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1. DARBUOTOJŲ ASMENINIO UGDYMOSI, NUOLATINIO MOKYMOSI IR TOBULĖJIMO REZULTATAI 

9 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas taiko personalo kvalifikacijos kėlimo priemones, remdamasis asmeninio ugdymo, 

nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo planu. 

Rodiklis: 2019 ir 2020 metais Įstaigos darbuotojų, įsivertinusių tobulintinas savo kompetencijas procentinė dalis. 

  

 

1 diagrama 

 

Įstaigos darbuotojų asmeninio ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo rezultatų vertinimas vyko 2019 m. sausio ir 2020 

m. sausio mėnesiais. Vertinimui buvo naudojamas Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento rekomenduojamas įrankis – 

kompetencijų reitingavimo principas. 2019 m. apklausoje dalyvavo  27 darbuotojai (iš 31). 2020 m. sausio mėn. dalyvavo  27 

darbuotojai ( iš 31). Iš gautų duomenų darytina išvada, kad į 2019 metų Įstaigos  kvalifikacijos tobulinimo planą įtraukti 

mokymai buvo naudingi: darbuotojai patobulino kompetencijas „gebėjimas dirbti kartu“, „gebėjimas planuoti“, „gebėjimas 

analizuoti situaciją (reflektuoti), „gebėjimas padėti klientui - atlikti intervenciją“, „gebėjimas ugdyti ir palaikyti savarankiško 

gyvenimo įgūdžius“. Siekiant darbuotojų asmeninio ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo, tikslinga: 

 į 2020 metų planą įtraukti „gebėjimo padėti klientui - atlikti intervenciją“, „gebėjimo analizuoti situaciją (reflektuoti)“ 

mokymus, stiprinančius minėtų kompetencijų įgūdžius ir žinias; 

 į 2020 metų planą įtraukti ne mažiau kaip 4 vidines intervizijas Įstaigoje, gerinančias kompetencijos „gebėjimo dirbti 

kartu“ įgūdžius ir žinias. 
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2. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR UŽTIKRINIMO 

KASDIENIAME DARBE REZULTATAI 

 

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 išreiškė nuomonę, kaip Įstaigoje užtikrinamos jų teisės, procentinė dalis nuo visų 

paslaugų gavėjų, dalyvavusių apklausoje. 

 

 
  2 diagrama 

 

Įstaigos paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo kasdieniame darbe vertinimas apklausos būdu vyko 2019 m. spalio 

mėnesį. Vertinimui buvo pateiktos šiam tikslui parengtos anketos. Apklausos atlikimo metu Įstaigoje paslaugas gavo 132 

gyventojai. Iš viso buvo išdalinta 120 anketų. Vertinimas vyko pirmą kartą. Iš gautų duomenų darytina išvada, kad daugiau 

kaip 90 proc. apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų mano, kad Įstaigoje yra skatinamos ir užtikrinamos jų teisės. 

Daugiausiai teigiamų atsakymų (96 proc.) surinkta, susumavus atsakymus į klausimą dėl asmens duomenų saugumo ir 

konfidencialumo. Mažiausiai (90 proc.) teigiamų atsakymų surinkta, susumavus  atsakymus į klausimą „ar sudaroma galimybė 

siekti asmeninių tikslų“. Siekiant tobulinti paslaugų gavėjų teisių skatinimą ir užtikrinimą kasdieniame darbe, tikslinga: 

 iki 2020 m. spalio mėn. darbuotojų susirinkime išanalizuoti apklausos atsakymus „Ne“ ir „Nepakankamai“; 

 iki 2020 m. spalio mėn. individualiose konsultacijose su paslaugų gavėjais aptarti poreikį patobulinti apklausos 

anketas, nes abejonių kelia tai, ar paslaugų gavėjai nuoširdžiai į jas atsakė (galimai atsakė atsainiai ir nesigilino) bei 

atlikti naują apklausą.  
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3. PARTNERYSČIŲ TEIKIAMOS NAUDOS REZULTATAI 

25 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas įvertina partnerystės rezultatus ir naudą paslaugų gavėjams ir organizacijai. 

Rodiklis. Darbuotojų, apklausoje pareiškusių, kad 2019 m. partnerių suteiktos paslaugos buvo naudingos paslaugų teikimo 

procesui, procentinė dalis nuo visų darbuotojų, dalyvavusių apklausoje. 

 

                                                                                                                                      

  3 

diagrama 

Įstaigos partnerysčių teikiamos naudos vertinimas apklausos būdu vyko 2019 m. lapkričio mėnesį. Vertinimui buvo pateiktos 

šiam tikslui parengtos anketos. Vertinimas vyko pirmą kartą.  Iš viso -  31 darbuotojas, apklausoje dalyvavo 20. Iš gautų 

duomenų darytina išvada, kad daugiau kaip 85 proc. apklausoje dalyvavusių darbuotojų mano, kad partnerystė teikia naudą 

paslaugų procesui. Daugiausia „Taip“ atsakymų (95 proc.) surinkta susumavus atsakymus į klausimus apie partnerystę su 

Lietuvos Valdovų rūmais ir Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centru. Mažiausiai (85 proc.) teigiamų atsakymų 

surinkta, susumavus atsakymus į klausimą apie partnerystę su Lietuvos Antstolių rūmais. Dalis darbuotojų nesusidūrė su 

situacijomis, kuomet reikėjo bendradarbiauti su antstoliais, todėl atsakymuose jie pažymėjo atsakymą „Kita“, o komentaruose 

įrašė „Nesusidūriau“. Tačiau visi darbuotojai pripažįsta, kad šis bendradarbiavimas turi tiesioginę įtaką paslaugų gavėjų 

įgalinimui bei jų gyvenimo kokybei. Tikslinga: 

 iki 2020 m. lapkričio mėn. darbuotojų susirinkime aptarti partnerysčių plėtros galimybes; 

 2020 m., įtraukiant Lietuvos Antstolių rūmus,  giliau išanalizuoti bendradarbiavimo su Lietuvos Antstolių rūmais 

naudą, nes šis bendradarbiavimas tiesiogiai įtakoja paslaugų gavėjų įgalinimo procesus bei jų gyvenimo kokybę. 

 2020 m. išanalizuoti visų partnerių pasitenkinimą/naudą, vystant bendradarbiavimą su Įstaiga.  
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4. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ REZULTATAI 

27 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus kaip aktyvius dalyvius į paslaugų planavimą, teikimą ir 

vertinimą. 

Rodiklis 1. Paslaugų gavėjų, kurie dalyvavo apklausoje Įstaigos paslaugų kokybės gerinimo klausimais ir išsakė savo nuomonę 

( pritariančią/nepritariančią), procentinė dalis nuo visų Įstaigos paslaugų gavėjų. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            4(a) diagrama 

Įstaigos paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą apklausa vyko 2019 m. gegužės mėnesį, 

atliekant įstaigoje teikiamų bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo tyrimą. Vertinimui buvo pateiktos 
standartizuotos anketos. Tyrime dalyvavo 93  paslaugų gavėjai (iš 141 tuo metu gavusių paslaugas). Iš gautų duomenų darytina 

išvada, kad daugiau kaip pusė paslaugų gavėjų (66 proc.) dalyvavo anoniminėje anketinėje apklausoje. Tikslinga: 

 iki 2020 m. birželio mėn. su paslaugų gavėjais individualiose konsultacijose aptarti teikiamų paslaugų gerinimo 

priemones. 

Rodiklis 2. Paslaugų gavėjų, kurie įvertino paslaugų kokybės gerinimo veiklų naudingumą, procentinė dalis nuo visų paslaugų 

gavėjų, dalyvavusių apklausoje. 

 

4 (b) diagrama 

Iš gautų duomenų darytina išvada, kad daugiau kaip pusė paslaugų gavėjų įvertino anketoje pateiktus pasiūlymus kaip 

naudingus. Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų silpną motyvaciją teikti pasiūlymus individualiai, anketoje pasiūlymai buvo 

subendrinti pagal individualių konsultacijų metu pateiktas įžvalgas, o vėliau buvo įtraukti į 2019-2020 m. Įstaigoje teikiamų 

paslaugų kokybės gerinimo planą. Paslaugų gavėjų nuomonės pasiskirstė taip: 57 proc. paminėjo, kad norėtų jaukesnės 

konsultavimo aplinkos, 53 proc. norėtų daugiau bendrų užimtumo veiklų, 60 proc. – bendrų išvykų į Vilniaus bendruomenę. 42 

proc. paslaugų gavėjų pageidavo, kad būtų palydėti į kitas institucijas. Ši apklausa Įstaigoje atliekama nuo 2016 m. Palyginus 

2019 ir 2017 metus, matome, kad padidėjo norinčių bendrų užimtumo veiklų bei išvykų į Vilniaus bendruomenę. Tikslinga: 

 iki 2020 m. liepos mėn. su darbuotojais susirinkime aptarti paslaugų gavėjų individualių konsultacijų metu išsakytą 

nuomonę ir suplanuoti  teikiamų paslaugų gerinimo priemones. 
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5. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO REZULTATAI 

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

ir gerintų paslaugų gavėjų įgalinimą. 

Rodiklis. Paslaugų gavėjų, kurių gyvenime 2019 m. įvyko pokyčiai savarankiškai įsidarbinant, mokant įsiskolinimus ir 

susirandant gyvenamąjį, procentinė dalis nuo visų paslaugų gavėjų. 

 

 

5 diagrama 

Duomenys apie 2019 m. paslaugų gavėjų gyvenime įvykusius pokyčius (įsidarbino, mokėjo skolas antstoliams, susirado 

gyvenamąjį būstą), gauti iš paslaugų gavėjų individualių planų, sudarant Įstaigos metinę „Pasiektų rezultatų“ suvestinę. Ši 

suvestinė Įstaigoje yra sudaroma kasmet. 2019 metais Įstaigoje iš viso gyveno 252 paslaugų gavėjai. Iš gautų duomenų 

darytina išvada, kad iš viso įsidarbino (ir išsilaikė darbo rinkoje ne mažiau kaip 3 mėnesius) 27 proc. visų 2019 m. gyvenusių 

paslaugų gavėjų. Mokėjo skolas antstoliams  45 proc., o išsinuomojo gyvenamąjį būstą 12 proc. paslaugų gavėjų. Išnagrinėjus 

„Pasiektų rezultatų“ suvestinės ketvirčių duomenis matyti, kad įsidarbino didesnis skaičius paslaugų gavėjų, tačiau ne visiems 

pavyko išsilaikyti darbo rinkoje ilgiau nei 3 mėnesius. Palyginus 2018 ir 2019 metų duomenis matyti, kad paslaugų gavėjų, 

įsidarbinusių ir išsilaikiusių darbo rinkoje ne mažiau kaip 3 mėn. procentas kilo (nuo 22 proc. iki 27 proc.), išsinuomojusių 

gyvenamąjį plotą procentas taip pat pakilo (nuo 8 proc. iki 12 proc.). Antstoliams skolas mokėjo atitinkamai 43 proc. ir 45 

proc. paslaugų gavėjų. Tikslinga: 

 2020 m. kartu su paslaugų gavėjais individualių konsultacijų metu aptarti individualius veikimo procesus: paslaugų 

gavėjų įsipareigojimus ir atsakomybes, iškylančių gyvenimo sunkumų įveikos galimybes; 

 iki 2020 m. balandžio mėn. darbuotojų susirinkime išanalizuoti, kokios priemonės/metodai turi didžiausią poveikį 

asmeniniams paslaugų gavėjų pokyčiams. 
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6. PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMO REZULTATAI 

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. Paslaugų gavėjų, kurių gyvenimo kokybė per  2019 m. pagerėjo,  skaičiaus santykis su visų paslaugų gavėjų 

skaičiumi.  

 

6 diagrama 

Duomenys apie 2019 m. paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokyčius gauti iš Individualių veiklos planų, sudarant Įstaigos 

metinę „Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokyčio“ suvestinę. Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokytis (kolektyviniu 

požiūriu) Įstaigoje pradėtas skaičiuoti pirmą kartą. Paslaugų gavėjai kartą per pusmetį pildo įrankį „Asmens gyvenimo 

aplinkybių apžvalga“, apžvelgdami 10 gyvenimo sričių ir skirdami kiekvienai sričiai balą nuo 1 iki 10. Praėjus pusei metų ir 

vėl užpildžius įrankį, fiksuojamas paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokytis. Įvertinus visų paslaugų gavėjų užpildytus 

įrankius, apskaičiuoti visų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pagerėjimo rodikliai. Iš pateiktos diagramos matyti, kad 

didžiausią pagerėjimą paslaugų gavėjai įvardijo pinigų valdymo (72 proc.) bei motyvacijos ir asmenybės (67 proc.) srityse. 

Daugiau kaip pusė paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pagerėjimą įvardijo savitvarkos (56 proc.), socialinių ryšių (55 proc.) ir 

fizinės aplinkos (54 proc.) srityse. Svarbu pažymėti koreliaciją tarp šių pagerėjimo rodiklių, nes didžioji dalis paslaugų gavėjų 

patvirtino, kad, pagerėjus fizinei aplinkai bei savitvarkai, atsirado galimybė atkurti  socialinius ryšius. 49 proc. paslaugų gavėjų 

įsivertino pagerėjusį prasmingą laiko leidimą (įsitraukimas į laisvalaikio veiklas Įstaigoje, darbo susiradimas). Emocinės ir 

psichinės sveikatos pagerėjimo rodiklis (41 proc.) parodė, jog, gerėjant fizinei aplinkai, kartu pagerėjo ir paslaugų gavėjų 

emocinė būklė. 38 proc. paslaugų gavėjų įsivertino pagerėjusią fizinę sveikatą. Tai lemia, kad daugelis iš jų gyvendami gatvėje 

ar netinkamose gyvenimui sąlygose, nesirūpino savo sveikata. Tuo tarpu, apsigyvenę nakvynės namuose, skatinami rūpintis 

sveikata, lankytis gydymo įstaigose. Į Įstaigą atvyksta „Demetra“ atstovai, paslaugų gavėjai turi galimybę anonimiškai 

pasitikrinti dėl AIDS/ŽIV, hepatito. Taip pat paslaugų gavėjai skatinami tikrintis dėl TBC, kitų sveikatos sutrikimų. 

Teisėtvarkos srityje stebimas 39 proc. pagerėjimo rodiklis rodo, jog paslaugų gavėjai ėmė atsakingiau laikytis įstatymų, 

viešosios tvarkos taisyklių. Mažiausias procentinis gyvenimo kokybės pagerėjimo rodiklis (32 proc.) -  žalingų įpročių srityje.  

Tikslinga:  

 iki 2020 m. sausio mėnesio su darbuotojais susirinkimo metu aptarti, kaip pagerinti teikiamas paslaugas, siekiant 

padėti  paslaugų gavėjams valdyti žalingus įpročius; 

 2020 m. individualių konsultacijų su paslaugų gavėjais metu aptarti  gyvenimo kokybės gerinimo galimybes. ir 

priemones. 
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7. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALIŲ PLANŲ RENGIMĄ REZULTATAI 

35 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į individualaus plano rengimą ir peržiūrą, kad užtikrintų 

paslaugų gavėjo asmeninį indėlį į jo/jos individualų planą.  

Rodiklis. Paslaugų gavėjų, 2019 m. gebėjusių išsikelti asmeninius tikslus ir įsitraukti į individualių planų rengimą, procentinė 

dalis nuo visų paslaugų gavėjų. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
7 diagrama 

Duomenys apie 2019 m. paslaugų gavėjų įtraukimo į individualių planų rengimą gauti iš paslaugų gavėjų individualių planų, 

sudarant Įstaigos paslaugų gavėjų įsitraukimo į individualių planų rengimą suvestinę. Vertinimas vyko pirmą kartą.  2019 

metais Įstaigoje iš viso gyveno 252 paslaugų gavėjai. Suskaičiavus duomenis, gauta, kad 73 proc.  paslaugų gavėjų buvo 

aktyviai įsitraukę į individualių planų rengimą. Šie paslaugų gavėjai atvykdavo į individualias konsultacijas ne rečiau kaip 2 

kartus per mėnesį (kaip numatyta paslaugų gavėjų įtraukimo į individualių planų rengimą procedūrų apraše). Paslaugų gavėjai, 

kurie buvo aktyviai įsitraukę į individualų planavimą, pasižymėjo kūrybiškumu. Jie nuosekliai ir kryptingai siekė pokyčio savo 

asmeniniame gyvenime, rodė iniciatyvą, ieškodami tinkamiausio problemos sprendimo, išreikšdavo norą papildomoms 

konsultacijoms. Kita dalis paslaugų gavėjų (27 proc.) į individualų planavimą įsitraukė pasyviai, atvykdavo į konsultacijas 

rečiau arba iš viso neatvykdavo. Vieni jų Įstaigoje gyveno labai trumpai, kiti – sirgo ir gydėsi ligoninėse, slaugos ligoninėse, 

reabilitacijose  arba išvykdavo ilgesniam laikui asmeniniais reikalais. Tikslinga: 

 iki 2020 m. balandžio mėn. su paslaugų gavėjais individualių konsultacijų metu aptarti pasyvių paslaugų gavėjų 

neįsitraukimo ar pasyvaus įsitraukimo priežastis ir ieškoti aktyvesnio įsitraukimo į individualių planų rengimą 

galimybių;  

 iki 2020 m. rugsėjo mėn. darbuotojų susirinkime išanalizuoti paslaugų gavėjų įsitraukimo į individualų planavimą 

rezultatus, aptarti galimybes ir numatyti priemones, kaip užtikrinti paslaugų gavėjų asmeninį indėlį į jo/jos 

individualų planą. 
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8. 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. Išvykusių iš nakvynės namų paslaugų gavėjų, kuriems 2019 metais buvo suteiktos „palydėjimo paslaugos“, 

procentinė dalis nuo visų 2019 metais išvykusių paslaugų gavėjų. 

 

8 diagrama 

Duomenys apie 2019 m. paslaugų teikimo tęstinumo rezultatus yra gaunami iš paslaugų gavėjų individualių planų, 

sudarant Įstaigos metinę „Pasiektų rezultatų“ suvestinę. Vertinimas vyko pirmą kartą. 2019 metais iš Įstaigos išvyko 86 

paslaugų gavėjai. Didžioji dalis jų (58 proc.) išvyko neinformavę apie tai darbuotojų, todėl jų gyvenamoji vieta - 

nežinoma. Tuo tarpu 42 proc. išvykusių paslaugų gavėjų aktyviai aptarinėjo su darbuotojais savo tolesnio gyvenimo 

klausimus. Dalies jų judėjimas buvo apribotas (juda vežimėlio pagalba, padedant judėjimo kompensacinėms priemonėms). 

Negalią patiriantiems ar senyvo amžiaus asmenims reikėjo pagalbos persivežant asmeninius daiktus. Jie išvyko į ilgalaikės 

socialinės globos, trumpalaikės slaugos, kitas įstaigas, taip pat į Vilniaus miesto nakvynės namų filialą. Šiems paslaugų 

gavėjams buvo suteikta „palydėjimo paslauga“: visiems jiems buvo organizuotas transportas, jie buvo palydėti. 9 iš jų po 

to, kai apsigyveno kitose socialinių paslaugų įstaigose, skambino Įstaigos socialiniams darbuotojams ir buvo 

konsultuojami jiems rūpimais klausimais. 2 paslaugų gavėjai buvo atvykę į Įstaigą ir jiems buvo teikiamos bendrosios 

socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas. Išvykę paslaugų gavėjai dažnai stokoja savarankiškumo, socialinių 

įgūdžių, o tai dažnai tampa jų socialinės atskirties priežastimi, todėl  Įstaigos darbuotojai teikia palydėjimo ir palaikymo 

paslaugas visiems išvykusiems paslaugų gavėjams, jeigu paslaugų gavėjai tą pagalbą priima. Tikslinga:  

 iki 2020 metų gegužės mėnesio su gyventojais susirinkimų metu aptarti priežastis, kurios lemia tai, kad didelė dalis 

paslaugų gavėjų nepriima pagalbos ir išvyksta neinformavę darbuotojų apie savo tolesnio gyvenimo vietą 

(susirinkimus organizuoti nedidelėmis grupėmis, po 10-12 paslaugų gavėjų); 

 iki 2020 m. liepos mėn. su  darbuotojais susirinkimo metu analizuoti priežastis, kurios lemia tai, kad didelė dalis 

paslaugų gavėjų nepriima pagalbos ir išvyksta neinformavę darbuotojų apie savo tolesnio gyvenimo vietą. 
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9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ GAVĖJAMS REZULTATAI 

43 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas fiksuoja suteiktų paslaugų rezultatus ir naudą paslaugų gavėjui individualiu ir 

kolektyviniu požiūriu.  

Rodiklis 1. Paslaugų gavėjų, pareiškusių, kad  jiems buvo naudingos 2019 metais Įstaigoje suteiktos paslaugos, procentinė 

dalis nuo visų  paslaugų gavėjų, kurie dalyvavo apklausoje. 

9 diagrama 

                                                                                                                                                                          

Įstaigoje teikiamų paslaugų naudos paslaugų gavėjams vertinimas apklausos būdu vyko 2019 m. gegužės mėnesį, atliekant 

Įstaigoje teikiamų bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo tyrimą. Vertinimui buvo pateiktos 

standartizuotos anketos. Tyrime dalyvavo 93 paslaugų gavėjai (iš 141). Diagrama rodo, kad 67 proc. paslaugų gavėjų 

pareiškė, kad paslaugos keičia jų gyvenimą. 25 proc. atsakė, kad „nežino“, o 8 procentai atsakė „ne“. Vertinimas 

atliekamas nuo 2016 m.  Palyginus 2016, 2017 ir 2019 metų duomenis, matome, kad paslaugos teikia naudos paslaugų 
gavėjams.  2016 m. „taip“ atsakė 46 proc., „ne“- 11 proc., o „nežinau“- 44 proc. 2017 m. atsakymai pasiskirstė: „taip“ - 65 

proc.,  „ne“ – 15 proc., „nežinau“ – 20 proc. 2018 m. buvo atliktas kokybinis teikiamų paslaugų vertinimo tyrimas, nes 

kilo abejonių, ar paslaugų gavėjai nuoširdžiai atsako (galimai atsakė atsainiai ir nesigilino). Interviu metodu buvo 

apklausti 10 paslaugų gavėjų. Kokybinis tyrimas buvo pasirinktas, siekiant sužinoti paslaugų gavėjų įsitikinimus, 

suvokimą, išsiaiškinti jų poreikius. Interviu, paremtu lanksčiu pokalbiu, buvo siekiama suprasti verbalinę ir neverbalinę  

informaciją. Paslaugų gavėjai naudingumą įžvelgė šiuose  srityse: rami, tolerantiška, būtiniausius poreikius tenkinanti, 

motyvuojanti keistis, saugi aplinka; drąsa bendraujant,  nuo „nepasitikiu, labas-viso gero“ iki „išmokau atsirinkti, su kuo 

bendrauti“; savęs pažinimas, atsakomybės prisiėmimas, motyvacijos ugdymasis, prasmingas laisvalaikio užimtumas 

padėjo keistis. Tikslinga:  

 iki 2020 m. balandžio mėn. susirinkimo metu su darbuotojais aptarti apklausos anketos patobulinimą;  

 2020 m. grupinių užsiėmimų metu su paslaugų gavėjais aptarti jų lūkesčius dėl paslaugų naudingumo. 

Rodiklis 2. Keturių paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokytis per 2019 m. 

Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokytis (individualiu požiūriu) Įstaigoje yra skaičiuojamas nuo 2012 metų. Tam yra 

naudojamas įrankis „Asmens gyvenimo aplinkybių apžvalga“. Paslaugų gavėjai jį pildo du kartus per metus: pirmą kartą 

ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo apsigyvenimo, antrą kartą - po pusės metų. 

1 paslaugų gavėjas: moteris, amžius - 61 m., dirbanti, nakvynės namuose gyvena nuo 2019 m. birželio mėn. Rodikliai: 

žalingų įpročių valdymas keitėsi iš 9 į 8 (žalingų įpročių atkrytis). Konsultacijų metu buvo aptartos žalingų įpročių 

valdymo ir pagalbos būdai. Fizinė sveikata keitėsi iš 9 į 10. Fizinės sveikatos pagėrėjimui įtakos turėjo tai, kad gyventoja 

buvo paskatinta lankytis pas medikus bei rūpintis savo sveikata. Emocinė sveikata kito iš 8 į 9. Rodiklio pokytį lėmė 

mėgstamo darbo suradimas. Fizinės aplinkos iš 9 į 10 pokytį lėmė tai, kad buvo patenkintas jos poreikis persikelti gyventi 

į kitą gyvenamąjį kambarį. Tikslinga: 

 2020 m. toliau tęsti „Asmens gyvenimo aplinkybių apžvalgos“ įrankio pildymą ir analizuoti žalingų įpročių valdymą, 

skatinant paslaugų gavėją lankytis pas priklausomybių konsultantą; 

 2020 m. individualių užsiėmimų metu aptarti darbinius santykius, nes paslaugų gavėjai nėra lengva ilgesnį laiką 

išsilaikyti darbo rinkoje. 

2 paslaugų gavėjas: vyras, amžius – 56 m., dirbantis, nakvynės namuose gyvena nuo 2019 m. vasario mėn.  Žalingų įpročių 

valdymas kilo iš 5 į 8. Paslaugų gavėjas pokytį sieja su darbu, nes įsitraukė į individualų planavimą su socialiniu darbuotoju, 

susirado darbą ir, siekdamas išsaugoti darbo vietą, nevartojo alkoholio. Emocinė ir psichinė sveikata kilo iš 3 į 7 (realizuoja ir 

įprasmina save dirbdamas). Darbo santykiai ir prasmingas laiko praleidimas kilo iš 6 į 7. Fizinė aplinka krito iš 9 į 5, paslaugų 

46 65 67
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gavėjas lygina savo prarastą butą su gyvenimu nakvynės namuose „gyvenimas nakvynės namuose nuteikia liūdnai, tikiu, kad 

vieną dieną pavyks ,,atsistoti ant kojų‘. Tikslinga: 

 2020 m. toliau tęsti „Asmens gyvenimo aplinkybių apžvalgos“ įrankio pildymą ir skatinti paslaugų gavėją lankytis 

pas medikus; 

 2020 m. individualių užsiėmimų metu išnagrinėti su paslaugų gavėju apsigyvenimo savarankiško gyvenimo namuose 

poreikį. 

3 paslaugų gavėjas: vyras, amžius – 69 m., pensininkas, nakvynės namuose gyvena nuo 2018 m. spalio mėn. Motyvacija ir 

asmenybė kito nuo 8 iki 9, fizinė aplinka - nuo 6 iki 7. Pablogėjo fizinė (nuo 8 iki 3), emoc. ir psichinė sveikata (nuo 8 iki 5). 

Paslaugų gavėjas sirgo ir gydėsi stacionare. Suprastėjusi sveikata lėmė ir prasmingo  laiko praleidimo pokytį ( nuo 9 iki 6). 

Paslaugų gavėjo teigimu, „neturiu namų, o amžius, kai kažką gali keisti, jau praėjo“. Tikslinga: 

 2020 m. toliau tęsti „Asmens gyvenimo aplinkybių apžvalgos“ įrankio pildymą ir skatinti paslaugų gavėją lankytis 

pas medikus; 

 2020 m. individualių užsiėmimų metu išnagrinėti su paslaugų gavėju apsigyvenimo savarankiško gyvenimo namuose 

poreikį. 

4 paslaugų gavėjas: vyras, amžius – 69 m., neįgalus asmuo, nakvynės namuose gyvena nuo 2017 m.  Asmeninių finansų 

valdymas pagerėjo nuo 6 iki 8, nes išmoko susidaryti pajamų ir išlaidų sąrašą ir tai padėjo valdyti gaunamas pajamas. Fizinė 

sveikata pagerėjo nuo 6 iki 7, nes individualių konsultacijų metu buvo skatinamas lankytis pas medikus. Prasmingas laiko 
praleidimas kilo nuo 7 iki 9, nes paslaugų gavėjas buvo paskatintas aktyviau dalyvauti Įstaigos grupinėse ir bendruomeninėse 

veiklose. Savitvarka kilo nuo 6 iki 9, nes buvo skatintas rūpintis asmens higiena. Tikslinga: 

 2020 m. toliau tęsti „Asmens gyvenimo aplinkybių apžvalgos“ įrankio pildymą ir skatinti paslaugų gavėją lankytis 
pas medikus bei rūpintis asmens higiena; 

 2020 m. individualių konsultacijų metu išnagrinėti apsigyvenimo ilgalaikės globos įstaigoje poreikį. 

1 paslaugų gavėjas                                                                                2 paslaugų gavėjas 

 

3 paslaugų gavėjas                                                                               4 paslaugų gavėjas   
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10. PASLAUGŲ GAVĖJŲ IR KITŲ SVARBIŲ SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASITENKINIMĄ PASLAUGOMIS 

RODANTYS REZULTATAI 

45 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas matuoja lankytojų ir visų suinteresuotųjų šalių pasitenkinimą, remdamasis vidaus ir 

(arba) išorės vertinimu. 

Rodiklis. Paslaugų gavėjų, kurie išreiškė, kad yra patenkinti  2019 m. Įstaigoje gaunamomis paslaugomis, procentinė dalis 

nuo visų dalyvavusių apklausoje. 

 

10 diagrama 

Įstaigos paslaugų gavėjų, kurie išreiškė savo pasitenkinimą paslaugomis, vertinimas apklausos būdu vyko 2019 m. gegužės 

mėnesį. Atliktas teikiamų paslaugų kokybės vertinimo tyrimas, kuriam naudotos standartizuotos anketos. Tyrime dalyvavo 93 

paslaugų gavėjai (iš 141). Diagrama rodo, kad paslaugų gavėjai teigiamai vertino „Ar pakanka konsultavimo laiko?“ (93 

proc.),  „Ar tinkama konsultavimo patalpa“ (95 proc.),  „Ar darbuotojai bendradarbiauja su Jumis“ (92 proc.), „Ar siūlomi 

bendruomenės ištekliai“ (91 proc.), „Ar Jus tenkina gyvenimo sąlygos“ (95 proc.), „Ar tenkina grupinis darbas“ (86 proc.). 

Tyrimas vyksta nuo 2016 m., todėl galima palyginti, kad  2017  m. (tuomet tyrime dalyvavo 111  paslaugų gavėjų),  teigiamai 

buvo atsakyta į klausimus: „Ar pakanka konsultavimo laiko?“ (87 proc.),  „Ar tinkama konsultavimo patalpa“ (90 proc.),  „Ar 

darbuotojai bendradarbiauja su Jumis“ (87 proc.), „Ar siūlomi bendruomenės ištekliai“ (81 proc.), „Ar Jus tenkina gyvenimo 

sąlygos“ (82 proc.), „Ar tenkina grupinis darbas“ (57 proc.). Darytina išvada, kad pasitenkinusiųjų teikiamomis paslaugomis 

procentas auga. Tikslinga: 

  iki 2020 m. balandžio mėn. individualių konsultacijų metu su paslaugų gavėjais aptarti grupinio darbo   gerinimo 

Įstaigoje galimybes; 

 iki  2020 m. birželio mėn. darbuotojų susirinkime aptarti grupinio darbo Įstaigoje gerinimo galimybes. 
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11. REZULTATAI, KAIP PASLAUGŲ GAVĖJAI, PERSONALAS IR KITOS SVARBIOS SUINTERESUOTOS 

ŠALYS SUPRANTA VEIKLOS REZULTATUS 

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

įskaitant apklausų rezultatus. 

Rodiklis 1. Darbuotojų, dalyvavusių susirinkime ir pareiškusių, kad suprato 2019 metų veiklos rezultatus, procentinė dalis nuo 

visų darbuotojų, kurie dalyvavo susirinkime.  

Rodiklis 2. Paslaugų gavėjų, dalyvavusių  susirinkime ir pareiškusių, kad suprato 2019 metų Įstaigos veiklos rezultatus, 

procentinė dalis nuo visų paslaugų gavėjų. 

 

11 diagrama 

Rodiklis 1. Įstaigos darbuotojų vertinimas, kaip jie supranta veiklos rezultatus, vyko 2020 m. sausio mėn. Vertinimas atliktas 

pirmą kartą. Susirinkimo metu darbuotojams pristatyti Įstaigos veiklos rezultatai. Informacija pateikta lengvai ir suprantamai, 

vyko aptarimas. 90 proc. darbuotojų pareiškė, kad suprato veiklos rezultatus, 10 proc. darbuotojų atsakė, kad suprato ne visus 

rezultatus. Iškilo klausimų dėl Įstaigos paslaugų teikimo tęstinumo ir veiklos lyginimo rezultatų. Susirinkimo metu apie tai 

diskutuota. Tikslinga:  

 iki 2020 m. balandžio mėn. informaciją apie veiklos rezultatus paskelbti Įstaigos informaciniuose stenduose ir 

internetiniame puslapyje www.vmnn.lt 

 iki 2020 m. 4 ketvirčio darbuotojams teikti siūlymus dėl informacijos apie veiklos rezultatus pateikimo gerinimo. 

Rodiklis 2. Veiklos rezultatai paslaugų gavėjams buvo pristatyti individualių konsultacijų metu, taip pat jiems buvo pateiktos 

anketos. 76 proc. paslaugų gavėjų atsakė, kad suprato veikos rezultatus, 24 proc. atsakė, kad suprato ne visus rezultatus. 

Individualių konsultacijų metu jie buvo aptarti. Tikslinga: 

 iki 2020 m. 4 ketvirčio  patobulinti paslaugų gavėjų anketas, kad jos būtų lengviau suprantamos; 

 iki 2020 m. 4 ketvirčio individualiose konsultacijose aptarti su paslaugų gavėjais informacijos pateikimo gerinimą.  
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12. BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI IR BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 

ALYTAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI VEIKLOS LYGINIMO REZULTATAI 

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

rezultatus, veiklą ir paslaugų gavėjų gautus rezultatus. 

Rodiklis. Vilniaus miesto nakvynės namų ir Alytaus miesto nakvynės namų paslaugų teikimo metodų palyginimas. 

 

Paslaugų teikimas Vilniaus miesto nakvynės namai Alytaus miesto nakvynės namai 

Užimtumo 

organizavimas  

Veikia kūrybinės dirbtuvės  (piešimas, 

karpiniai, mezgimas). Kalendorinių švenčių 

minėjimas (siekiant bendravimo įgūdžių 

atstatymo, pilietiškumo identiteto atkūrimo) 
Socialinės atsakomybės veiklos (formuoti 

gamtos išsaugojimo, energijos taupymo, 

atliekų rūšiavimo įgūdžius). Sportiniai - 

sveikatingumo užsiėmimai.  

Paslaugų gavėjai kartu su darbuotojais gamina maistą, 

puošia aplinką, žiūri kino filmus, sporto rungtynes. 

Vyksta Įstaigos įsikūrimo metinių minėjimai, 

organizuojami šaškių turnyrai, švenčiamos. 
svarbiausios kalendorinės šventės (šv. Velykos, šv. 

Kalėdos, Užgavėnės, Sausio 13, Vasario 16, Naujieji 

metai). 

Lyginimosi išvados ir 

tobulinimo veiksmai 

Išanalizavus ir palyginus abiejų įstaigų užimtumo organizavimo sritį, tikslinga: 

- išsiaiškinti ar Įstaigos paslaugų gavėjai pritartų šaškių ir šachmatų turnyro organizavimui, 

kuris sustiprintų jų bendruomeniškumą. Jiems pritarus, renginį įtraukti į Įstaigos metinį 

planą; 

- darbuotojų susirinkimo metu išsiaiškinti ar tikslinga minėti Įstaigos įkūrimo metines 

(įstaigos veiklos poveikis miestui, įstaigos veiklos poveikis paslaugų gavėjams, paslaugų 

gavėjų sėkmės istorijos). Jiems pritarus, įtraukti renginį į įstaigos metinį planą.    

Bendruomeninė veikla Artimosios aplinkos tvarkymas, dalyvavimas 

kasmetinėse miesto akcijose  „Darom“, kapų 

tvarkymas. Edukaciniai užsiėmimai 
muziejuje. Išvykos į kiną, teatrą. 

Savanoriška veikla gyvūnų prieglaudoje.  

Dalyvavimas miesto akcijose  „Darom“, kapų 

tvarkymas. Dalyvavimas savanorystės projektuose 

(projektas „54+“). Organizuojamos išvykos į 
koncertus, keramikos, žvakių liejimo,  vytelių pynimo 

užsiėmimus. 

Lyginimosi išvados ir 

tobulinimo veiksmai 

Bendruomeninės veiklos organizavimas vyksta taikant panašius darbo metodus.  

Personalas Personalo kvalifikacija atitinka Socialinių 

paslaugų įstatymo keliamus reikalavimus. 

Personalo kvalifikacija tobulinama pagal  

planą, įvertinus darbuotojų kompetencijų 

tobulinimo poreikį. Organizuojami 
darbuotojų neformalūs motyvaciniai 

renginiai. 

Kasmetinis  darbuotojų dalyvavimas mokymuose  ne 

mažiau 16 ak. val. Darbuotojų neformalios išvykos, 

profesinės šventės, darbuotojų gimtadienių 

paminėjimai.  

Lyginimosi išvados ir 

tobulinimo veiksmai 

Išanalizavus ir palyginus abiejų įstaigų personalo stiprinimo veiklas tikslinga: 

- susirinkimo metu su darbuotojais aptarti juos dominančių neformalių renginių, priemonių  

pobūdį; 

- suplanuoti neformalius darbuotojų renginius. 

Orientacija į asmenį Individualus planas sudaromas kartu su 

paslaugų gavėju. Individualus planas yra 

nuolat peržiūrimas ir vertinamas. 

Individualiame plane yra „Asmens 

gyvenimo aplinkybių apžvalgos“ įrankis, 

kuriuo kas 6 mėn. paslaugų gavėjas 

įsivertina savo gyvenimo kokybės pokyčius. 

Individualus veiklos planas rengiamas kartu su 

paslaugų gavėju per vieną mėnesį nuo jo atvykimo. 

Pasiekti rezultatai peržiūrimi metams pasibaigus (iki 

sausio 10 d.) Pagal poreikį, planas gali būti 

koreguojamas metų bėgyje.  
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Lyginimosi išvados ir 

tobulinimo veiksmai 

Vilniaus miesto nakvynės namai asmens gyvenimo kokybei apskaičiuoti naudoja įvertinimo įrankį. 

Siekiant sklandžios ir abipusės partnerystės su kolegomis, tikslinga: 

- surengti susitikimą su Alytaus miesto nakvynės namų darbuotojais ir išsamiau  aptarti 

individualaus  veiklos plano tobulinimo ir jo naudos paslaugų gavėjui galimybes, naudojant 

gyvenimo kokybės vertinimo įrankį.  

Sveikatos priežiūros 

paslaugų organizavimas  

Kasmetinis  paslaugų gavėjų tikrinimas  dėl 

AIDS/ŽIV, TBC ir hepatito; sveikatingumo 

užsiėmimų organizavimas 

Kasmetinis  paslaugų gavėjų tikrinimas  dėl AIDS/ŽIV, 

TBC, hepatito. Priklausomybių konsultantų, AA 

atstovų apsilankymas. Sveikatingumo užsiėmimai. 

Lyginimosi išvados ir 

tobulinimo veiksmai 

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas vyksta taikant panašius darbo metodus. 

Asmens higienos 

paslaugų organizavimas 

Įvertinama asmens higienos, drabužių 

sanitarinė būklė, esant reikalui, yra siūloma 

apsišvarinti, dezinfekuoti drabužius. Nuolat 

vykdoma patalpų sanitarinės – higieninės 

būklės kontrolė (registruojant higienos 

žurnale). Organizuojama paslaugų gavėjų 

higienos kontrolė (registruojama higienos 

žurnale). Keičiama patalynė, paslaugų 

gavėjai skatinami skalbti drabužius (yra  

skalbimo mašinos).  

Paslaugų gavėjai asmens higiena, drabužių skalbimu 

rūpinasi savarankiškai, esant poreikiui, yra vykdomas 

apšvarinimas, patalpų dezinfekcija. Yra skalbimo 

mašinos. Vykdoma asmens higienos ir patalpų  

sanitarinės – higieninės būklės kontrolė. 

Lyginimosi išvados ir 

tobulinimo veiksmai 

 Tikslinga:  

- apsilankyti Alytaus nakvynės namuose ir realiai susipažinti su paslaugų teikimo gerąja patirtimi; 

Susitikimo metu surengti diskusiją apie visuomeninių resursų telkimo galimybes, aprūpinant 

paslaugų gavėjus darbužiais, higienos priemonėmis bei sauskelnėmis. 

 


