos slaugytojos ir kiti darbuotojai (11) (15 diagrama). Darbuotojų darbo 

stažas įstaigoje pasiskirstė nuo pusės iki 23 metų. 

 

 

 

15 diagrama 

  

3. APIBENDRINIMAI IR IŠVADOS 

 

          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, mano, kad darbo našumą didina komandinis darbas, kolektyvo sutelktumas, 

bendradarbiavimas, darbo organizavimas, sudėtingų atvejų analizė.  Darbuotojai mano, kad 

tikslinga skirti lėšų grupiniam darbui gerinti. Darbuotojų nuomone, gerinant paslaugų efektyvumą,  

reikia panaudoti aplinkos  mikroveiksnius, patenkinti paslaugų gavėjų emocinio bendravimo poreikį 

bei atstatyti jų orumo jausmą. Nakvynės namų paslaugų teikėjai atsižvelgia į paslaugų gavėjo 

individualius poreikius ir padeda spręsti jų problemas, mano, kad teikiamos paslaugos visiškai 

patenkina paslaugos gavėjų poreikius. Darbuotojų nuomone, paslaugų gavėjai jais pasitiki, taip pat 

mano, kad būtina gerinti profesines kompetencijas. 
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          Apibendrinant paslaugų gavėjų tyrimo duomenis, nustatyta, kad paslaugų gavėjai pasitiki 

paslaugas teikiančiais darbuotojais ir juos tenkina teikiamos paslaugos. Teikiamos paslaugos 

teigiamai įtakoja paslaugų gavėjų gyvenimą ir pateisina jų lūkesčius. Paslaugų gavėjų požiūriu, 

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

konsultavimo aplinkos, arbatos/kavos. Fizinės aplinkos veiksniai įvardijami kaip faktoriai, turintys 

įtakos respondentų  reintegracijai. Patys respondentai akcentuoja orumo nežeminančias buities 

sąlygas, nes fizinės aplinkos veiksniai skatina pozityvias mintis ir pozityvų elgesį, konpensuoja  

emocinį vienišumą bei atstato orumą. Paslaugų gavėjai pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais, 

bendravime su jais respondentai akcentuoja lygiavertiškumo santykį, o Nakvynės namų specialistų 

darbą vertina aukščiausiais balais.  Nakvynės namuose teikiamos paslaugos įtakoja paslaugų gavėjų 

gyvenimą ir pateisina jų lūkesčius, skatina vystyti pareigos, atsakomybės jausmus. Tačiau  paslaugų 

gavėjai stokoja informacijos apie Nakvynės namų paslaugas. Tikslinga būtų daugiau apie teikiamas 

paslaugas viešinti spaudoje, televizijoje, radijuje, internete. 
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