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1. TYRIMO PRISTATYMAS 

 

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

teikiamų bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų (toliau – paslaugų) kokybės vertinimą 

paslaugų gavėjų ir paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu.  

1.2. Tikslinė grupė. Nakvynės namų paslaugų gavėjai, paslaugas teikiantys Nakvynės  namų 

darbuotojai. 

1.3. Tyrimo metodika. Nakvynės namų teikiamų paslaugų kokybės vertinimui taikyti anketinės 

apklausos ir interviu metodai. Respondentams buvo išaiškintas tyrimo tikslas. Tyrimo metu 

buvo peržiūrėtos 40 apgyvendinimo paslaugas gaunančių asmenų bylų. Jos atitiko visus 

reikalavimus. Įrašai bylose tvarkingi, informatyvūs ir savalaikiai. Gyventojų registravimo 

žurnalas vedamas tvarkingai, užpildytas laiku. 

1.4. Imties dydis. Anketinėje apklausoje dalyvavo 24 Nakvynės namų darbuotojai, interviu metodu 

buvo apklausti 10 paslaugų gavėjų.  

1.5. Apklausos atlikimo laikotarpis: 2018 m. birželio – liepos mėnesiai.   

 

2. TYRIMO EIGA 

2.1. Paslaugų  kokybės vertinimas paslaugų gavėjų požiūriu. Tyrimas buvo atliktas taikant 

kokybinio interviu  metodą. Kokybinis tyrimas buvo pasirinktas todėl, kad jo metu galima 

išsamiau sužinoti žmonių nuostatas, įsitikinimus, suvokimą, vertinant paslaugų kokybę, 

atskleisti respondentų vertybes, išsiaiškinti poreikius. Interviu, kuris yra paremtas lanksčiu 

pokalbiu, buvo siekiama ne tik gauti duomenų, tačiau  ir suprasti, fiksuoti verbalinę ir 

neverbalinę  informaciją (kūno kalbą, intonaciją, veido išraišką, emocijas).                

2.1.1. Interviu sudarė šešios  klausimų grupės (1priedas): 

- pirmos grupės klausimais buvo prašoma respondentų papasakoti apie save. Sužinome jų amžių, 

išsilavinimą, kuo užsiima šiuo metu, kiek laiko gyvena Nakvynės namuose; 

- antros grupės klausimais buvo siekiama išsiaiškinti kaip respondentai reaguoja ir kaip priima 

artimiausią fizinę aplinką. Respondentai pasakojo apie tai, kaip atrodo Nakvynės namų 

gyvenamoji aplinka, ką norėtų joje keisti, kas labiausiai slegia ir nepatinka. Respondentai 

papasakojo apie tai, kaip atrodė ta aplinka, kurioje jie gyveno anksčiau bei apie tai, kaip jie 

norėtų gyventi;  

    - trečios grupės klausimais buvo siekiama sužinoti respondentų nuomonę apie darbuotojus, kurie 

dirba    Nakvynės namuose, apie jų darbo stilių, profesionalumą, jų būdo bruožus, kuriuos galima 
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būtų išskirti, apie tai, kokie jie, respondentų nuomone, turėtų būti. Taip pat respondentai svarstė 

apie tai, ką ir kaip reikėtų keisti, kad gyvenimas Nakvynės namuose būtų geresnis;   

- ketvirtos grupės klausimai buvo apie artimus žmones. Respondentai papasakojo apie  

artimiausius žmones bei tuos žmones, su kuriais bendrauja šiuo metu. Respondentai pasidalino 

mintimis apie tai, ar jaučiasi saugūs, taip pat prisiminė renginius ir edukacinius užsiėmimus, kurie 

vyko Nakvynės namuose. 

-  penktos grupės klausimais buvo siekiama sužinoti respondentų nuomonę apie juos pačius, 

kokie jie yra žmonės, kokios savybės jiems būdingos, kokias savo savybes jie išskirtų kaip 

geriausias; 

-  šeštos grupės klausimais buvo siekiama sužinoti apie tai, ko respondentai  norėtų palinkėti 

sau bei kuo galėtų padėti Nakvynės namų darbuotojai, kad tos svajonės išsipildytų. 

2.1.2. Duomenų apdorojimo ir analizės metodai. Pusiau struktūrizuotas kokybinis interviu buvo 

atliekamas pagal planą (klausimyną), tačiau dominantys klausimai buvo nagrinėjami išsamiau nei 

kiti. Respondentų atsakymai buvo užrašyti diktofonu, vėliau jie buvo perklausyti, įrašai 

transkribuoti, duomenys nuasmeninti ir išanalizuoti. Svarbu buvo suprasti, ką iš tiesų turėjo mintyje 

respondentai. Visa informacija buvo dalinama į dalis (segmentus). Duomenų analizė rėmėsi faktų 

visuma, duomenys buvo apdorojami juos išryškinant, koncentruojantis ties esminiais dalykais ir 

grupuojant atskirus faktus.  

2.1.3. Respondentai. Vilniaus miesto nakvynės namų gyventojai (Vilkpėdės g. 12). Tyrime 

dalyvavo 10 respondentų. Iš jų 3 buvo moterys,  7 – vyrai.  Respondentai buvo atrinkti tikslingai, 

renkantis tuos, kurie pragyveno Nakvynės namuose ne mažiau kaip pusę ir neilgiau kaip du metus. 

Atrenkant respondentus buvo laikomasi savanoriškumo ir konfidencialumo principų. 

2.1.4. Tyrimo laikas ir vieta. Tyrimas vyko 2018 metų birželio – liepos mėnesiais. Atsakymams 

skirtas laikas nebuvo ribojamas. Tyrimo dalyviai domėjosi, kokiu tikslu atliekama apklausa. 

Dauguma jų pageidavo, kad pokalbis nebūtų paviešintas.  Tyrimas vyko Vilniaus miesto nakvynės 

namuose, Vilkpėdės g. 12.  

2.1.5. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Duomenų analizės ir sklaidos etape buvo laikomasi 

etikos (apsaugotos interviu dalyvių tapatybės nuo viešinimo ir korektiškai pateikti tyrimo 

rezultatai). Tyrimo metu surinkta medžiaga  buvo struktūruojama, tekstiniai duomenys aprašomi 

autentiškai interviu dalyvių žodžiais ir atspindintys interviu dalyvio poziciją. Tyrime atsispindėjo 

emic perspektyva (pasaulis iš vidaus, atspindintis intervuojamojo poziciją) ir etic perspektyva (iš 

išorės, atspindintis tyrėjo požiūrį). 
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Pirmas interviu klausimas buvo “Trumpai papasakokite apie save”. Buvo siekiama sužinoti 

respondentų amžių, kokius mokslus jie buvo baigę, ką šiuo metu veikia, kiek laiko gyvena 

Nakvynės namuose. Iš viso buvo apklausta 10 respondentų, kurių amžius buvo nuo 20 iki 61 metų. 

Jauniausias iš jų, dvidešimtmetis Daugirdas, yra baigęs 10 klasių, šiuo metu nedirba. Nakvynės 

namuose gyvena apie metus. 49-erių Albertas yra baigęs vidurinę, technikumą (profesijos 

neįvardijo), šiuo metu nedirba,  neįgalus, „dirbti negaliu, taip taip, vat“. Nakvynės namuose gyvena 

apie 1,5 metų. Anksčiau yra dirbęs užsienyje ir ten, gyventojo teigimu, yra gavęs traumą. Išsituokęs. 

58-erių Marina Nakvynės namuose gyvena jau 6 mėnesius. Moteris mokėsi siuvėjos amato, kaip 

pati pasakoja “kai „malaletkoje“ (kolonija) sėdėjau, ten ir baigiau. Niekur toliau nėjau mokytis, 

buvau vėjavaikė, neklausiau mamos. Būčiau klausiusi, būčiau kitaip gyvenusi. Deja kitaip tuomet 

supratau...“ Šiuo  metu Marina yra  nedarbinga, aktyviai dalyvauja Nakvynės namų kultūriniuose – 

edukaciniuose renginiuose, viskuo domisi, nes jaučiasi „daug gero praleidusi“. Saulius, kuriam 59 

metai, taip pat yra neįgalus, 2 metai kaip gyvena Nakvynės namuose. Baigė prekybos mokyklą, 

mokėsi muzikos, dainavo chore. Šiuo metu nedirbantis Robertas, kuriam 33 metai, Nakvynės 

namuose gyvena apie metus. Jis daug kur mokėsi, tačiau mokslų nėra baigęs, kaip jis pats sako, „ 

šiuo metu domiuosi įvairiomis sferomis, nuo ekonomikos iki religijos, bandau rasti sritį, kur 

galėčiau save realizuoti“. 61-erių metų Nijolė yra senatvės pensininkė, Nakvynės namuose jau yra 

gyvenusi ne vieną kartą. Moteris yra baigusi vidurinę mokyklą, gauna išankstinę pensiją, kartais 

pažįstamų šeimai padeda prižiūrėti vaikučius, kai šeima atostogauja ar vaikučiai suserga. Saulė, 

kuriai 59-eri metai, Nakvynės namuose gyvena jau antri metai. Ji yra baigusi odos dirbinių 

technologiją, o šiuo metu, susirgusi sunkia liga, nedirba. Povilas, kuriam 36-eri metai, yra baigęs 

profesinę mokyklą, santechnikas – suvirintojas, tačiau niekur nedirba, nes turi skolų antstoliams, 

kaip pats sako “neapsimoka, nes viską nuskaičiuos”. Povilas buvo ne kartą teistas, atliko laisvės 

atėmimo bausmę, šiuo metu gauna pašalpą ir  dirba atsitiktinius darbus. Povilas prisipažino, kad turi 

problemų su alkoholiu. Nakvynės namuose gyvena jau metus. Vėjui 32-ji metai, Nakvynės 

namuose gyvena apie 1,5 metų. Baigęs vidurinę mokyklą, mokėsi kolegijoje, kurios nepabaigė. 

Niekur nedirba. 59-erių metų Petras Nakvynės namuose gyvena apie 2 metus (ir gyvena jau ne 

pirmą kartą). Yra baigęs vidurinę mokyklą ir technikumą. Šiuo metu dirba krovėju.  

Antrasis interviu klausimas buvo „Aplinka ir jos kūrimas“. Gyventojų buvo prašoma 

papasakoti  apie tai kaip atrodo aplinka, kurioje šiuo metu gyvena; apie tai, kokioje aplinkoje norėtų 

gyventi; skatinami prisiminti, kaip atrodė aplinka, kurioje gyveno iki Nakvynės namų; taip pat 

prašomi pasidalinti mintimis apie tai, kas labiausiai slėgė, nepatiko tuomet, kai gyveno nuosavame 

ar nuomojamame būste.. 

„Aplinka patinka, čia geriau nei prieš tai, kur gyvenau, kituose Nakvynės namuose“ (Daugirdas). Jis 

norėtų gyventi nuosavuose namuose. Iki tol, kol apsigyveno Nakvynės namuose, Daugirdas gyveno  
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gatvėje (krūmuose arba apleistuose namuose), vėliau mokyklos,  kurioje mokėsi, bendrabutyje. Kas 

nepatiko? Tai, kad „save kaltinau, dėl to, kaip yra, o vėliau susitaikiau su tuo“. Tai pasakodamas 

Daugirdas nuleido akis ir tylėjo. Gatvės aplinka žiauri, svetima. Jis pasakojo, kad šiuose Nakvynės 

namuose yra daugiau laisvės, vyksta linksmas bendravimas su kambariokais, o su socialiniais 

darbuotojais visuomet yra galimybė susitarti. Tiesa, kartais neigiamai veikia knarkiantys kaimynai. 

Įsivaizduojama aplinka, kur norėtų gyventi tai – nuosavi namai. Albertas Nakvynės namų aplinką 

vertina „visai neblogai“, tik sako, kad yra triukšminga. Vyras mėgsta švarą ir tvarką, prižiūri savo 

gyvenamąjį kambarį. Konfliktų su „kambariokais“ nekyla. Norėtų gyventi dar geresnėje vietoje, 

„kad nebūtų triukšmo, kad visi paskui save susitvarkytų“. Tuomet, kai gyveno su šeima, aplinka 

buvo tvarkinga, vaikai geri, vėliau sekė skyrybų periodas, susirgo depresija. Šiuo metu šeima 

nežino, kad jis gyvena Nakvynės namuose, nes jam būtų nemalonu ir gėda dėl to. Marinai 

Nakvynės namai primena sovietinį bendrabutį, kur gyventojos viena kitą apkalba ir net vagia viena 

iš kitos. Patinka tai, kad čia draudžiama vartoti alkoholį bei triukšmauti. Norėtų gyventi ramioje 

aplinkoje, „ramybė ramybė, daugiau nieko nenori. Tik ramybės ir, kad pletkų nebūtų“. Anksčiau 

Marina gyveno nuomojamame bute, patiko ten, gerai sutarė su kaimynais, tik šeimininkas pardavė 

tą namą, todėl teko išeiti. Saulius aplinką vertina patenkinamai, yra kur nusiprausti, saugu, „ant 

galvos nelyja“. Susimąsto, kaip norėtų gyventi, sako, gal norėtų grįžti pas žmoną su ja gyventi. 

Anksčiau vyras turėjo nuosavą butą, šeimą. Vėliau žmona paliko, o sūnus irgi nustojo bendrauti. 

Kas nutiko, Saulius nepaaiškino. Robertas mano, kad aplinka, kur gyvena, turi ir privalumų, ir 

trūkumų. Tačiau vaikinas sakė, kad nenorėtų gilintis į smulkmenas. Privalumas - graži gamta, kurią 

mato  per langą: medžiai, žaluma, jie veikia teigiamai. Nepatinka dušas, Robertas mano, kad 

naudotis bendru dušu yra nehigieniška. Norėtų, kad būtų galima tvarkytis patiems taip, kaip norisi, 

be jokių taisyklių. Norėtų gyventi kelioniniame karavane, namelyje ant ratų, kad nuolat galima būtų 

keliauti, tuomet būtų įdomu. Anksčiau gyveno kituose Nakvynės namuose, tačiau ten nepatiko, nes 

reikėdavo išeiti anksti ryte. Tuo tarpu Nijolė prieštaravo, moters nuomone per langą matosi niūrus 

vaizdas. Patalpos normalios, pretenzijų neturi. O norėtų gyventi ten, kur ramu. Moteris teigia, kad 

esanti neišranki. Anksčiau ji gyveno nuosavame bute, tačiau jis buvo triukšmingoje vietoje, netoli 

kelio. Nijolė džiaugėsi, kad visur sutardavo su kaimynais, gyveno draugiškai, nes ir pati yra 

draugiškas ir ramus žmogus. Saulė taip pat Nakvynės namų aplinką vertino kaip patenkinamą. 

Norėtų gyventi po dvi kambaryje, pasigenda neįgaliesiems pritaikyto (turinčio ranktūrius)  dušo 4-

ame  aukšte. Pageidautų lifto, taip pat siūlo moteris įkurdinti žemesniuose aukštuose. Anksčiau 

gyveno pas draugą, ten turėjo atskirą kambarį. Povilas mano, kad Nakvynės namų aplinka yra 

normali, tik gyventojai nelabai nori jos prižiūrėti „viskas gerai, yra kur išsimaudyti, išsiskalbti, 

patalynę pakeičia“. Vėjas sakė, kad nakvynės namų aplinka ir tvarkos taisyklės jį tenkina. Norėtų 

nuomotis atskirą butą, tačiau neturi tam lėšų. Slepia nuo pažįstamų, kad gyvena Nakvynės namuose. 
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Anksčiau vaikinas vartojo narkotikus, gyveno pas draugus, vėliau – laiptinėse. Dabar jis gydosi nuo 

priklausomybės. Petrui Nakvynės namų aplinka patinka ir tinka, tačiau nepatinka, kad gyventojai 

netvarkingi, indus kartais plauna  prausyklose. O patinka tai, kad gyvena po 4 žmones kambaryje, 

ne taip kaip kituose nakvynės namuose, kur gyvena po 8-12. Anksčiau gyveno pas žmoną, bet 

nepatiko, kad šalia nebuvo parduotuvių, miško.  

Trečiasis interviu klausimas buvo „Nakvynės namų darbuotojai“, apie Jų būdo bruožus, apie 

tai, kokie, gyventojų manymu, jie turėtų būti. Daugirdas svarstė, kad „darbuotojai normalūs, geri, 

visi įdomūs“. Vaikinui patinka kai darbuotojai nusišypso, pajuokauja „paprikolina“. Darbuotojai 

turėtų būti linksmi, ateiti į darbą gerai išsimiegoję, tada, sako vaikinas, „darbuotojai galės padėti 

mums, kai sunku“. Pasiūlymų, ką reikėtų keisti, Daugirdas neturėjo. Tik norėtų, kad būtų galima 

pasirinkti, su kuo gyventi viename kambaryje, nes šiuo metu kambaryje gyvena su žmogumi, kuris 

trukdo išsimiegoti, ir tai labai jį „užknisa“. Albertas taip pat sakė, kad yra geros nuomonės apie 

darbuotojus, visi geri, „reikia pačiam žmogui su kitais gerai elgtis, tai tada ir su Tavimi gerai 

elgsis“. Darbuotojai galėtų būti linksmesni ir „vertinti mus kaip lygiaverčius žmones“. Albertas 

siūlė Nakvynės namuose kiekviename kambaryje pastatyti po šaldytuvą. Tai labai palengvintų 

gyventojų buitį, nes būna, kad iš bendro šaldytuvo, kuris stovi virtuvėje, dingsta maisto produktai. 

Taip pat Albertas mano, kad būtų gerai, jeigu galima būtų pasirinkti, su kuo gyventi viename 

kambaryje. Marina taip pat tvirtina, kad darbuotojai dėmesingi, padeda visais klausimais. „Aš 

galvoju, jei dirbi šį darbą, tai ir turi suprasit, užjausti“. Keisti nieko nereikėtų, tik griežtesnes 

priemones reikėtų taikyti tiems, kurie „geria, triukšmauja“. Saulius pritarė, kad Nakvynės namų 

darbuotojai tikrai yra rūpestingi, todėl gali tik gera pasakyti apie juos „tokie jie ir telieka, nieko 

nereikia keisti“. Robertas taip pat teigiamai vertino darbuotojus, o apie savo socialinę darbuotoją 

sako, kad ji protinga ir „ne iš kelmo spirta“. Vaikino nuomone, darbuotojai turi išmanyti 

psichologiją, padėti gyventojams išlaikyti privatumą bei būti supratingi. Norėtų, kad patalpose 

gyventų mažiau gyventojų, taip pat, kad būtų galima pasirinkti su kuo gyventi,  „nors čia ir taip 

leidžiama pasirinkti, nėra griežtai kažkas tai“. Galbūt reikėtų skirstyti gyventojus pagal amžiaus 

grupes. Nijolė teigė, kad neturi nusiskundimų, visuomet sulaukdavusi pagalbos, kai kreipdavosi. 

Pabrėžė darbuotojų kantrybę, jautrumą, ištvermingumą. Akcentavo lygiavertiškumo santykius su 

darbuotojais. Nakvynės namuose nieko keisti nenorėtų. Saulė mano, kad darbuotojai yra reiklūs, 

dėmesingi, visuomet atsako į klausimus, stebi, kad nebūtų girtaujama. Jos manymu, darbuotojai turi 

būti užjaučiantys, nuoširdūs, lankstūs. Moteris norėtų gyventi kambariuose po du žmones, tuomet 

būtų mažiau konfliktų, nesusipratimų, gyventojai geriau prisitaikytų vienas prie kito. Povilas sakė, 

kad „viskas gerai, tik kyla problemų, kai pavartoju alkoholio, tada neįleidžia“. Taip pat Povilas 

norėtų, kad virtuvėje būtų vaizdo kameros, nes iš šaldytuvų dingsta maisto produktai. Taip pat 

reikėtų, kad būtų daugiau spintų, daiktams susidėti, nes „kai keturiese gyveni, tai daiktų nemažai 
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susidaro“. Vėjas tvirtino, kad darbuotojai atsižvelgia į klientų poreikius, stengiasi. Vaikinas sakė, 

„kad gyvenimas Nakvynės namuose gerėtų, reikia pačiam keistis“. Petrui atrodo, kad darbuotojai 

per daug minkšti. Vyras skundėsi, kad gyventojai naktimis vaikšto į rūkyklą, garsiai kalbasi, tranko 

durimis. Siūlytų vietoj rūkyklos padaryti biblioteką arba sporto salę.   

Ketvirtas interviu klausimas buvo „Artimus žmones, socialinis tinklas“. Gyventojai pasakojo 

apie tuos žmones, kurie yra šalia, apie tai ar jaučiasi saugūs, taip pat dalinosi įžvalgomis apie tai, 

kokių kultūrinių renginių ar edukacinių užsiėmimų trūksta. Pabaigoje gyventojai pasidalino 

prisiminimais apie labiausiai įsimintinus renginius. Daugirdas  papasakojo, kad artimiausi jam yra 

sesė ir brolis, o kiti „užsiiminėja ne tuo, kuo reikia, tai nebendrauju“. Vaikinas pasiguodė, kad kiti 

artimieji yra linkę priekaištauti. Su seserimi ir broliu bendrauti nebelieka laiko, „nes man reikia ten 

ten ten ten“. Nakvynės namuose Daugirdas jaučiasi saugus. Vaikinas turi ir draugų, ir artimą 

draugę. Renginių Nakvynės namuose jam netrūksta, ir pats važiuoja kas mėnesį pailsėti. Net ir į 

Palangą, Šventąją. „Ten pavaikštau, kavos išgeriu“. Įsimintiniausi renginiai būna Kalėdų, Velykų 

metu. Kartais jis dirbdavo  labdaros valgykloje. Dar mėgsta eiti į biblioteką. „Tik nemėgstu, kai per 

kokius renginius ilgai kas kalba, tada norisi miegoti man“. Albertas pasakojo, kad  jo artimiausi 

žmonės yra teta, su kuria dažnai bendrauja, taip pat mama, kurią visada aplanko (nors užaugo ir ne 

su mama). Su užsienyje gyvenančiu broliu ir seserimi  bendrauja per socialinius tinklus, 

susiskambina. Albertas turi gerą draugą, kuris gyvena ne nakvynės namuose, taip pat bendrauja ir 

su keliais Nakvynės namų gyventojais. Bendraujant svarbu, kad žmogus būtų patikimas, tvarkingas. 

Nakvynės namuose Albertas jaučiasi saugus.  Kultūrinių renginių netrūksta, bet „tai norėtųsi į TV 

bokštą, baseiną, mankštas įvairias. Būtų gerai ir pas psichologą apsilankyti. Įsimintiniausias 

momentas buvo, kai ekskursijos metu Valdovų rūmuose jį aprengė tikrais šarvais, tai paskui visiems 

pažįstamiems  ir giminėms rodė, „va koks buvau prieš 400 metų" (juokiasi). Marina pasakojo, kad 

artimiausi jai buvo mama ir brolis. Tėvas nuolat buvo laisvės atėmimo vietose. „Brolis užaugo 

griežtas ir teisingas, anksčiau, kai aš stipriai gėriau, santykiai buvo nutrūkę, tačiau dabar jie šiltėja“. 

Nakvynės namuose moteris bendrauja su visais, o artimiau -  su dviem moterimis. Nakvynės 

namuose jaučiasi saugi. Norėtų, kad būtų organizuojamos tolimesnės išvykos, pvz. į Trakus. 

Labiausiai patiko edukacinės išvykos į Valdovų rūmus. Saulius sakė, kad artimų žmonių daug, 

giminė plati, visi gyvena kaime, tačiau su jais nebendrauja. Tėvas ir sesuo jau mirę. Daugiausiai 

Saulius bendrauja su motina. Su Nakvynės namų gyventojais Saulius palaiko tik, kaip pats sako, 

paviršutiniškus santykius. Gyvendamas čia jaučiasi ramus ir saugus, nors pradžioje ir išgyveno 

baimės jausmą. Juk aplinka buvo nepažįstama, svetima, vieta nauja. Kultūrinių renginių nemėgsta, 

„man nuobodu, pavargstu, mano erudicija yra kita, kitas mąstymas ir matymas. Temų man įdomių 

nelabai kas suras, tiesiog nenoriu ir viskas. Tos šnekos visokios man yra neįdomios“. Robertas 

pasakojo, kad jo artimiausi žmonės yra tėvas, brolis ir sesuo, tačiau vaikinas nežino kur jie gyvena. 
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Robertas neatsisakytų su jais susitikti, tačiau pats jų neieško. Su kambariokais nebendrauja, turi 

keletą draugų, kurie gyvena ne nakvynės namuose. Nakvynės namuose nesijaučia saugus „kaip aš 

galiu jaustis saugus, jei aš negaliu matyti to, kas bus į priekį.[......] Aš negaliu konkrečiai pasakyti, 

kad, va čia atsitiks tas ir tas. Nesijaučiu saugus ir dėl sveikatos“. Edukacinių, kultūrinių renginių 

jam netrūksta, ko reikia, susiranda pats. Patiko Nakvynės namuose organizuota  Užgavėnių šventė, 

pavasariniai aplinkos tvarkymo darbai. Nijolės vyras miręs, turi ir dvi dukras. Viena gyvena 

užsienyje, kita – Lietuvoje. Su abiem dukromis Nijolė palaiko glaudžius santykius. Su kitomis 

kambario gyventojomis draugiškai sugyvena. Jaučiasi saugi, konfliktų nepasitaiko, nes visuomet 

moka nutylėti. Kultūrinių renginių pakanka, tačiau pastebi, kad kartais gyventojai neaktyvūs, 

neatvyksta į organizuojamus renginius. Taip nutiko ir su išvyka į teatrą. Užsirašė daug, o atvyko 

nedidelė grupė. Džiaugiasi, kai būna organizuojami šventiniai renginiai, nes tuomet jaučiasi 

neužmiršta. O tai malonu. Saulė artimųjų neturi, bendrauja su drauge, kurią pažįsta jau 15 metų, taip 

pat su viena Nakvynės namų gyventoja. Saugi nesijaučia, nes viena kambarioke nuolat konfliktuoja, 

net buvo ją sužalojusi. Saulė dėl šio incidento kreipėsi į policiją ir šiuo metu vyksta tyrimas. Povilas 

papasakojo apie savo artimiausius tėvą ir seserį. Vyras Nakvynės namuose jaučiasi saugus. Pritaria 

tam, kad Nakvynės namuose turi vykti įvairūs kultūriniai - edukaciniai renginiai, tačiau pats juose 

nedalyvauja, nes jam labiau patinka sportiniai renginiai. Povilas norėtų, kad Nakvynės namuose 

būtų sporto salė. Vėjas palaiko ryšius su tėvu ir močiute, nes jie bando suprasti vaikiną. Vėjas 

mėgsta vienatvę, taip pat turi ir pažįstamų žmonių, tačiau jų nelaiko draugais. Jaučiasi visiškai 

saugus, gerai sutaria su „kambariokais“, bet tik su tais, kurie negirtauja. Patinka ir kultūriniai - 

edukaciniai renginiai, juose Vėjui būna įdomu. Petras turi artimą draugę, kuri taip pat gyvena 

Nakvynės namuose. Su Nakvynės namų gyventojais jis nebendrauja. Anksčiau Petras mėgo  

pabendrauti su vienu gyventoju, su kuriuo kartu spręsdavo kryžiažodžius. Tačiau vėliau šis 

gyventojas išvyko. Norėtų, kad 23 val. socialinių darbuotojų padėjėjai tikrintų kambarius ir 

palinkėtų labos nakties prieš miegą. Patikdavo kai būdavo rodomi filmai ir vykdavo diskusijos. Taip 

pat patiko išvykos į Valdovų rūmus. Norėtų, kad vyktų pokalbiai, diskusijos, varžybos (pvz. 

kiekvienas kambarys gauna išspręsti po kryžiažodį). 

Penktas interviu klausimas buvo „Asmenybės būdo savybės“. Respondentams buvo siūloma 

papasakoti apie tai, kokie jie esą , kokios savybės būdingos, kokias savo savybes išskirtų kaip 

geriausias. Daugirdas mano, kad jis yra paprastas, nuoširdus, mėgstantis daug paplepėti. „Padedu, 

kam reikia. Bet kai jau kas sunervina, tai oi oi oi, gali bet kas, kas po ranka, per langą skristi. 

Telefoną atjungiu ir turiu dvi tris valandas vienas pabūti, išprovokuoti tai mane labai lengva ir labai 

greitai galima gauti į sprandą nuo manęs“. Albertas mano, kad jis yra draugiškas, mokantis 

bendrauti, jautrus, tvarkingas, rūpestingas, tikintis. Marina mano, kad yra linksma, bendraujanti, 

mylinti gyvūnus. Moteriai patinka rūpintis kitais, ilsėtis gamtoje. Ji yra žingeidi, domisi istorijos 
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mokslu. Geriausia savybė - rūpintis kitais. Saulius jaučiasi pats sau nuobodus. Vyras nemėgsta ilgo 

bendravimo ir sako, kad tik iš padorumo stengiasi išklausyti kitą žmogų. Robertas jaučiasi 

netobulas, mano, kad  neatitinka sau pačiam išsikeltų reikalavimų. Tačiau džiaugiasi, kad yra 

žingeidus. Nijolė mano, kad yra ramaus būdo, nekonfliktiška, linksma, suprantanti humorą, tačiau, 

sakė, kad nemėgsta apie save kalbėti. Saulė teigė, kad yra pasitikinti kitais, nuoširdi, dosni, 

sąžininga, vertina ištikimybę ir draugiškumą. Povilas sakė, kad „jei niekas nekimba, esu ramus, 

nepiktybinis“. Vyras džiaugėsi, kad yra sportiškas, tačiau liūdėjo, kad jaučiasi psichologiškai 

palūžęs. Vėjas sakė, kad jis „konkretus, pykstu, jei kas vyksta ne taip, kaip pats noriu“. Vaikinas 

sakėsi esąs draugiškas, tačiau mano, kad yra kerštingas „jei man kas prispjaudys šiaip ir aš 

netylėsiu, irgi tuo pačiu ir su kaupu dar visada atsilyginsiu ir dadėsiu net“. Džiaugėsi, kad moka būti 

linksmas ir paslaugus. Dažnai jaučia nerimą (narkotikų vartojimo pasekmė). Petras sakė, kad 

mėgsta spręsti kryžiažodžius ir yra  nuolaidaus charakterio. 

Šeštas interviu klausimas buvo „Ko norėtumėte palinkėti sau? Kuo galėtų padėti nakvynės 

namų darbuotojai, kad tos svajonės išsipildytų?“  Daugirdas  nieko nenorėjo sau palinkėti, sakė, 

kad  „svajonių daug, nenoriu jų vardinti“. Tai sakydamas vaikinas susimąstė ir nutilo. „Socialiniai 

darbuotojai turėtų daugiau šypsotis, nes tai persiduoda man ta nuotaika, ir reiškia tokia bus diena“. 

Albertas sau norėjo palinkėti sveikatos, o darbuotojams palinkėjo kantrybės. Marina sakė ”sau noriu 

palinkėti ramybės ir protelio šiek tiek daugiau“. Paskui, po ilgokos pauzės pasakė  „o darbuotojams, 

na, net negalvojau, kad čia taip darbuotojai gali tiek daug padėti“. Saulius palinkėtų sau kantrybės ir 

pinigų. O darbuotojams linkėjo kantrybės. Robertas palinkėtų sau supratimo, nuovokos. 

Darbuotojai, Roberto nuomone,  nieko negali padėti, nes viską reikia pačiam daryti „kas ir yra 

baisiausia, tai pačiam reikia gyventi, [....] kažkokios atsakomybės, įsipareigojimų, o ir tai labai 

nesinori kažko imtis“. Vaikinas sakė, kad geriau jau čia nebūtų pakliuvęs  „nors tai man labai 

padėjo, bet geriau jau nebūčiau pakliuvęs į nakvynės namus“. Nijolė norėjo sau palinkėti, kad  

greičiau gautų socialinį būstą, taip pat, kad dukroms ir anūkams viskas klostytųsi gerai gyvenime. 

Darbuotojams Nijolė palinkėjo gerai informuoti gyventojus, kad šie susitvarkytų savo problemas. 

Saulė taip pat sau palinkėjo greičiau gauti socialinį būstą, o socialiniams darbuotojams – gelbėti 

savo klientus. Savo nuosavo būsto sau linkėjo ir Povilas. Vyras linkėjo darbuotojams ir toliau 

prižiūrėti, palaikyti tvarką Nakvynės namuose. Vėjas sau linkėjo neprarasti vilties. O jei bus 

poreikis, jis visada kreipsis pagalbos į socialinį darbuotoją. Petras sau palinkėjo sveikatos ir atskiro 

buto. 

2.1.6. Tyrimo apibendrinimas.  

Apie respondentų amžių bei jų pragyvenimo Nakvynės namuose trukmę. 
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Tyrime dalyvavo 10 respondentų, moterų ir vyrų santykis buvo 1:3 todėl, kad jis būtų panašus į visų 

gyvenančių Nakvynės namuose vyrų ir moterų santykį. Apklausoje dalyvavę gyventojai buvo 

pragyvenę Nakvynės namuose nuo pusės iki 2 metų (1 lentelė). 

1 lentelė 

Respondentų vardas 

(pakeistas) 

Amžius (m) Kiek laiko gyvena Nakvynės 

namuose? 

Daugirdas 20 1 metai 

Albertas 49 1m 6 mėn. 

Marina 58 6 mėn. 

Saulius  59 2 metai 

Robertas 33 1 metai 

Nijolė 61 2 metai 

Saulė 59 2 metai 

Povilas 36 1 metai 

Vėjas  32 1 metai 

Petras 59 2 metai 

Apie aplinką ir jos kūrimą. 

Interviu apie aplinką ir jos kūrimą, buvo išskirtos keturios kategorijos: 

- ankstesnė aplinka, kurioje gyveno; 

- dabartinės aplinkos Nakvynės namuose teigiami bruožai; 

- dabartinės aplinkos Nakvynės namuose neigiami bruožai; 

- įsivaizduojama aplinka, kurioje norėtųsi gyventi. 

Respondentai papasakojo, kaip gyveno anksčiau. Šeši iš jų yra gyvenę nuosavuose būstuose, kartu 

su tėvais, žmona, vaikais. Vienas respondentas yra turėjęs nuosavą namą. Kita dalis respondentų 

papasakojo apie gyvenimą nuomojamuose būstuose, kituose nakvynės namuose, atsitiktinėse 

vietose, laiptinėse, gatvėje. Apie pragyvenimą Vilniaus miesto nakvynės namuose daugelis 

respondentų atsiliepė teigiamai, išskirdami ramią, tolerantišką, būtiniausius poreikius tenkinančią 

aplinką. Paminėjo ir minusus, tokius kaip privačios erdvės trūkumą, maisto dingimus iš bendrų 

šaldytuvų, netvarkingus ir aplinkos netausojančius kambario kaimynus. Respondentai  apibūdino ir 

įsivaizduojamą aplinką, kurioje norėtų gyventi. Daugelio iš jų svajonė – nuosavi ar socialiniai 

būstai. Kiti pabrėžė, kad būtų patogu gyventi dviviečiuose kambariuose, su ramiais ir draugiškais 

kaimynais. Vienas respondentas labai vaizdingai papasakojo apie gyvenimą „karavane ant ratų, 

keliaujant“ (2 lentelė). 

2 lentelė 

Klausimas Kategorija Subkategorija Dažnis 

Aplinka ir jos 

kūrimas 

Ankstesnė aplinka, 

kurioje gyventa 

Kiti nakvynės namai 2 

  Atsitiktiniai būstai, laiptinės, 

gatvė 

2 
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  Tėvų butas 2 

  Nuosavas kambarys, su bendro 

naudojimo virtuve 

 

  Nuosavas namas  

  Nuosavas butas 2 

 Dabartinė aplinka. 

Teigiami bruožai 

Kambarys neblogas, kartu gyvena 

gera nekonfliktiška moteris, 

sugyvenami kaimynai 

 

  Rami aplinka, draugiški kaimynai 2 

  Tolerantiška, motyvuojanti  

aplinka 

 

  Būtiniausius poreikius tenkinanti 

aplinka 

3 

  Galimybė pabendrauti ir pažiūrėti 

TV 

 

  Saugi aplinka 3 

  Gražus vaizdas pro langą  

  Geras socialinės darbuotojos 

darbas 

2 

 Dabartinė aplinka. 

Neigiami bruožai. 

Knarkiantis kaimynas  

  Netvarkingi kambariokai  

  Maisto, palikto šaldytuve, 

vagystės 

3 

  Apgyvendinant naujus 

gyventojus, neatsižvelgiama į ten 

jau gyvenančių norus 

 

  Niūrus vaizdas pro langą  

  Neprognozuojami kaimynai, tarp 

kurių nesaugu gyventi 

 

  Daug gyventojų kambaryje  

  Apgyvendinant  gyventojai 

neskirstomi pagal amžių 

 

  Nėra privačios erdvės  

  Gyventojai nedraugiški ir 

nebendraujantys 

 

  Gyventojai vieni su kitais 

bendrauja nepagarbiai 

 

  Neįvardijo  

  Muštynės tarp gyventojų  

  Gyventojų nepagarbus ir 

netausojantis aplinkos elgesys 

 

  Nehigieniški bendri dušai  

 Įsivaizduojama aplinka, 

kurioje norisi gyventi 

Nuosavas būstas 4 

  Rami aplinka, taikūs kaimynai 3 

  Dvivietis kambarys 2 

  Grįžti gyventi kartu su šeima  
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  Motyvuojanti tolerantiška aplinka  

  Karavanas ant ratų, gyventi 

keliaujant 

 

  Daugiau privačios erdvės  

  Rami, tvarkinga aplinka, kuri būtų 

„kaip namai“ 

 

 

Apie darbuotojus 

Interviu apie darbuotojus buvo išskirtos dvi kategorijos: 

-  paslaugas Nakvynės namuose teikiančių darbuotojų vertinimas; 

- darbuotojų pageidautini bruožai. 

Pasakodami apie Nakvynės namų darbuotojus respondentai išskyrė daug pozityvių subkategorijų: 

toleranciją, profesionalumą, kantrybę, ištvermę, nuoširdumą. Aptariant pageidautinus darbuotojų 

bruožus ir paslaugų teikimą, gyventojai pageidavo lygiaverčių santykių, siūlė, kad darbuotojai 

daugiau šypsotųsi, būtų psichologiškai atsparūs, kiti respondentai tvirtino, kad norėtų, kad 

darbuotojai išliktų tokie patys, kokie ir yra (3 lentelė). 

                                                                                                                                               3 lentelė 

Klausimas Kategorija Subkategorija Dažnis 

Darbuotojai Nakvynės namų 

darbuotojų vertinimas 

Labiau prižiūrėti tvarką, drausmę 2 

  „Faini jie visi“  

  „Atsižvelgia į mūsų poreikius 

visi“ 

 

  „Man patinka, nežinau, stengiasi 

matau“ 

 

  Atlieka savo darbą, laikosi 

instrukcijų 

 

  Supratingi, kantrūs, profesionalūs  

  Malonūs, tolerantiški  

  Pagarbūs, kantrūs, ištvermingi 2 

  Psichologiškai atsparūs  

  Drausmina gyventojus  

  Nuoširdūs, rūpestingi, geri  

  Kaip pats elgiesi su kitais, taip 

elgsis ir su tavimi. 

 

  Tolerantiški, pagarbūs  

  Nuoširdžiai bendraujantys  

  Padedantys, esant reikalui  

  Profesionalūs  

  Laikosi instrukcijų  

 Darbuotojų pageidautini 

bruožai 

Supratingumas, psichologiškas 

aktyvumas 
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  Kad liktų tokie, kokie yra  

  Lygiaverčiai santykiai  

  Linksmesni, pozityvūs  

  Kantrūs, ištvermingi 3 

  Linksmesni, daugiau 

besišypsantys 

 

 

Renginiai, užsiėmimai, veikla 

Interviu apie renginius, užsiėmimus ir veiklą buvo išskirtos dvi kategorijos: 

- asmens užimtumas; 

- Nakvynės namuose siūlomas užimtumas. 

Respondentų pasakojime apie laisvalaikio praleidimą, galima išskirti daug subkategorijų: bibliotekų 

lankymą ir skaitymą, kino filmų peržiūras, pasivaikščiojimą, susitikimus su artimaisiais, sportą, 

kryžiažodžių sprendimą. Pasakodami apie Nakvynės namuose organizuojamą laisvalaikio 

užimtumą, respondentai paminėjo tradicines metines šventes ir edukacinius užsiėmimus Valdovų 

rūmuose. Keli respondentai apgailestavo, kad Nakvynės namuose nėra sporto salės (4 lentelė). 

4 lentelė 

Klausimas Kategorija Subkategorija Dažnis 

Renginiai, 

užsiėmimai, veikla 

Asmens užimtumas Savanoriška veikla  

  Lankymasis  bibliotekoje  

  Išvykos į pajūrį  

  Skaitymas 3 

  Kino filmų peržiūra  

  Sportas 2 

  Kryžiažodžių sprendimas 2 

  Internetas  

  Pasivaikščiojimas  

  Labdaros organizacijų lankymas  

  Susitikimas su artimaisiais  

  Gydymasis (silpna sveikata)  

  Pažįstamų žmonių vaikų priežiūra 2 

 Nakvynės namuose 

siūlomas užimtumas 

Siūlomų renginių netrūksta 3 

  Patiko kaip organizuojamos 

tradicinės metinės šventės 

4 

  Nemėgsta juose dalyvauti, nes 

nuobodu ir greit pavargsta 

 

  Patinka renginiai Valdovų 

rūmuose 

4 

  Pritaria, kad reikia organizuoti  
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daug užsiėmimų, bet pats 

nedalyvauja juose 

  Patiko filmų peržiūros ir 

aptarimai 

 

  Trūksta sporto salės 2 

 

Artimi žmonės, socialinis tinklas 

Interviu apie artimus žmones ir socialinį tinklą buvo išskirtos 2 kategorijos: 

- artimųjų ratas; 

- žmonės, su kuriais bendraujama Nakvynės namuose. 

Respondentai pasakojo, kad yra išlaikę artimus santykius su šeimos nariais: mama, žmona, seserimi, 

broliu, močiute. Kiti kurie respondentai tvirtino, kad nepasitiki Nakvynės namų gyventojais ir su 

jais bendrauja tik „labas, viso gero“. Tačiau dauguma respondentų teigė, kad Nakvynės namuose 

turi draugų, kuriuos vadino „kambariokais“. Vienas respondentas sakė, kad turi gerą draugę, kitas 

teigė, kad „atsirenka su kuo bendrauti, kad būtų žmoniški ir tvarkingi“ (5 lentelė). 

 5 lentelė 

Klausimas Kategorija Subkategorija Dažnis 

Artimi žmonės, 

socialinis tinklas 

Artimųjų ratas Draugė, taip pat gyvenanti 

Nakvynės namuose 

 

  Teta 2 

  Dukros su šeimomis 2 

  Mama, gyvenanti kitame mieste 3 

  Brolis 3 

  Sūnus  

  Sesuo, gyvenanti užsienyje  3 

  Žmona  

  Tėvas 2 

  Močiutė  

 Žmonės, su kuriais 

bendraujama Nakvynės 

namuose 

Nepasitiki žmonėmis, kurie čia 

gyvena  

 

  Su visais bendrauja vienodai  

  Bendrauja  „labas, viso gero“  

  Bendrauja su asmeniu, su kuriuo 

gyvena viename kambaryje. 

5 

  Mažai bendrauja su gyvenančiais 

čia. 

 

  Bendrauja su visais kambariokais, 

jie yra linksmi ir geri. 

 

  Atsirenka su kuo bendrauti, kad 

būtų žmogiški ir tvarkingi. 
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Asmeninės savybės 

Interviu apie asmenines savybes buvo išskirtos 3 kategorijos: 

- savęs apibūdinimas; 

- tobulėjimą skatinančios identifikuojamos savybės; 

- Nakvynės namų darbuotojų pagalba, jos būtinumas. 

Apibūdindami save respondentai minėjo tokias savybes: nuoširdumą, paprastumą, plepumą, 

humoro jausmą, ramumą, sportiškumą, pesimizmą, kritiškumą sau, o kaip tobulėjimą skatinančias 

savybes įvardijo norą save pažinti, savęs motyvaciją, pagalbą kitiems, žingeidumą, gebėjimą 

bendrauti. Apibendrinant kategoriją Nakvynės namų darbuotojų pagalba, jos būtinumas, išskiriamos 

tokios subkategorijos: darbuotojų pozityvumas, šypsena, gebėjimas prižiūrėti, kad visi gyventojai 

laikytųsi Vidaus tvarkos taisyklių. Kai kurie gyventojai norėjo, kad niekas nesikeistų ir viskas liktų 

taip, kaip buvę, du respondentai neturėjo jokių pageidavimų (6 lentelė).  

6 lentelė 

Klausimas Kategorija Subkategorija Dažnis 

Asmeninės savybės Savęs apibūdinimas Ramaus būdo 3 

  Tylus 3 

  Turintis humoro jausmą 3 

  Padedantis kitiems, atjaučiantis 2 

  Kritiškas sau  

  Paprastas  

  Nuoširdus  

  Plepus  

  Flegmatiškas, pesimistas 2 

  Netobulas  

  Nuoširdus ir pasitikintis kitais  

  Normalus žmogus, jei niekas 

nekimba 

 

  Sportiškas  

  Linksmas, draugiškas, 

dėmesingas 

 

 Tobulėjimą skatinančios 

identifikuojamos savybės 

Savo klaidų pripažinimas 4 

  Noras save pažinti  

  Ramus, nepiktybinis  

  Pasitikėjimas  

  Padėjimas kitiems  

  Gebėjimas bendrauti  

  Natūralumas būnant savimi  

  Atsakomybė, nuovokumas  

  Žingeidumas  

  Patirties perėmimas iš tu, kurie 

daugiau žino, išmano 
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  Savimotyvacija  

 Nakvynės namų 

darbuotojų pagalba, jos 

būtinumas. 

Kad ateitų ryte į darbą su šypsena, 

nes gera nuotaika perduodama ir 

gyventojams 

 

  Neturi pageidavimų 2 

  Vertina bendravimą su socialiniu 

darbuotoju 

 

  Reikia pačiam daugiau stengtis, 

save motyvuoti spręsti iškylančias 

problemas 

 

  Norėtų, kad niekas nesikeistų  

  Teigia gavęs visą reikalingą 

pagalbą, o sveikatos niekas negali 

duoti. 

 

  Teigia gavusi visą reikalingą 

pagalbą iš socialinio darbuotojo. 

 

  Socialiniai darbuotojai turi 

prižiūrėti, kad visi gyventojai 

laikytųsi Vidaus tvarkos taisyklių 

2 

 

2.2. Paslaugų kokybės vertinimas paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu. Tyrimas 

buvo atliktas taikant kiekybinio tyrimo metodą. Buvo siekiama ieškoti išorinio reiškinio 

požymių, išgaunant įvairius dydžius, kurie gali būti matuojami. 

2.2.1. Paslaugų kokybės vertinimui naudotos anketos, kurios rekomenduotos  Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento, ir patvirtintos 

Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos apraše (Priedas 

2). Anketinės apklausos metodas numato duomenų rinkimą,  kuriuo siekiama išsiaiškinti 

respondentų nuomonę apie elgesio motyvus, vertybines orientacijas, kasdieninės veiklos 

veiksnius, požiūrį į aplinką. 

2.2.2. Respondentai. Vilniaus miesto nakvynės namuose dirbantys ir paslaugas teikiantys 

darbuotojai (Vilkpėdės g. 12). Tyrime dalyvavo 24 darbuotojai  

2.2.3. Tyrimo laikas ir vieta.   Tyrimas vyko 2018 metų birželio – liepos mėnesiais  Vilniaus 

miesto nakvynės namuose, Vilkpėdės g. 12.  

2.2.4. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. 

1.  Ar tinkamai pateikiama informacija viešojoje erdvėje (įstaigos tinklalapyje, 

žiniasklaidos ir kt. priemonėmis) apie įstaigos teikiamas paslaugas? Iš 24 apklaustųjų 

darbuotojų 21 atsakė, kad viešojoje erdvėje informacija apie įstaigą yra pateikiama tinkamai, 2 
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nurodė atsakymą „nežinau“, 1 – į klausimą atsakė „kita“. Minėtas darbuotojas mano, kad 

informacija apie įstaigos teikiamas paslaugas pateikiama vidutiniškai (1 diagrama). 

 

1 diagrama 

2. Ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos patenkina jų poreikius? 16 darbuotojų į 

klausimą atsakė, kad teikiamos paslaugos „visiškai patenkina“ paslaugos gavėjų poreikius, 4 

darbuotojai pasirinko atsakymą – „patenkina“, 4 darbuotojai pažymėjo, kad teikiamos 

paslaugos „iš dalies patenkina“ paslaugos gavėjus (2 diagrama). 

 

 

2 diagrama                                                                                                                                                                     

  3.  Ar teikiant paslaugas atsižvelgiama į paslaugų gavėjo individualius poreikius? 16 

darbuotojų mano, kad „paprastai visada“ atsižvelgiama į paslaugų gavėjo individualius 

poreikius, 6 darbuotojai mano, kad paslaugos „dažnai“ atitinka paslaugų gavėjų poreikius, 2 

darbuotojai pasirinko atsakymą – „kartais“ (3 diagrama). 

21

2

1

1. Ar tinkamai pateikiama informacija viešojoje erdvėje 

(įstaigos tinklapyje, žiniasklaidos ir kt. priemonėmis) apie 

įstaigos teikiamas paslaugas?

taip nežinau kita (įvardinkite)

4

16
4

2. Ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos tenkina jų 

poreikius?

visiškai patenkina patenkina iš dalies patenkina
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3 diagrama 

4. Ar atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus? 19 darbuotojų pažymėjo, kad yra 

atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus, 5 darbuotojai pažymėjo „kita“ Minėti 

darbuotojai patikslino, kad atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus, jei jie yra adekvatūs, 

realūs  (4 diagrama). 

 

4 diagrama 

5. Ar įstaigos darbuotojai operatyviai sprendžia paslaugų gavėjų problemas? 19 

darbuotojų nurodė, kad sprendžia paslaugų gavėjų problemas operatyviai, 5 – „iš dalies 

operatyviai“ (5 diagrama).  

 

5 diagrama 

16

6

2

3. Ar teikiant paslaugas atsižvelgiama į gavėjo 

individualius poreikius?

paprastai visada dažnai kartais

19

5

4. Ar atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus?

taip kita (įvardinkite)

19

5

5. Ar įstaigos darbuotojai operatyviai sprendžia paslaugų 

gavėjų problemas?

operatyviai iš dalies operatyviai
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6. Ar Jūs suteikiate paslaugų gavėjui paslaugas taip, kaip buvo suplanuota? Paslaugų 

gavėjui paslaugas taip kaip suplanuota „paprastai visada“ atsakė 19 darbuotojų, 5 mano, kad 

paslaugas taip, kaip suplanuota, teikia „dažnai“ .(6 diagrama).  

 

6 diagrama 

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

sekančiai: 15 darbuotojų atsakė, kad paslaugų teikimą įtakoja vidiniai veiksniai, 5 darbuotojai  

išskyrė išorinius veiksnius, o 4 darbuotojai akcentavo išorinius ir vidinius veiksnius. Paslaugų 

teikimą įtakoja vidiniai veiksniai, tokie kaip darbuotojų asmeninės savybės, kompetencija, 

gebėjimai, motyvacija,  požiūris į klientą. Taip pat paslaugų teikimą įtakoja ir išoriniai veiksniai, 

tokie kaip  bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, visuomenės nuomonė, pačių paslaugų 

gavėjų motyvacija keistis. 

8. Paslaugas teikiančių darbuotojų buvo paklausta ar paslaugų gavėjai pasitiki darbuotojais, 14 

darbuotojų mano, kad jais pasitiki, 7 darbuotojai mano, kad jais pasitiki „iš dalies“, 3 darbuotojai 

atsakė „kita“, nežinojo (7 diagrama). 

 

7 diagrama 

9. Į klausimą ar Jums pakanka žinių paslaugoms suteikti, 19 darbuotojų nurodė, kad žinių 

suteikti paslaugas pakanka, 4 – „iš dalies pakanka“, o vienas darbuotojas nurodė „kita“  (8 

diagrama). 

 

19

5

6. Ar Jūs suteikiate paslaugų gavėjui paslaugas taip kaip 

suplanuota?

paprastai visada dažnai

14

7

3

7. Ar paslaugų gavėjas pasitiki darbuotojais?

pasitiki iš dalies pasitiki kita (įvardinkite)
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8 diagrama 

10.  Į klausimą ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją, 21 darbuotojas 

atsakė – „taip“, 3 darbuotojai pasirinko atsakymą „iš dalies“ (9 diagrama). 

  

9 diagarama 

        11. Į klausimą kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito teikiamų paslaugų kokybė, 6 

respondentai nurodė, kad paslaugų kokybė „labai pagerėjo“, 9 - nurodė, kad paslaugų kokybė 

„pagerėjo“, kiti 9 -  nurodė, kad paslaugų kokybė „liko tokia pati“ (10 diagrama). 

 

10 diagrama 

       12.  Jei pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė, kas tam turėjo įtakos? Respondentai, atsakydami į šį 

klausimą, atsakymus pasirinko sekančiai: geras darbo organizavimas, didesnis bendradarbiavimas su 

kitomis socialinėmis įstaigomis, naujų profesionalių darbuotojų priėmimas į darbą, darbo sąlygų 

pagerėjimas, apmokymai, patirtis, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, komandinis darbas, 

Vilniaus miesto savivaldybės organizuotas naujas projektas „Vilniečio kortelė“, darbuotojų 

19

4

1

8. Ar Jums pakanka žinių paslaugoms suteikti?

pakanka iš dalies pakanka kita (įvardinkite)

21

3

9. Ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę 

kompetenciją?

taip iš dalies

6

9 9

10. Kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito teikiamų paslaugų 
kokybė:

labai pagerėjo pagerėjo liko tokia pati
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profesionalumas, komandinis darbas, draugiškas kolektyvas, darbuotojų bendravimas, bei profesinė 

atsakomybė. 

         13. Jei pablogėjo, kas tam turėjo įtakos? Į šį klausimą neatsakė nei vienas darbuotojas. 

 14. Jūsų darbo aplinkos vertinimas.  Respondentų buvo klausta apie darbo aplinką. Atsakymai 

pasiskirstė sekančiai: atlyginimą 16 darbuotojų įvertino „gerai“, 4 - įvertino  „vidutiniškai“, 4 – „labai 

gerai“; darbo organizavimą 16 įvertino „gerai“, 8 „labai gerai“; darbo krūvį 20 respondentų įvertino 

„gerai“, 4 pasirinko atsakymą „labai gerai“; darbo tikslų ir rezultatų aiškumą 16 darbuotojų įvertino 

„gerai“,  8 - „labai gerai“; darbo rezultatų įvertinimą 14 darbuotojų įvertino „gerai“, 1 – „vidutiniškai“, 

9 – „labai gerai“; galimybės tobulinti savo profesinę kompetenciją 15 darbuotojų įvertino „gerai“, 9 – 

„labai gerai“; komandinį darbą 14 darbuotojų įvertino „gerai“, 9 – „labai gerai, 1 - „vidutiniškai“; 

bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis 17 respondentų įvertino „gerai“, 2 - „labai gerai“ ir 5 - 

„vidutiniškai“; kitą 1 darbuotojas įvardino „gerai“ (11 diagrama). 

 

11 diagrama 

 15.  Apklausus darbuotojus, paaiškėjo, kad dauguma (11) kaip sunkumą teikiant paslaugas, įvardijo 

neigiamą visuomenės požiūrį į socialinių paslaugų teikėjus, 9 darbuotojai įvardijo 

bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stoką, 8 darbuotojai įvardijo nepakankamą 

finansavimą iš savivaldybės biudžeto, 6 darbuotojai įvardijo neigiamą paslaugų gavėjų požiūrį į 

socialinių paslaugų teikėjus, 4 darbuotojai pažymėjo atsakymą „kita“ (vienas darbuotojas atsakė, 

4
1 1

5

16

16
20

16 14 15 14

17

1

4
8

4
8 9 9 9

2

11. Darbo aplinkos vertinimas

Vidutiniškai Gerai Labai gerai



 

22 
 

kad nepalanki įstatyminė bazė, kiti darbuotojai negalėjo atsakyti arba parašė, kad nesusidūrė su 

sunkumais). Atsakydami į klausimus, darbuotojai galėjo žymėti ir po kelis atsakymus (12 

diagrama). 

 

12 diagrama 

16.  Į klausimą, kas turi didžiausios įtakos, siekiant efektyvių darbo rezultatų, buvo paminėti 

vidiniai  veiksniai: komandinis darbas, profesionalumas, kvalifikacijos kėlimas, saugi aplinka, 

paslaugų gavėjų motyvacija, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis ir organizacijomis. Taip pat 

buvo paminėti ir išoriniai veiksniai, tokie kaip žiniasklaida, visuomenės nuomonės formavimas, 

valstybės palaikymas ir pakankamas finansavimas, įstatyminė bazė. 

17. Į klausimą Jūsų pasiūlymai, gerinant paslaugų kokybę, atsakymai buvo šie: profesionalumo 

ugdymas, kvalifikacijos kėlimas, kolektyvo susitelkimas, darbo aplinkos pritaikymas ir gražinimas, 

bendradarbiavimo galimybių plėtra, socialinio darbo viešinimas, saugios aplinkos kūrimas, 

paslaugų gavėjų bendruomeniškumo jausmo stiprinimas. 

18. Tyrime dalyvavo 24 darbuotojai, iš jų buvo 14 moterų ir 10 vyrų (13 diagrama). 

                                       
13 diagrama 

11

6

9

8

4

12. Su kokiais sunkumais susiduriate teikdami paslaugas?

neigiams visuomenės požiūris į socialinių paslaugų teikėjus
neigiams paslaugų gavėjų požiūris į socialinių paslaugų teikėjus
bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stoka
nepakankamas finansavimas iš savivaldybės biudžeto

10

14

13. Jūsų lytis:

vyras moteris
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19. Atsakymuose Jūsų amžius, 7 darbuotojai  yra 30-40 metų, 7 darbuotojai yra 51-60 metų 

amžiaus, 6 darbuotojai 41-50 metų amžiaus, 2 darbuotojai yra 18-29, 2 darbuotojai yra 61-70 

amžiaus (14 diagrama).

 

14 diagrama 

20. Tyrime dalyvavo 6 socialinės darbuotojos, 2 socialinio darbo organizatorės, 9 socialinio 

darbuotojo padėjėjai, 2 jaunesnieji socialiniai darbuotojai, 1 bendros praktikos slaugytoja, 4 

administracijos darbuotojai. Darbuotojų darbo stažas įstaigoje pasiskirstė nuo pusės iki 21 metų. 

                

15 diagrama 

2.2.5. Kiekybinio tyrimo, apklausiant paslaugas teikiančius darbuotojus, 

apibendrinimas. 

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 veiksnius, patenkinti paslaugų gavėjų emocinio bendravimo poreikį bei 

atstatyti jų orumo jausmą. Nakvynės namų paslaugų teikėjai atsižvelgia į paslaugų gavėjų 

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

2

7

6

7

2
14. Jūsų amžius

18 -29 30-40 41-50 51-60 61-70

6

18

20. Jūsų pareigybė

 socialinis darbuotojas kita(įvardinkite)
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paslaugos gavėjų poreikius. Darbuotojų nuomone, paslaugų gavėjai jais pasitiki, taip pat mano, kad 

būtina gerinti savo profesines kompetencijas. 

3. BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų teikiamų bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų 

kokybės gerinimo priemonių planas 2018 – 2019 metams 

Eil. 

Nr.  

Priemonė  Numatomos priemonės, 

veiksmai 

Atsakingas asmuo Pastabos 

1. Konsultavimo 

paslaugos kokybės 

gerinimas 

   

1.1

. 

Priemonių 

konsultavimui 

įsigijimas 

Kanceliarinių 

priemonių, dailės 

reikmenų, priemonių 

rankdarbiams pirkimas 

Ūkio dalies vedėjas 

Kazimieras Kučinskas 

 

1.2

. 

Sudėtingų atvejų 

analizė grupėje 

Intervizijų 

organizavimas (kas 

mėnesį arba esant 

poreikiui)  

Direktoriaus pavaduotoja  

Audronė Luneckienė 

 

1.3

. 

Konsultavimo ir 

gyvenamųjų erdvių 

gražinimas 

Bendrųjų ir 

konsultacinių  erdvių 

puošimas gyventojų 

sukurtais darbais  

Socialinė darbuotoja Ana 

Kazlauskienė 

Socialinė darbuotoja Danguolė 

Ražanienė 

 

2. Teikiamų paslaugų 

viešinimas 

   

2.1

. 

Teikiamų paslaugų 

viešinimas  

Bendravimas su 

žiniasklaidos atstovais 

 

Socialinio tinklo  

www.facebook.com 

priežiūra 

Direktorius Edvardas 

Jablonskis 

 

Socialinė darbuotoja Asta 

Tumėnaitė 

 

2.2

. 

Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. 

 

Efektyvus  

bendradarbiavimas su 

valstybinėmis 

institucijomis, 

įstaigomis, NVO, 

gerosios patirties 

sklaida 

Direktorius Edvardas 

Jablonskis 

 

2.4

. 

Paslaugų kokybės 

vertinimas  

Anketinių apklausų ir 

kokybinių interviu 

organizavimas  

Socialinio darbo organizatorė 

Angelė Suchovienė 

 

 

3.  Specialistų 

kvalifikacijos kėlimas 

   

3.1

. 

Specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

įgyvendinimas  

 

Mokymai, seminarai, 

konferencijos 

Direktorius Edvardas 

Jablonskis 

 

3.2

. 

Metodiniai pasitarimų 

plėtra 

Ketvirtinių metodinių 

pasitarimų pravedimas  

Direktoriaus pavaduotoja  

Audronė Luneckienė 

 

http://www.facebook.com/
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4.  Grupinio darbo 

gerinimas 

Naujų galimybių 

paieška 

Socialinio darbo organizatorė 

Angelė Suchovienė, 

socialinio darbo organizatorė 

Simona Jaglinska 

 

5. Transporto paslaugų 

plėtojimas 

Transporto paslaugų 

teikimo neįgaliems 

asmenims, benamiams 

didinimas 

Direktorius Edvardas 

Jablonskis 

 

6. Paramos (labdaros) 

paieškos 

organizavimas ir 

teikimas 

Paramos paieška 

informacinių 

technologijų pagalba 

Direktoriaus pavaduotoja  

Audronė Luneckienė 
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BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų filiale A. Kojelavičiaus g. 50 

teikiamų bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės 

vertinimo paslaugų gavėjų ir paslaugas teikiančių darbuotojų 

požiūriu periodinės patikros 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimo ataskaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILNIUS 

2018 m. 
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BĮ Vilniaus miesto nakvynės namai A. Kojelavičiaus g. 50 teikiamų socialinės 

priežiūros paslaugų kokybės vertinimas paslaugų gavėjų ir paslaugas teikiančių 

darbuotojų požiūriu 

1. TYRIMO APRAŠYMAS 

1.1.  Bendras tyrimo apibūdinimas 

Tyrimo objektas :  Vilniaus miesto nakvynės namų laikino apnakvindinimo paslaugų gavėjai. 

Tyrimo tikslas: Atlikti bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimą. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Ištirti paslaugų gavėjų nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę. 

2. Išsiaiškinti svarbiausius aspektus, kuriuos reikia tobulinti, siekiant efektyviau teikti socialines 

paslaugas. 

Tyrimo metodika, atranka ir tiriamieji :  

Tyrimo metu taikytas kokybinio interviu metodas. Pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo atrankos 

metodas – tikslinė atranka.  

Tiriamieji: Tyrime dalyvavo 6 socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo) paslaugų gavėjai. 

1.2.  Tyrimo eiga ir organizavimas 

        Kokybinis tyrimas atliktas 2018 m. birželio - rugpjūčio mėnesiais Vilniaus miesto nakvynės 

namų paslaugų gavėjai apklausti pačiuose nakvynės namuose. Kokybinis tyrimas buvo pasirinktas 

kaip metodas, padedantis pažvelgti į situaciją "iš vidaus". Su visais tyrimo dalyviais buvo iš anksto 

asmeniškai suderinta dėl tyrimo vietos ir laiko, tuo pačiu jiems buvo pateikti klausimai, su kuriais 

turėjo galimybę susipažinti iš anksto prieš įrašant interviu. Interviu įrašymas vidutiniškai 

užtrukdavo 30-40 min. Interviu įrašyti diktofonu, transkribuoti ir pateikti prieduose. Įrašius ir 

iššifravus interviu, toliau buvo atliekama turinio analizė: tyrimo klausimai ir atsakymai į juos 

suklasifikuoti kategorijų ir subkategorijų lentelėse, po kuriomis surašytos išvados iš gautų 

atsakymų. 

        Tyrimas buvo atliktas tokia seka: analizė, situacijos Vilniaus miesto nakvynės namuose 

ištyrimas, klausimynų sudarymas, respondentų atranka, respondentams patogios datos, laiko, vietos 

paskyrimas, interviu įrašymas ir iššifravimas, gautų duomenų analizė, tyrimo rezultatų 

apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas. 
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1.3.  Pusiau struktūruoto interviu duomenų analizė 

1 lentelė.  Nakvynės namų paslaugų gavėjų charakteristika : 

Kategorija Subkategorija 

 

Pagrindžiantis teiginys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpas 

pasakojimas 

apie save 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amžius, išsilavinimas, 

pagrindinė veikla, 

gyvenimo Nakvynės 

namuose laikotarpis 

 

 

 

 

 

,,[...] Baigęs esu universitetą, dirbau pagal 

specialybę kalbos mokytoju.“ 

,,[...]  baigiau tris klases, gyvenau daugiavaikėje 

šeimoje, įvairių problemų būdavo šeimoje, dar mano 

neįgalumas yra.“ 

,,[...]  , dirbantis, baigęs profesinę, dvylikos 

 klasių. Profesija – apdaila, bet taip ir nepavyko 

įsidarbinti pagal profesiją.“ 

,,[...] baigusi  politechnikumą,  visą gyvenimą - daug 

metų dirbau stakles.“ 

,,[...]  Esu  vilnietis,  baigiau profesinę mokyklą  

Frezuotojas  .“ 

,,[...] Jokių mokslų. Gyvenom kaime, mama, tėvas 

sirgo, šeši vaikai, aš - trečia, reikėjo ir daržus ravėti, 

ir karves melžti , ir vaikus prižiūrėti.“ 

 

,,[...] suėjo šešiasdešimt aštuoni metai.“ 

,,[...]   metų man dabar suėjo keturiasdešimt .“ 

,,[...]  man dvidešimt devyni metai.“ 

,,[...]  57 metai.“ 

,,[...]  Man jau 58 metai.“ 

,,[...] tuoj bus 75.“ 

 

,,[...] pradėjome ieškoti mano darbo stažo..“ 

,,[...] dienos metu aš būnu bibliotekoje, važiuoju į 

valgyklą pavalgyti, po to vėl į biblioteką sugrįžtu ir 

beveik visą dieną ten ir praleidžiu. Ten skaitau, 

pažaidžiu.“ 

,,[...]  veikla šiuo metu yra darbas. Po darbo 

žaidimai, japoniška animacija, filmai, serialai.  .“ 

,,[...] pas mane invalidumas-40%,antra grupė, o šiaip 

tai vyksta teismai dėl buto.“ 

,,[...]  Dabar nieko neveikiu, poilsiauju.“ 

,,[...]  nieko neveikiu. Pas mane visą laiką aukštas 

spaudimas, man tik ramybės norisi.“ 

 

,,[...] Nakvynės namuose gyvenu nuo sausio penktos 

ar šeštos dienos.“ 

,,[...]   Kažkur pusantrų metų .“ 

,,[...]  Septyni su trupučiu metai. Visi metai 

pragyventi bendroje Nakvynės namų salėje.  .“ 

,,[...] man atrodo, apie tris mėnesius   .“ 

,,[...] Nakvynės namuose gyvenu nuo 2017 metų 

spalio 24 dienos .“ 

,,[...] jau seniai, keli metai.“ 
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           Apibendrinant gautus rezultatus (1 lentelė), respondentų išsilavinimas pasiskirstė sekančiai: 

„baigiau 3 klases“, „baigiau profesinę“, „baigiau politechnikumą“, baigiau Vilniaus universitetą“. 

Išsilavinimo požiūriu pasiskirstymas labai įvairus. Nuo benamystės neapsaugoti išsilavinę, 

diplomuoti asmenys.  

          Tyrėjų amžius pasiskirstė nuo 29 iki 75 metų amžiaus. Į klausimą „Ką šiuo metu veikiate?“, 

respondentai atsakė, kad „dienos metu būnu bibliotekoje, važiuoju į valgyklą“, „dirbu“, „ieškau 

darbo stažą“, „nieko neveikiu“. Apibendrinant užimtumo pasiskirstymą, matyti, kad paslaugų 

gavėjai laiką leidžia bibliotekose, skaito knygas, naudojasi internetu, žaidžia žaidimus, lankosi 

labdaringose valgyklose, gamina maistą Nakvynės namuose, dirba, sprendžia savo socialines 

problemas, tvarko dokumentus.  Pastebėta, kad asmenys turintys sveikatos problemų, neturi 

motyvacijos keistis.   

          Duomenys rodo, kad Nakvynės namų paslaugomis paslaugų gavėjai naudojasi nuo 3 mėnesių 

iki 7 metų.  

2 lentelė.  Aplinka ir jos kūrimas : 

Kategorija Subkategorija 

 

Pagrindžiantis teiginys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabartinė aplinka, 

norima aplinka, aplinka 

iki Nakvynės namų, 

neigiami buvusios 

aplinkos aspektai 

 

 

 

 

 

,,[...] man panašu kaip ligoninėje, dažnai žmonėms 

būna blogai.“ 

,,[...] trūksta tų patogumų visų, iš tikrųjų, gerai, kad 

tas dušas yra, bet vis tiek trūksta ir išsiskalbti ir 

pasidžiauti, va trūksta to.“ 

,,[...] viskas tvarkoje, neturime tokių problemų. 

Svarbiausia, kad yra, ypač žiemos metu stogas virš 

galvos, kad ne lauke .“ 

,,[...] Aplink namą - gražu, gulbės, bet viduj- ai, ką 

čia kalbėti, nei čia ką pakeisi.“ 

,,[...] gamta graži, puiki.“ 

,,[...] Viskas gerai, nėra problemų su vandeniu, 

pakanka.“ 

 

,,[...] Norėtųsi, kad būtų daugiau vietos ir daugiau 

lovų.“ 

,,[...] normalioje aplinkoje, kad pasikelti normaliai ir 

nusprausti.“ 

,,[...] Nu, kol kas viskas gerai,  Vis vien šita bendra 

salė yra skirtas visiems, bet manau būtų gerai, kad 

būtų didesnė salė, kad daugiau žmonių priimti, kad 

neliktų gatvėje ir vis tiek.“ 

,,[...] norėčiau gyventi laisvėje, savo namuose.“ 

,,[...] Negalvojau.“ 

,,[...] Kokioje norėčiau, tai nėra sąlygų.“ 

 

,,[...] Pas šeimininkus ūkyje gyvenau, karvės, ožkos 

ten buvo.“ 

,,[...] ...kambarys labai didelis buvo, bet ten remontą 
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 reikėjo daryti labai, nes antrame aukšte gyveno 

kaimynė, kuri mus užpylė ir prasidėjo tas kvapas 

toks, na žinokite tikrai, aplinka nekokia ten buvo. 

Aplinka ten buvo baisi.“ 

,,[...] būstas buvo avarinės būklės, kad viskas tiesiog 

byrėjo ant galvų, ten kapitalinio remonto reikėjo .“ 

,,[...] buvo 2 kambarių butas, viskas buvo tvarkoj, 

visi patogumai.“ 

,,[...] gyvenau  pas draugą, draugui mirus atėjau į 

Nakvynės namus.“ 

,,[...] tarnavau pas žmones-Pavilny, daržus ravėjau, 

ir namie padėdavau, ir plaudavau.“ 

 

,,[...] Man nepatiko tik kai šeimininkas mirė, 

daugiau viskas buvo gerai, gerai.“ 

,,[...] Ir kvapas ir padėtis tokia nekokia ten buvo.“ 

,,[...] Sąlygos, buitis .“ 

,,[...] niekas neslėgė, jokių problemų.“ 

,,[...] Gyvenimas. Tik tai galiu pasakyti.“ 

,,[...] niekas, viskas gerai buvo, bet numirė mano 

senukai, tai ir atvežė mane čia.“ 

 

 

            Į klausimą „Kaip atrodo aplinka, kurioje šiuo metu gyvenate?“ (2 lentelė), respondentai 

nurodė: „panašu kaip ligoninėje, dažnai žmonėms būna blogai“, „trūksta patogumų“, „svarbiausia, 

kad ypač žiemos metu stogas virš galvos, kad ne lauke“, „aplink namą – gražu, gulbės, bet viduj – 

ai, ką čia kalbėti‘. Paslaugų gavėjai akcentuoja gražią aplinką, bet tuo pačiu vardina buitinius 

trūkumus, tai dušų, džiovyklų, vandens.  

          Į klausimą „Kokioje aplinkoje norėtume gyventi?“, respondentai nurodė: „normalioje 

aplinkoje“, „kad būtų daugiau vietos ir daugiau lovų“, „norėčiau gyventi savo namuose“.   

Apibendrinant duomenis, galima daryti išvadą, kad žmogui labai svarbu patenkinti 

gyvybinius poreikius, tai miego, maisto, poilsio, sveikatos palaikymo.  

Interviu metu respondentai nurodė, kad iki Nakvynės namų gyveno sudėtingoje 

aplinkoje, išgyveno krizę, todėl pateko į Nakvynės namus. 

3 lentelė.  Darbuotojai : 

Kategorija Subkategorija 

 

Pagrindžiantis teiginys 

 

 

 

 

Nuomonė 

apie 

 

 

 

Pagrindiniai išskirti 

darbuotojų bruožai, kokie 

darbuotojai turėtų būti. 

,,[...] dirba savo darbą, dirba labai teisingai, 

sąžiningai draugiški yra, šaltų nervų   .“ 

,,[...] aš tai patenkinta darbuotojais. Jeigu nėra 

priežasčių, pastabų negaunu.“ 

,,[...] nieko negaliu pasakyti. Nei blogo nei gero. O 

apie budinčius, būna, kad jie yra dviejų standartų, 

vienus įleidžia, kitų neįleidžia. Dabar kai nėra 

narkomanų, tai viskas tvarkoje  .“ 
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darbuotojus Ką reikia keisti, kad 

gyvenimas Nakvynės 

namuose būtų geresnis. 

,,[...] ) Socialiniai geri, visos geros , kantrios.“ 

,,[...] Mano socialinė darbuotoja yra gera, 

bendraujanti, labai rūpinasi, paslaugi, maloni.“ 

,,[...] Darbuotojai visi geri.“ 

 

,,[...] Nu tai, tie kurie yra, labai geri darbuotojai, tik 

man atrodo, kad čia sunku dirbti  .“ 

,,[...] Žinokite, net neįsivaizduoju...( pasimetė).“ 

,,[...] nežinau, į šitą klausimą aš negaliu atsakyti.“ 

,,[...] viskas gerai, kad tik ištvermė, kantrybė 

nesibaigtų  .“ 

,,[...] tokios ir norėčiau.“ 

,,[...] Geri darbuotojai.“ 

 

,,[...] visada būna keliai į gerumą. Aš tai norėčiau 

pasveikti ir gyventi savo gyvenimą, visko užtenka 

per akis, dušas dieną naktį veikia, raktą visada 

duoda, virtuvė yra  .“ 

,,[...] dėl tualeto, galėčiau pasakyti, kad reikėtų jį 

pakeisti, ir čiužinių trūksta ir tiek.“ 

,,[...] Šiek tiek keisti leidimų standartus, tiesiog 

griežčiau prižiūrėti.   .“ 

,,[...] sąlygos labai prastos, vandens trūksta.“ 

,,[...] tualetai, veidrodžių nėra. Galėtų būti pastatyti 

šaldytuvai.“ 

,,[...] valdžia turi galvoti.“ 

 

               Į klausimą „Kokius darbuotojų pagrindinius bruožus išskirtumėte?“ (3 lentelė),   

respondentai nurodė: „dirba savo darbą, dirba labai teisingai“, „gera, bendraujanti, labai rūpinasi, 

paslaugi“, ‚darbuotojai visi geri“, „man atrodo, kad čia sunku dirbti‘. Kokie darbuotojai turėtų būti, 

paslaugų gavėjai  negalėjo atsakyti, jautėsi pasimetimas.  

              Galima daryti išvadą, kad socialinio darbuotojo pagalba reikalinga sprendžiant respondentų 

socialines problemas. Socialiniam darbuotojui svarbu mokėti išklausyti klientą ir užtikrinti jam 

saugumo pojūtį, t. y. – palaikyti emociškai bei psichologiškai. Svarbu padėti klientui pagerinti 

socialinį jo funkcionavimą, būti jo tarpininku ir užtarėju, įgalinti klientą pasinaudoti prieinamais 

ištekliais.  

4 lentelė.  Artimi žmonės, socialinis tinklas: 

Kategorija Subkategorija 

 

Pagrindžiantis teiginys 

 

 

Artimi žmonės 

 

 

 

 

 

Artimieji ir šiuo metu 

šalia esantys žmonės 

Saugumas 

,,[...] apie šeimą neturiu ką pasakoti, nes jos 

neturiu, esu vienišas.“ 

,,[...] turiu tris brolius, jie užsienyje visi dirba, 

statybose, ir turiu dvi seseris, jos pas motiną 

gyvena kaime, pati jauniausia yra vyrėja, o pati 

vyriausia yra siuvėja, bet šiuo metu ji vaikus savo 

prižiūri, penki .“ 
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Saugumas 

Nakvynės 

namuose 

 

 

 

Edukaciniai 

užsiėmimai 

 

 

 

Kultūriniai 

renginiai/ 

Pageidavimai 

 ,,[...] Čia gyvena dar mano mama, ir gyveno dėdė, 

kuris mirė. Aš čia draugą susiradau, su kuriuo 

kartu leidžiame laiką, žaidžiame žaidimus.“ 

,,[...] čia aš su vyru.“ 

,,[...] Iš artimųjų turėjau 3 draugus, bet visi mirė. 

Yra brolis, bet jis serga, po dvejų insultų, 

neatpažino, kiek viena kartą  klausė, kas tų ir ko 

atėjai. Nėra bendravimo. Turiu dukterėčia Marina, 

bet ji gyvena užsienyje. Ne bendrauju.“ 

,,[...] Aš viena, su giminėm santykiai nutrūkę, mirę 

kiti.“ 

,,[...] Kiekvienas žmogus jis kitoks yra. Turiu čia 

draugų .“ 

,,[...] Turiu draugą. Jis anksčiau gyveno čia, dabar 

nebegyvena.“ 

,,[...] Tai va draugas, kurį čia suradau. Su juo tik 

bendrauju. Su mama nebendraujame. Apie tai 

kalbėti nenorėčiau.“ 

,,[...] kad vyras šalia, priešais lova, nes čia visokių 

privežta, kartais persimetu keliais žodžiais su kuo, 

nesinori, kam užkliūti, nelabai mes čia su kuo 

draugaujam.“ 

,,[...] Labai ribotas bendravimas.“ 

,,[...] kartais kažką pakalbam, bet šiaip tai su 

niekuo nedraugauju.“ 

 

,,[...] Aš jaučiuosi saugus, juk čia mane saugo.“ 

,,[...] jo, saugi saugi.“ 

,,[...] Nu, daugmaž. ( Susimąstė). Būna atvejų, kai 

jaučiuosi nesaugus, kai ateina svetimi ne prie savo 

gulto, suvalgo maistą nesavo, bet kaip savo.“ 

,,[...] Saugūs, kad stogas virš galvos.“ 

,,[...] Man čia gyventi saugu.“ 

,,[...] niekas čia nesidaro, bet niekas nelenda.“ 

 

,,[...] užtenka, nori eik , nori neik. Ketvirtadieniais 

ir kitomis dienomis, visada kviečia darbuotojai. Ir 

programos įvairios būna.“ 

,,[...] man įdomu koncertai, mezgimas. Koks 

dienos centras būtų labai gerai, kad nereikėtų 

niekur važiuoti ir galima būtų dalyvauti. Grožio 

gal kokia sfera, kad bendrauti būtų miela .“ 

,,[...] atsimenu, kaip lankydavausi užsiėmimuose, 

dabar dėl darbo nesilankau. Taip, retkarčiais man 

trūksta tų užsiėmimų.“ 

,,[...] , kai judėt gerai negali, tai taip ir sėdim per 

dienas ar miegam.“ 

,,[...] Aš esu nuotaikos žmogus, kada gera nuotaika 

galiu dalyvauti, bet kada nėra nuotaikos neisiu.“ 

,,[...] gal ir nieko būtų.“ 

 

,,[...] mielai ateisiu į Jūsų organizuojamus 
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renginius, norėčiau kokio koncerto .“ 

,,[...] Man labai patiko koncertas praeitą vasarą  .“ 

,,[...] (Juokiasi). Jau jau jau ir nebeprisimenu. 

(Šypsosi). Senokai buvo. Bet man patiko, dar 

norėčiau dalyvauti, jeigu grafikas leistų.“ 

,,[...] Taip, kodėl ne, vis gyvenimo paįvairinimas.“ 

,,[...] Visi vienodi. Kartais galiu paklausyti.“ 

,,[...] tuos koncertus prisimenu, kai vienuolės  

vaišino  kibinais, saldainiais, dainavo – gražu 

buvo, dar ten kažkoks vyras su gitara dainavo 

gražiai, tas patiko.“ 

 

 Interviu metu buvo paprašyta papasakoti apie savo artimuosius žmones (4 lentelė), 

respondentai išsakė sekančias nuomones: „esu vienišas“, „turiu trys brolius, jie užsienyje“, „čia 

gyvena mano mama, dėdė mirė“, „yra brolis, nėra bendravimo“, „aš viena“. Apibendrinant 

duomenis, galima teigti, kad  daugumai  respondentų ryšiai su artimaisiais yra nutrūkę arba 

silpni, jaučiasi vieniši.  

 Į klausimą „Ar saugūs jaučiatės?“ (4 lentelė), respondentai nurodė: „jaučiuosi saugus, 

juk čia mane saugo“, „būna atvejų, kad jaučiuosi nesaugus“, „saugus, kad stogas virš galvos“, 

“niekas čia nelenda“. Respondentai džiaugiasi, kad turi nakvynę, stogą virš galvos. Kritinėje 

situacijoje socialinė pagalba labai svarbi ir reikalinga.  

 Į klausimą „Ar Jums trūksta kultūrinių renginių, edukacinių užsiėmimų?“, 

respondentai įvardino: „visada kviečia darbuotojai“, „man įdomu koncertai, mezgimas“, „kad 

dienos centras būtų“, „retkarčiais trūksta užsiėmimų“. Galima daryti išvadą, kad paslaugų 

gavėjai mielai dalyvautų užsiėmimuose, pageidautų daugiau koncertų, vaišių ir ypač Dienos 

centro.   

5 lentelė.  Asmenybės savybės:  

 

Kategorija Subkategorija 

 

Pagrindžiantis teiginys 

 

 

 

Asmeninės 

savybės 

 

 

Nuomonė apie savo 

asmenines savybes 

,,[...] esu senas žmogus, ir pagal mano protą, reiškia, 

išsilavinimas pas mane yra filologinis, darbas buvo 

pedagoginis grynai, tad mano gyvenimo būdas yra 

toks visuomeninis  .“ 

,,[...] Aš žinokite paprasta esu, visada sakau taip kaip 

yra, nedarau kažkokio dramblio iš problemų, aš su 

tuo susitaikau ir stengiuosi problemų niekam daug 

nekelti. Bet jeigu kažkas tarp gyventojų nepatinka, 

būna, kad užkliudo mane, tada ir aš atsakau. Už save 

pastoviu.  .“ 

,,[...] Anksčiau, kai čia atvykdavau, man buvo baisu 

su kažkuo bendrauti, ypač su tais, kurie vyresnio 

amžiaus.“ 
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,,[...] tyli,  rami, kantri, nekonfliktiška.“ 

,,[...] Esu sunkus žmogus, labai sunkus charakteris. 

Labai ilgai atsiminu blogį. Nuotaikos žmogus.“ 

,,[...] aš rami. Man geriausia ramiai pasėdėti, 

pagulėti, pamiegoti.“ 

 

,,[...] Pačiam žmogui pasakyti apie save yra be galo 

sunku. Aš negaliu , reiškia, atsakyti į tokį klausimą, 

kadangi tik kitas žmogus gali  .“ 

,,[...] aš esu sąžininga, galiu tiesą į akis išrėžti, sakau 

viską ką galvoju. Esu paprasta, bet neprasta.“ 

,,[...] aš nelendu niekur, jeigu žmogus pats nori su 

manimi bendrauti, tada ir pradedame bendrauti.“ 

,,[...] aš rami,  nemėgstu plepių.“ 

,,[...] Galiu padėti žmogui. Pakantumas .“ 

,,[...] aš rami.“ 

 

,,[...] aš esu tik gerųjų savybių žmogus .“ 

,,[...] Tai manau sąžiningumas. Ir aš dar esu labai 

geros širdies, jeigu manęs pagalbos paprašo tai aš iš 

karto ir bėgu.“ 

,,[...] čia reikia klausti kitų žmonių nuomonės.“ 

,,[...] čia kiti galėtų pasakyti, kokia aš.“ 

,,[...] Pakantumas.“ 

,,[...] man geriausia ramiai vienai pasėdėt.“ 

 

 

          Apibendrinant duomenys, galima daryti išvadą, kad žmogui labai sunku kalbėti apie jam 

būdingas savybes: „čia reikia klausti kitų žmonių“, „esu geros širdies, jei pagalbos paprašo, tai iš 

karto ir bėgu“, „pasakyti apie save yra be galo sunku“. Vienas respondentas prisipažino, kad yra 

sunkaus charakterio, nuotaikos žmogus.    

6 lentelė.  Palinkėjimai sau : 

Kategorija Subkategorija 

 

Pagrindžiantis teiginys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakvynės namų paslaugų 

,,[...] Sau sveikatos, kad greičiau pasveiktų mano 

koja ir dešinė ranka.“ 

,,[...] kažkokio užsispyrimo, į priekį eiti, nežiūrėti 

atgal. Norėčiau ateityje kažko pasiekti.“ 

,,[...] Greičiau atiduoti skolas ir gal tada jau ir į antrą 

aukštą pakilti gyventi.“ 

,,[...] Noriu grįžti į savo namus.“ 

,,[...]linkėti sau nenoriu nieko.“ 

,,[...] norisi ir sveikatos, ir būti jaunai, kad kojos 

neštų, kad galva neskaudėtų. 

 

,,[...] Nu  jau padėjo, kiek galėjo. Dabar laukiu 

dokumentų sutvarkytų ir ačiū galėsiu sakyti.“ 

,,[...] Kolkas kaip ir niekuo  .“ 
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gavėjų svajonės ir 

socialinių darbuotojų 

pagalba siekiant svajonių 

išsipildymo 

,,[...] Net nežinau.“ 

,,[...] niekuo, nes teismai – tai mūsų bėdos. Šiaip - 

kiek ko kreipiausi į socialines – padėjo, kiek galėjo.“ 

,,[...] Nakvynės namai ūkiškai pagerintų sąlygas.“ 

,,[...] Niekas nebepadės, jau kiek dievulis davė, tiek 

reiks  ir atbūti.“ 

 

 Į klausimą „Ko norėtume palinkėti sau?“, respondentai linkėjo: „sveikatos“, 

„užsispyrimo, į priekį eiti, nežiūrėti atgal“, „greičiau atiduoti skolas“. Atsakydami į kitą klausimą 

„Kuo galėtų padėti Nakvynės namų darbuotojai, kad tos svajonės išsipildytų“, paslaugų gavėjai 

nurodė: „padėjo kiek galėjo ir ačiū galėsiu sakyti“, „kiek kreipiausi pas socialines – padėjo“, „net 

nežinau“, „kad Nakvynės namai ūkiškai pagerintų sąlygas“. Galima daryti išvadą, kad socialinio 

darbuotojo pagalba reikalinga sprendžiant respondentų socialines problemas. Svarbu, kad gyvenimo 

sąlygos atitiktų paslaugų gavėjų poreikius.  

 

2. TYRIMO APRAŠYMAS 

2.1. Bendras tyrimo apibūdinimas 

Tyrimo objektas :  Vilniaus miesto nakvynės namų socialinės priežiūros (apgyvendinimo) 

paslaugų gavėjai. 

Tyrimo tikslas: Atlikti bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimą.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Ištirti paslaugų gavėjų nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę. 

2. Išsiaiškinti svarbiausius aspektus, kuriuos reikia tobulinti, siekiant efektyviau teikti socialines 

paslaugas. 

Tyrimo metodika, atranka ir tiriamieji :  

Tyrimo metu taikytas kokybinio interviu metodas. Pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo atrankos 

metodas – tikslinė atranka.  

Tiriamieji: Tyrime dalyvavo 5 socialinės priežiūros (apgyvendinimo)  paslaugų gavėjai. 

2.2. Tyrimo eiga ir organizavimas 

         Kokybinis tyrimas atliktas 2018 m. birželio - rugpjūčio mėnesiais Vilniaus miesto nakvynės 

namų paslaugų gavėjai apklausti pačiuose nakvynės namuose. Kokybinis tyrimas buvo pasirinktas 

kaip metodas, padedantis pažvelgti į situaciją "iš vidaus". Su visais tyrimo dalyviais buvo iš anksto 
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asmeniškai suderinta dėl tyrimo vietos ir laiko, tuo pačiu jiems buvo pateikti klausimai, su kuriais 

turėjo galimybę susipažinti iš anksto prieš įrašant interviu. Interviu įrašymas vidutiniškai 

užtrukdavo 30-40 min. Interviu įrašyti diktofonu, transkribuoti ir pateikti prieduose. Įrašius ir 

iššifravus interviu, toliau buvo atliekama turinio analizė: tyrimo klausimai ir atsakymai į juos 

suklasifikuoti kategorijų ir subkategorijų lentelėse po kuriomis surašytos išvados iš gautų atsakymų. 

          Tyrimas buvo atliktas tokia seka: analizė, situacijos Vilniaus miesto nakvynės namuose 

ištyrimas, klausimynų sudarymas, respondentų atranka, respondentams patogios datos, laiko, vietos 

paskyrimas, interviu įrašymas ir iššifravimas, gautų duomenų analizė, tyrimo rezultatų 

apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas. 

 

2.3 Pusiau struktūruoto interviu duomenų analizė 

1 lentelė.  Nakvynės namų paslaugų gavėjų charakteristika : 

Kategorija Subkategorija 

 

Pagrindžiantis teiginys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpas 

pasakojimas 

apie save 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amžius, išsilavinimas, 

pagrindinė veikla, 

gyvenimo Nakvynės 

namuose laikotarpis 

 

 

 

 

 

,,[...] Gimiau Latvijoje.“ 

,,[...] Man jau 65 metai.“  

,,[...] Man jau 54 metai.“ 

,,[...] gimiau 1975.“ 

,,[...] Man 44 metai.“ 

 

,,[...] Mokiausi vidurinėje mokykloje, po to 

technikume, įgyta vairuotojo – traktorininko 

specialybė, paskui armijoje tarnavau.“ 

,,[...] Aš baigiau Vilniaus universitetą.“ 

,,[...] Aš baigiau technikumą, šaltkalvio specialybę .“ 

,,[...] mokyklą, kitur niekur nesimokinau.“ 

,,[...] Spec. vidurinis, „profkė“ dažytojas, 

tinkuotojas, plytelių klojėjas .“ 

 

,,[...] Esu neįgalus. Mano pagrindinis užimtumas – 

vaikščiojimai lauke, važinėju po valgyklas, 

poliklinikas.“ 

,,[...] leidžiu laisvą laiką bibliotekoje,  ten yra 

internetas, laikraščiai, knygos. Taip galiu 

atsipalaiduoti nuo buitinių reikalų. Nakvynės 

namuose gaminu valgyti, bendrauju su vyru.“ 

,,[...] Dažniai praleidžiu  laisvą laiką mieste, 

valgykloje. Nakvynės namuose gaminu valgyti, 

bendrauju su kambariokais.  Bandau ieškoti darbo .“ 

,,[...] Kartais „chalturkų“ turiu, kam reikia plyteles 

pavalyti, žolę išpjauti iš tarpų, vis kažką surandu, 

patvarkyti ką ūkyje, labai mėgstu pažvejoti.“ 

,,[...] Jei išeiginė, tai skalbiuosi, valgyti gaminu, kur 

nors į miestą važiuoju, šiaip tai ieškau darbo, stoviu 

darbo biržoje, ten reikia nuvažiuoti, darbo ieškau, 
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 dabar į kursus eisiu – mokymus apsauginiams, tai 

gal ir darbą gausiu.“ 

 

,,[...] Nakvynės namuose jau gyvenu daug metų apie 

šešis – septynis metus.“ 

,,[...] Iš viso Nakvynės namų teikiamomis 

paslaugomis naudojuosi apie trys metus, teko turėti 

galimybę, kai su vyru radome gyvenamą plotą su 

darbu, tačiau po maždaug metų dėl susiklosčiusių 

aplinkybių sugrįžome atgal.“ 

,,[...] Nakvynės namuose gyvenu jau 1 metus ir 1 

mėnesį .“ 

,,[...] 3 mėnesiai buvo.“ 

,,[...] Mėnesį, pusantro, dar naujokas esu.“ 

 

 

      Apibendrinant gautus rezultatus, galima daryti išvadą, kad respondentų amžius (1 lentelė)  

pasiskirstė nuo 43 iki 65 metų amžiaus. Interviu metu tiriant išsilavinimo aspektu, respondentai 

nurodė sekančiai: baigė vidurinę mokyklą, įgijo vairuotojo, šaltkalvio, plytelių klojėjo, dažytojo 

specialybes, baigė universitetą.  Atsakydami į klausimą „Ką šiuo metu veikiate“, respondentai 

nurodė, kad  lankosi bibliotekose, skaito laikraščius, knygas, naudojasi internetu, važiuoja į 

labdaringas valgyklas, lankosi poliklinikose,  Nakvynės namuose gamina valgyti, ieško darbo ir 

šiaip vaikšto gatvėmis.  Respondentai Nakvynės namuose gyvena nuo 1 mėnesio iki 7 metų.  

   Galima daryti išvadą, kad respondentai žino ir naudojasi socialines paslaugas teikiančiomis 

įstaigomis.  

2 lentelė.  Aplinka ir jos kūrimas : 

Kategorija Subkategorija 

 

Pagrindžiantis teiginys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabartinė aplinka, 

norima aplinka, aplinka 

iki Nakvynės namų, 

neigiami buvusios 

aplinkos aspektai 

 

 

,,[...] Kartais mane nervuoja kitų gyventojų 

netvarkingumas.“ 

,,[...] Strategiškai patogi, graži, gausu žalumos. Deja, 

bet gyvename su vyru skirtinguose kambariuose, aš 

su moterimis, vyras su vyrais, labai norėtųsi, kad 

turėtume galimybę gyventi kartu.“ 

,,[...] Aplinka „faina“, labai normali.  Žmonės 

gyvena visokie, kaip visur, bet normalūs, geri.“ 

,,[...] normaliai, kambarį tai nelabai sutariu, ateinu 

tik pernakvoti.“ 

,,[...] Viskas čia gerai, yra , kaip yra ir reikia tuo 

tenkintis. Kambariokai -  geri žmonės, draugiški, 

sutariam gerai, visi vieno likimo žmonės.“ 

 

,,[...] Aš norėčiau gyventi ramioje aplinkoje, kur 

sąlygos yra pritaikytos neįgaliesiems, tiek lovos, tiek 

dušai ir tualetai ir panašiai.“ 
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,,[...] norėtųsi turėti savo būstą, bet čia 

perspektyvoje, o šiuo metu tikrai būtų svarbu ir  

nuostabu , kad mus su vyru apgyvendintų viename 

kambaryje.“ 

,,[...] Norėčiau gauti socialinį būstą.“ 

,,[...] kad būtų patogumai – turėklai, kad būtų 

pritaikyta invalidui su vėžimėliu.“ 

,,[...] būtų geriau, kad ir kambarys didesnis būtų , 

žmonių , kad mažiau, nes sunku prasilenkti, bet 

viskas pakenčiama, šaldytuvas būtų gerai kad būtų 

kambaryje, nėra kur atsisėsti normaliai.“ 

 

,,[...] Aš gyvenau kaime, su sese, kuri jau mirusi, 

gyvenome iš neįgalumo pensijos. Sąlygos sunkios, 

nes tualetas lauke, vanduo lauke.“ 

,,[...] Gyvenome bute, dėl skolų būstą praradome, 

tam tikrą laiką teko glaustis garaže, po to 

sužinojome apie Nakvynės namus ir kreipėmės 

pagalbos.“ 

,,[...] Gyvenau kaime, kur stovi 4 namai. Ten graži 

gamta, galima tik i mišką eiti uogauti ar grybauti, 

parduotuve už 4 km .“ 

,,[...] savarankiško gyvenimo namai, ten viskas 

pritaikyta invalidams, ir po to aš buvau 

reabilitacijoje, 8 mėnesius, mokiausi. Tai buvo 

nutrauktos paslaugos, nes aš pilnai savarankiškas, ir 

per jaunas.“ 

,,[...] Anksčiau aš nuomojau kambarį bendrabutyje.“ 

 

,,[...] Pati aplinka, gyvuliai, gyvenimo sąlygos. 

Nepatinka man kaimas.“ 

,,[...] Kol nepraradome būsto, viskas tenkino. 

Sąlygos buvo geros. O garaže slėgė viskas.“ 

,,[...] Ten iš viso nėra  ką veikti.“ 

,,[...] ne, viskas buvo gerai, jokių problemų.“ 

,,[...] Niekas neslėgė, bet kai sutartis baigėsi ir kainą 

užkėlė – tai nepatiko.“ 

 

              Interviu metu respondentų buvo paprašyta papasakoti kaip atrodo aplinka (2 lentelė), 

kurioje šiuo metu jie gyvena. Atsakydami į šį klausimą, respondentai nurodė, kad šiuo metu gyvena 

strategiškai patogioje, gražioje aplinkoje. Dauguma minėjo, kad kambaryje tarpusavyje sutaria, 

aplinkui geri, draugiški ir bendro likimo žmonės. Į klausimą „Kokioje aplinkoje norėtume gyventi“, 

respondentai nurodė: „ramioje aplinkoje, kur sąlygos pritaikytos neįgaliesiems“, „savo bute“, 

„viename kambaryje kartu su vyru“, „žmonių mažiau būtų, atsisėsti nėra kur“. Paslaugų gavėjai iki 

Nakvynės namų gyveno sudėtingomis sąlygomis: garaže, atokiuose kaimuose, teko nuomotis 

kambarį bendrabutyje. Ištikus krizei, jie kreipėsi į Nakvynės namus.   
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            Apibendrinant duomenis, galima daryti išvadą, kad žmogui labai svarbu patenkinti 

gyvybinius poreikius, tai miego, maisto, poilsio, sveikatos palaikymo.  

3 lentelė.  Darbuotojai : 

Kategorija Subkategorija 

 

Pagrindžiantis teiginys 

 

 

 

 

Nuomonė 

apie 

darbuotojus 

 

 

 

Pagrindiniai išskirti 

darbuotojų bruožai, kokie 

darbuotojai turėtų būti. 

Ką reikia keisti, kad 

gyvenimas Nakvynės 

namuose būtų geresnis. 

,,[...] visi darbuotojai normalūs.“ 

,,[...] visais rūpimais man socialiniais ir ne tik 

klausimais visada žinau, kad galiu kreiptis ir 

sulauksiu tinkamos pagalbos ar patarimo.“ 

,,[...] Darbuotojai visi geri, malonūs. Padeda spręsti 

iškilusias problemas. Galima prašyti pagalbos bet 

kuriuo metu.“ 

,,[...] Turi ateiti, paklausti, ar ko reikia, ar kokios 

problemos.“ 

,,[...] Man visi darbuotojai geri, draugiški, ir 

budintieji apačioj. Gerai dirba savo darbą, jei ko 

reikia, kokios informacijos, pasikonsultuoti,  užeinu, 

paklausiu.“ 

 

,,[...] Tokie pat kaip ir Jus, jeigu reikia padedate , 

jeigu reikia pabarate.“ 

,,[...] Nuoširdūs, išklausantys, kurie mus priima 

gerai, nepriskiria prie kokių nors standartų apie 

Nakvynės namų gyventojus. Na ir žinoma, 

išmanantys savo darbą, kad padėti esant 

poreikiams.“ 

,,[...] Kitokių neįsivaizduoju.“ 

,,[...] turi dirbti savo darbą, būti profesionalais.“ 

,,[...] “ 

 

,,[...] Vanduo yra, dujinė plytelė yra. Viskas gerai. 

Va tik būtų gerai, kad paslaugų pratęsimo komisija 

vyktų pas mus arba arčiau, nes labai toli reikia vykti 

kas pusę metų, tai labai sunku yra.“ 

,,[...] Geresnio gyvenimo čia sukurti neįmanoma, nes 

kiek žmonių, tiek tragedijų. Gal tik skirstant žmones 

po kambarius atsižvelgti į jų charakterius. Bet tai 

išaiškėja tik pradėjus gyventi viename kambaryje.“ 

,,[...] lovos vieno aukšto, nes sunku lipti į antrą 

aukštą.“ 

,,[...] Normaliai viskas čia.“ 

,,[...] Čia reikia kiekvienam nuo savęs pradėti, 

kiekvienas turi stengtis keistis, kažko siekti.“ 

 

 

      Tyrimo metu respondentų buvo paprašyta išskirti pagrindinius darbuotojų bruožus (3 

lentelė). Atsakydami į šį klausimą paslaugų gavėjai nurodė, kad darbuotojai yra nuoširdūs, moka 

išklausyti, draugiški, gerai dirba savo darbą, visuomet padeda spręsti problemas.  Į klausimą „Kaip 
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manote, kokie Jie turėtų būti“, respondentai norėtų, kad juos darbuotojai priimtų tokius, kokie jie 

yra, būtų profesionalūs ir visada padėtų tenkinti paslaugų gavėjų poreikius.  

     Galima daryti išvadą, kad socialinio darbuotojo pagalba reikalinga sprendžiant respondentų 

socialines problemas. Socialiniam darbuotojui svarbu mokėti išklausyti klientą, paremti ir užtikrinti 

jam saugumo pojūtį, t. y. – palaikyti emociškai bei psichologiškai. Svarbu padėti klientui, pagerinti 

socialinį jo funkcionavimą, būti jo tarpininku ir užtarėju, įgalinti klientą pasinaudoti prieinamais 

ištekliais.  

     Į klausimą „Ką reikėtų keisti, kad gyvenimas Nakvynės namuose būtų geresnis“, 

respondentai nurodė: „paslaugų pratęsimo komisija vyktų pas mus arba arčiau“, „skirstant žmones 

po kambarius atsižvelgti į jų charakterius“, „lovos vieno aukšto“, „kiekvienam reikia pradėti nuo 

savęs“. Apklausos duomenys rodo, kad paslaugų gavėjams svarbu, kad gyvenimo sąlygos tenkintų 

jų poreikius.   

 

4 lentelė.  Artimi žmonės, socialinis tinklas: 

Kategorija Subkategorija 

 

Pagrindžiantis teiginys 

 

 

Artimi 

žmonės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saugumas 

Nakvynės 

namuose 

 

 

 

Edukaciniai 

 

Artimieji ir šiuo metu 

šalia esantys žmonės 

Saugumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuomonė apie įvairią 

 

,,[...] Vyresnė dukra yra ištekėjusi, turiu anūką 

dešimties metų, dar turiu ir jaunesnę dukrą, kuri 

gyvena užsienyje.“ 

,,[...] Sutuoktinis, su kuriuo gyvename jau 38 metus. 

Turime du vaikus, retsykiai palaikome ryšį, 

vykstame į svečius. Taip pat turiu mamą, kuri serga, 

tad dažnai vykstu jos aplankyti bei jai padėti 

buityje.“ 

,,[...] Turiu brolį dvynį, bet mažiai bendraujam. 

Turiu sūnų, jis gyvena užsienyje, nebendraujame.“ 

,,[...] turiu 2 seseris ir 1 brolį, kartais jie mane čia 

aplanko, ar aš pas juos nuvažiuoju. Daugiausia per 

šventes: Velykas, Kalėdas, gimtadienius. Vaikų 

turiu, 2 mergaites ir 1 berniuką. Vaikai turi  savo  

gyvenimą..“ 

,,[...] Turiu seserį, mamą. Bet su seserim 

nebendrauju jau seniai.“ 

 

,,[...] Su vyresne dukra daug bendraujame, buvau ir 

svečiuose pas ja ir žentą. Ir su buvusia žmona dabar 

palaikome ryšį. Turiu nemažai draugų. .“ 

,,[...] Gyvenu su panašaus likimo žmonėmis, kurie 

dėl vienų ar kitų priežasčių čia pateko. Vieni 

abejingi, kiti pilni ambicijų, pykčio, noro 

vadovauti.“ 

,,[...] bendrauju su visais, man nėra blogų žmonių.“ 

,,[...] Viskas gerai, pakenčiamai, labai nekariaujam, 

taikiai konfliktus sprendžiam, aš čia tik pernakvoti 
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užsiėmimai 

 

 

 

Kultūriniai 

renginiai/ 

Pageidavimai 

veiklą Nakvynės namuose 

 

 

 

Pagedavimai laiko 

praleidimui 

ateinu, valgyti pasidaryti.“ 

,,[...] Žmonės visi geri, draugiški, aš su visais 

sutariu.“ 

 

,,[...] Taip, jaučiuosi čia saugiai. Aš žinau, kad jei 

man ko reikia, tai galiu kreiptis pagalbos.“ 

,,[...] Galima sakyti kad taip.“ 

,,[...] Galima sakyti kad taip. Man saugu.“ 

,,[...] Taip, viskas tvarkoj, čia nėra problemų.“ 

,,[...] Taip, saugus. Čia pakankamai ramūs žmonės 

viršuj gyvena, girdisi ten kartais virtuvėje, 

koridoriuje pakeltais tonais kažkas bendrauja, 

rėkauja, bet aš nelinkęs kištis.“ 

 

,,[...] truputį gal ir trūksta. Man patinka tokie dalykai 

kaip koncertai, muziejai, kinas, tik, kad nereikėtų 

labai toli eiti, arba mus kažkas vežtų ir atgal 

parvežtų.“ 

,,[...] Kadangi juos organizuoju pati sau, bei 

dalyvauju ir Nakvynės namuose organizuojamuose 

renginiuose, tai sakyčiau man jų pakanka.“ 

,,[...] Renginiai man nelabai patinka.“ 

,,[...] neseniai čia gyvenu, jokiam užsiėmime dar 

nedalyvavau.“ 

,,[...]aš čia tik atsikraustęs, tai kol kas niekur 

nedalyvavau.“ 

 

,,[...] patiko vykti į muziejų ir kai čia vyko 

koncertas, patiko labai.“ 

,,[...] Tai buvo šių metų Velykų išvakarėse 

organizuota kiaušinių marginimo popietė.“ 

,,[...] ekskursija į Pinigų muziejų.“ 

,,[...] Man geriausia kultūra – su meškere prie 

vandens.“ 

,,[...] jei laisvas būsiu-tikrai bent kartą būtų galima 

apsilankyti, pabandyti.“ 

 

 

            Apklausos duomenys rodo, kad respondentai turi artimuosius, tačiau jų ryšiai yra trapūs, reti 

arba visai nutrūkę (4 lentelė). Dauguma paslaugų gavėjų šiuo metu bendrauja su panašaus likimo 

asmenimis.  Į klausimą „Ar saugūs jaučiatės“, respondentai nurodė: „jei man ko reikia, tai galiu 

kreiptis pagalbos“, „man saugu“, „čia pakankamai ramūs žmonės gyvena“. Galima daryti išvadą, 

kad Nakvynės namuose paslaugų gavėjai jaučiasi saugūs.  

          Į klausimą „Ar Jums trūksta kultūrinių renginių, edukacinių užsiėmimų?“, respondentai 

nurodė, kad „neseniai čia gyvenu, jokiame užsiėmime dar nedalyvavau“, „man patinka tokie 

dalykai, kaip koncertai, muziejai“, gal ir trūksta“. Galima daryti išvadą, kad respondentams labai 

patinka koncertai, muziejai, šventiniai renginiai.   
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5 lentelė.  Asmenybės savybės:  

Kategorija Subkategorija 

 

Pagrindžiantis teiginys 

 

 

 

Asmeninės 

savybės 

 

 

Nuomonė apie savo 

asmenines savybes 

 

,,[...] aš esu kažkiek neaiškus, esu užsispyręs, esu 

labai jautrus, greitai susijaudinu, galiu ir ašarą 

nubraukti skaitant gerą knygą ar žiūrint filmą ar 

tiesiog susidūrus su jautria situacija.“ 

,,[...] Aš esu darbšti, rami.“ 

,,[...] Esu ramus, nekonfliktinis, noriu  padėti 

kitiems.“ 

,,[...] aš  ramus.“ 

,,[...] Čia jau kiti turėtų spręsti, pasakyti.“ 

 

,,[...]kartais esu nepaklusnus, reiklus, triukšmingas.“ 

,,[...] Čia gyvenu pagal principą „ nelieskit manęs ir 

aš jums netrukdysiu“.“ 

,,[...] Ramus.“ 

,,[...] Visada stengiuosi laikytis savo žodžio, 

pažado.“ 

,,[...] Šiaip aš ramus , tolerantiškas, draugiškas, 

nekonfliktiškas, tvarkingas.“ 

 

,,[...] esu labai jautrus.“ 

,,[...] Pakantumas. Esu labai kantri, pakanti ir rami.“ 

,,[...] Gyventi taip, kad netrukdytų man ir aš 

netrukdyčiau kitiems.“ 

,,[...] Stengiuosi nevėluoti, kartais tai priklauso ne 

nuo manęs, nes daugiausia su vėžimėliu važinėju, 

priklauso, ar yra užvažiavimas, bet stengiuosi 

nevėluoti.“ 

,,[...] jei pažadėjau, įsipareigojau- laikausi duoto 

žodžio.“ 

            Analizuojant asmenines savybes (5 lentelė), respondentai nurodė: „esu užsispyręs“, „esu 

ramus“, „kiti turėtų spręsti, pasakyti“, „triukšmingas“, „pakantus“. Galima daryti išvadą, kad 

respondentai yra savikritiški, atviri.  

6 lentelė.  Palinkėjimai sau : 

Kategorija Subkategorija 

 

Pagrindžiantis teiginys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,[...] Sveikatos, laimės, meilės, ir nenuleisti rankų, 

neužsikrauti nereikalingomis problemomis.“ 

,,[...] Linkėti sau nenoriu nieko, tik norėtųsi, kad 

sveikata būtų stipresnė.“ 

,,[...] noriu sau palinkėti, greičiau gauti socialinį 

būstą.“ 
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Norai 

 

 

 

 

Nakvynės namų paslaugų 

gavėjų svajonės ir 

socialinių darbuotojų 

pagalba siekiant svajonių 

išsipildymo 

,,[...] Norėčiau susirasti darbą, norėčiau išsinuomoti 

kambarį, gyventi savarankiškai.“ 

,,[...] Aš  noriu darbą susirasti, todėl dabar eisiu 

truputį pasimokinti, ir dar norėčiau kambarį 

išsinuomoti, noriu būti pilnai savarankiškas, nuo 

nieko nepriklausyti.“ 

 

,,[...] Niekuo, nes socialinę pusę padėjote sutvarkyti, 

o kiti norai yra asmeniški.“ 

,,[...] darbuotojai čia pagelbėti negalėtų, nes 

sveikatos nei nupirksi nei rasi.“ 

,,[...] darbuotojai padeda  man  patarimais, to man 

užtenka.“ 

,,[...] norai yra asmeniški.“ 

,,[...] į darbuotojus – tai kai reikia kreipiuosi, vėliau 

gal darbų internete paieškoti, gal kambario.“ 

 

   

   Apibendrinant gautus duomenys (6 lentelė), respondentai sau linkėjo „sveikatos“, meilės“, 

nenuleisti rankų“, „greičiau gauti socialinį būstą“, „norėčiau susirasti darbą, išsinuomoti kambarį, 

gyventi savarankiškai“. Į klausimą „Kuo galėtų padėti Nakvynės namų darbuotojai, kad tos 

svajonės išsipildytų?“, respondentai nurodė: „socialinę pusę padėjo sutvarkyti, o kiti norai yra 

asmeniški“, „sveikatos nenupirksi“, „norai yra asmeniški“, „darbuotojai padeda patarimais, to man 

užtenka“. Galima daryti išvadą, kad respondentai išreiškė  pasitenkinimą ir džiaugsmą, kad gali 

naudotis socialinių darbuotojų pagalba. Dauguma ateitį sieja su asmeniniais dalykais, sveikata.  
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BĮ Vilniaus miesto nakvynės namai A. Kojelavičiaus g. 50 teikiamų socialinės priežiūros 

paslaugų kokybės vertinimas paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu 

3. TYRIMO APRAŠYMAS 

3.1. Bendras tyrimo apibūdinimas 

Tyrimo objektas: Vilniaus miesto nakvynės namų paslaugas teikiantys darbuotojai.  

Tyrimo tikslas:  įvertinti teikiamų paslaugų kokybę, darbo organizavimo efektyvumą.  

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti, kaip darbuotojai vertina savo darbo aplinką. 

2. Išsiaiškinti, su kokiais sunkumais, teikdami paslaugas, susiduria darbuotojai.  

Tyrimo metodika, atranka ir tiriamieji.  Nakvynės namų teikiamų paslaugų kokybės įvertinimui 

taikytas anketinės apklausos metodas. Tyrimu buvo siekiama apklausti Nakvynės namų paslaugas 

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

apklausos anketas. 

Imties dydis. Empiriniame tyrime dalyvavo 13 Nakvynės namų darbuotojų. 

Apklausos atlikimo laikotarpis: 2018 m. birželio – rugpjūčio mėnesiais.  

3.2.Tyrimo eiga ir organizavimas 

Anketinės apklausos tyrimas atliktas 2018 m. birželio – rugpjūčio mėnesiais Vilniaus miesto 

nakvynės namuose A. Kojelavičiaus g. 50. Darbuotojai buvo supažindinti su anketos apklausos 

tikslais ir uždaviniais, akcentuota, kad anketa yra konfidenciali ir anoniminė, todėl tikimasi 

subjektyvių, atvirų ir nuoširdžių atsakymų.  Anketine apklausa  siekta sužinoti darbuotojų nuomonę, 

ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos patenkina jų poreikius, ar atsižvelgiama į paslaugų gavėjų 

pageidavimus, su kokiais sunkumais susiduriama teikiant paslaugas ir kas turi didžiausios įtakos, 

siekiant efektyvių darbo rezultatų.   

3.3. Rezultatai paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu. 

Respondentų statistika 

Viso respondentų:   13 

Vyras:  8 

Moteris:  5 

Vidutinis amžius:  47.1 metai 
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Imties dydis. Tyrime dalyvavo 13 BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 

darbuotojų.  

3.3.1.    Iš 13 apklaustųjų darbuotojų 11 atsakė, kad viešojoje erdvėje pateikiama informacija apie 

įstaigos teikiamas paslaugas yra tinkama, 2 darbuotojas mano, kad reiktų patobulinti svetainės 

patogumą bei turinio kokybę, atnaujinti dizainą (1 diagrama). 

1. Ar tinkamai pateikiama informacija viešoje erdvėje (įstaigos tinklapyje, žiniasklaidos ir kt. 

priemonėmis) apie įstaigos teikiamas paslaugas (pasirenkamas klausimas) 

taip 11   84.6% 

ne 0   0% 

nežinau 0   0% 

Kita (įvardinkite) 2   15.4% 

Viso atsakymų 13   

1 diagrama  

3.3.2. 6 darbuotojai į klausimą atsakė, kad teikiamos paslaugos  patenkina paslaugos gavėjų 

poreikius, 7 darbuotojai pasirinko atsakymą – „iš dalies patenkina“ (2 diagrama). 

2. Ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos patenkina jų poreikius 

visiškai patenkina 0   0% 

patenkina 6   46.2% 

iš dalies patenkina 7   53.8% 

nepatenkina 0   0% 

Kita (įvardinkite) 0   0% 

Viso atsakymų 13   

2 diagrama 

            3.3.3.  6 darbuotojai mano, kad „paprastai visada“ atsižvelgiama į paslaugų gavėjo 

individualius poreikius, 7 darbuotojai mano, kad paslaugos „dažnai“ atitinka paslaugų gavėjų 

poreikius (3 diagrama). 

3. Ar, teikiant paslaugas, atsižvelgiama į paslaugų gavėjo individualius poreikius 

paprastai visada 6   46.2% 

dažnai 7   53.8% 

kartais 0   0% 

neatsižvelgiama 0   0% 

Kita (įvardinkite) 0   0% 

Viso atsakymų 13   

3 diagrama 

        3.3.4.   11 socialines paslaugas teikiančių darbuotojų pažymėjo, kad „atsižvelgiama“ į  

paslaugų gavėjų pageidavimus, 2 darbuotojai mano, kad atsižvelgiama, tačiau vykdoma pagal 

galimybes (4 diagrama). 

4. Ar atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus 

taip 11   84.6% 

ne 0   0% 

Kita (įvardinkite) 2   15.4% 
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Viso atsakymų 13   

4 diagrama 

            

           3.3.5.  12 paslaugas teikiančių darbuotojų nurodė, kad sprendžia paslaugų gavėjų problemas 

operatyviai, 1 – „iš dalies operatyviai (5 diagrama). 

5. Ar įstaigos darbuotojai operatyviai sprendžia paslaugų gavėjų problemas 

operatyviai 12   92.3% 

iš dalies operatyviai 1   7.7% 

nesprendžia 0   0% 

neturiu nuomonės 0   0% 

Kita (įvardinkite) 0   0% 

Viso atsakymų 13   

5 diagrama 

           3.3.6.  Paslaugų gavėjui paslaugas taip kaip suplanuota „paprastai visada“ teikia 7 

darbuotojai, 4 mano, kad paslaugas teikia „dažnai“, 2 pasirinko atsakymą „kita“ ir įvardijo, kad 

paprastai visada, išskyrus nenumatytas aplinkybes arba skubaus atvejo metu, vykdoma veikla be 

išankstinio plano (6 diagrama). 

6. Ar Jūs suteikiate paslaugų gavėjui paslaugas taip kaip suplanuota 

paprastai visada 7   53.8% 

dažnai 4   30.8% 

kartais 0   0% 

niekada 0   0% 

Kita (įvardinkite) 2   15.4% 

Viso atsakymų 13   

6 diagrama 

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

sekančiai: 8 asmenys atsakė, kad paslaugų teikimą įtakoja vidiniai veiksniai, 3 darbuotojus veikia 

išoriniai veiksniai.  5 darbuotojai nurodė, kad paslaugų teikimą taip, kaip suplanuota veikia 

galimybė gauti transportą, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis; paslaugų gavėjų noras. 

Darbuotojų paslaugų teikimo kokybę lemia motyvacija, požiūris į klientą, asmeninės savybės, 

žinios, gebėjimai  (7 diagrama). 

7. Kas įtakoja paslaugų teikimą taip kaip suplanuota (daug galimų variantų) 

vidiniai veiksniai (įvardinkite) 8   50% 

išoriniai veiksniai (įvardinkite) 3   18.8% 

Kita (įvardinkite) 5   31.3% 

Viso atsakymų 16   

7 diagrama 
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             3.3.8. Paslaugas teikiančių darbuotojų buvo paklausta ar paslaugų gavėjai pasitiki 

darbuotojais, 9 respondentai mano, kad jais pasitiki, 4 respondentai mano, kad iš dalies  (8 

diagrama). 

8. Ar paslaugų gavėjas pasitiki darbuotojais 

pasitiki 9   69.2% 

iš dalies pasitiki 4   30.8% 

nepasitiki 0   0% 

Kita (įvardinkite) 0   0% 

Viso atsakymų 13   

8 diagrama 

         3.3.9. Dauguma darbuotojų (12) nurodė, kad žinių suteikti paslaugas pakanka, 1 – „iš 

dalies pakanka“ (9 diagrama). 

9. Ar Jums pakanka žinių paslaugoms suteikti 

pakanka 12   92.3% 

iš dalies pakanka 1   7.7% 

nepakanka 0   0% 

Kita (įvardinkite) 0   0% 

Viso atsakymų 13   

9 diagrama 

            3.3.10.  Į klausimą, „Ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją“,  

dauguma darbuotojų (12) atsakė – „taip“, 1 darbuotojas pasirinko atsakymą „iš dalies“  (10 

diagrama). 

10. Ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją 

taip 12   92.3% 

iš dalies 1   7.7% 

ne (įvardinkite dėl kokių priežasčių) 0   0% 

Kita (įvardinkite) 0   0% 

Viso atsakymų 13   

10 diagrama 

          3.3.11. Dauguma paslaugas teikiančių darbuotojų (10) nurodė, kad per 12 mėn. paslaugų 

kokybė „pagerėjo“, 1 nurodė, kad paslaugų kokybė „liko tokia pati“, 2 – „labai pagerėjo“ (11 

diagrama). 

11. Kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito teikiamų paslaugų kokybė 

labai pagerėjo 2   15.4% 

pagerėjo 10   76.9% 

liko tokia pati 1   7.7% 

pablogėjo 0   0% 

labai pablogėjo 0   0% 

Kita (įvardinkite) 0   0% 

Viso atsakymų 13   

11 diagrama 

       3.3.12.  Jei pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė, kas tam turėjo įtakos? 
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        Respondentai, atsakydami į šį klausimą, atsakymus pasirinko sekančiai: įtakos turėjo didesnis 

bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis įstaigomis, kultūringas paslaugų gavėjų aptarnavimas, 

papildomos apšvarinimo paslaugos vietos sukūrimas, pagerėjo darbo sąlygos, socialinių darbuotojų 

kompetentingumas, jautrus požiūris į problemas, daugiau transporto organizavimo paslaugų, 

seminarai, supervizija, savarankiškas profesinės kvalifikacijos kėlimas, pagerėjo komandinis 

darbas. 

        3.3.13 .  Jei pablogėjo, kas tam turėjo įtakos? 

        Į šį klausimą neatsakė nei vienas darbuotojas. 

           3.3.14. Respondentų buvo klausta apie darbo aplinką. Atsakymai pasiskirstė sekančiai: 3 – 

„gerai“, 7 darbuotojai darbo atlyginimą vertino – „vidutiniškai“, 3 atsakė, kad atlyginimą vertina 

„gerai“ ir 3 – „labai gerai“. Darbo organizavimą 4 respondentai vertino „labai gerai“, 9 vertino 

„gerai“. Darbo krūvį 12 respondentų vertino „gerai“, 1 pasirinko atsakymą – „vidutiniškai“.  

              Darbo tikslų ir rezultatų aiškumą darbuotojai vertino sekančiai: „gerai“ pasirinko 8 

darbuotojai, „vidutiniškai“ – 1, „labai gerai“ – 8. Darbo rezultatų įvertinimą 6 darbuotojai vertino 

„gerai“, 1 – „vidutiniškai“, 6 – „labai gerai“. Galimybės tobulinti savo profesinę kompetenciją 

vertino sekančiai: 7 – „gerai“, 1 – „vidutiniškai“, 5 – „labai gerai“. Komandinis darbas buvo 

įvertintas sekančiai: 6 – „labai gerai“, 7 – „gerai“. Bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis 10 

respondentų vertino „gerai“, 3 – „vidutiniškai“ (12 diagrama).  

14. Jūsų darbo aplinkos vertinimas 

Atlyginimas 

Labai blogai 0   0% 

Blogai 0   0% 

Vidutiniškai 7   53.8% 

Gerai 3   23.1% 

Labai gerai 3   23.1% 

 

Darbo organizavimas 

Labai blogai 0   0% 

Blogai 0   0% 

Vidutiniškai 0   0% 

Gerai 9   69.2% 

Labai gerai 4   30.8% 

 

Darbo krūvis 

Labai blogai 0   0% 

Blogai 0   0% 

Vidutiniškai 1   7.7% 

Gerai 12   92.3% 

Labai gerai 0   0% 
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Darbo tikslų ir rezultatų aiškumas 

Labai blogai 0   0% 

Blogai 0   0% 

Vidutiniškai 1   7.7% 

Gerai 8   61.5% 

Labai gerai 4   30.8% 

 

Darbo rezultatų įvertinimas 

Labai blogai 0   0% 

Blogai 0   0% 

Vidutiniškai 1   7.7% 

Gerai 6   46.2% 

Labai gerai 6   46.2% 

 

Galimybės tobulinti savo profesinę kompetenciją 

Labai blogai 0   0% 

Blogai 0   0% 

Vidutiniškai 1   7.7% 

Gerai 7   53.8% 

Labai gerai 5   38.5% 

 

Komandinis darbas 

Labai blogai 0   0% 

Blogai 0   0% 

Vidutiniškai 0   0% 

Gerai 7   53.8% 

Labai gerai 6   46.2% 

 

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis 

Labai blogai 0   0% 

Blogai 0   0% 

Vidutiniškai 3   23.1% 

Gerai 10   76.9% 

Labai gerai 0   0% 

12 diagrama 

 

       3.3.15.  Apklausus darbuotojus, paaiškėjo, kad kaip sunkumą teikiant paslaugas,  8 darbuotojai 

įvardino nepakankamą finansavimą iš savivaldybės biudžeto, 7 -  neigiamą visuomenės požiūrį į 

socialinių paslaugų teikėjus, 1 – kai darbuotojų vienas iš sunkumų teikti paslaugas buvo 

bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stoka, 1- neigiamą paslaugų gavėjų požiūrį į 

socialinių paslaugų teikėjus (13 diagrama).  

15. Su kokiais sunkumais susiduriate teikdami paslaugas (daug galimų variantų) 

neigiamas visuomenės požiūris į socialinių paslaugų 

teikėjus 

7   41.2% 

neigiamas paslaugų gavėjų požiūris į socialinių 

paslaugų teikėjus 

1   5.9% 
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bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stoka 1   5.9% 

nepakankamas finansavimas iš savivaldybės 

biudžeto 

8   47.1% 

Kita(įvardinkite) 0   0% 

Viso atsakymų 17   

13 diagrama 

      3.3.16.  Darbuotojų požiūriu, didžiausią įtaką, siekiant efektyvių darbo rezultatų, daro   išoriniai  

ir vidiniai veiksniai. Jų manymu, socialinių paslaugų darbo kokybė priklauso nuo darbuotojų 

profesionalumo, kultūringo elgesio su paslaugų gavėjais, darbuotojų ir gyventojų motyvacijos, 

komandinio darbo. Įtakos rezultatams turi išoriniai veiksniai – tarpinstitucinis bendradarbiavimas, 

kitų institucijų tvarkos ir jų galimybės, pakankamas finansavimas iš savivaldybės biudžeto,  vidiniai 

veiksniai - komandinis darbas, kultūringas elgesys su paslaugų gavėjais, gyventojų motyvacijos 

stoka, didelis asmens higienos poreikis, dušų trūkumas. Didėja asmenų skaičius, kuriems reikalinga 

palaikomoji slauga. 9 respondentai savo nuomonę apie vidinius ir išorinius veiksnius įvardino 

skiltyje „kiti“ (13 diagrama).  

16. Kas turi didžiausios įtakos, siekiant efektyvių darbo rezultatų 

išoriniai veiksniai (įvardinkite) 0   0% 

vidiniai veiksniai (įvardinkite) 4   30.8% 

Kita (įvardinkite) 9   69.2% 

Viso atsakymų 13   

14 diagrama 

 

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

reikalingos asmens higienai ir gyvenimo sąlygos, atitinkančios paslaugų gavėjų poreikius (dušai, 

vieno aukšto gultai), stiprinti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, tinkamas finansavimas iš 

savivaldybės biudžeto, patalpų renovacijos poreikis, daugiau galimybių dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose, gerinti darbo sąlygas, stiprinti komandinį darbą.   

         3.3.18. Tyrime dalyvavo 4 socialiniai darbuotojai, 8 socialinio darbuotojo padėjėjai, taip pat 1 

bendros praktikos slaugytoja (14 diagrama). Darbuotojų darbo stažas įstaigoje pasiskirstė nuo 2 iki 

24 metų. 

18. Jūsų pareigybė 

socialinis darbuotojas 4   30.8% 

individualios priežiūros personalas 8   61.5% 

Kita (įvardinkite) 1   7.7% 

Viso atsakymų 13   

15 diagrama 
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4. IŠVADOS 

 

     Teikiamas socialines paslaugas Nakvynės namų gyventojai vertina pozityviai, taip pat 

išreiškė pasitenkinimą dėl gaunamų socialinių paslaugų, jiems teikiamos informacijos, o socialinius 

darbuotojus įvertino kaip specialistus, profesionaliai besirūpinančius savo klientais. 

     Apklausti paslaugų gavėjai formuluodami savo poreikius nurodė, jog bazinių poreikių 

tenkinimas jiems yra prioritetinis (maistas, rūbai, pastogė virš galvos).  Kaip būtiną poreikių 

tenkinimo elementą jie nurodė ir nuolatinį darbą (be to, tyrimo metu paaiškėjo, jog surasti tinkamą 

darbo vietą yra problemiška). Respondentai nurodė, kad norėtų gauti socialinį būstą, pageidavo 

dienos metu turėti galimybę būti Nakvynės namų teritorijoje ir prasmingai leisti laiką. Paslaugų 

gavėjai norėtų geresnių buitinių sąlygų, daugiau dušų, tualetų, pritaikytų neįgaliesiems, vieno 

aukšto gultų, buitinės technikos, skalbinių džiovyklų.  

           Darbuotojų apklausa leidžia daryti išvadą, kad siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę 

reikia stiprinti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, renovuoti patalpas, gerinti gyvenimo 

sąlygas bei asmens higienos paslaugas. Darbuotojai norėtų, kad jiems būtų daugiau galimybių kelti 

kvalifikaciją, dalyvauti mokymuose, gerinti darbo sąlygas, stiprinti komandinį darbą.   

 

BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų teikiamų bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų 

kokybės gerinimo priemonių planas 2018 - 2019 metams  

Eil. 

Nr. 

Priemonė  Planuojami 

ištekliai  

Atsakingas asmuo  Pastabos  

1.  Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas  

Efektyviai 

bendradarbiauti 

su valstybinėmis 

institucijomis, 

NVO, siekiant 

pasidalinti gerąja 

patirtimi, rinkti 

bei sisteminti 

informaciją apie 

veikiančias 

nevyriausybines 

socialines 

paslaugas 

teikiančias 

įstaigas  

Vedėja Janina Kulienė  
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2.  Paslaugų kokybės 

vertinimas 

Anketinės 

apklausos, 

paslaugų 

vertinimas ar 

teikiamų 

paslaugų kiekis ir 

kokybė atitinka 

paslaugų gavėjų 

poreikius ir 

lūkesčius  

Vedėja Janina Kulienė  

3.  Socialinės paslaugos 

gyventojų užimtumui 

didinti 

Didinti užimtumą 

neįgaliems 

asmenims 

Vedėja Janina Kulienė 

Socialinio darbo 

organizatorė Ana 

Lyčkovskienė 

 

4.  Paramos (labdaros) 

paieškos organizavimas ir 

teikimas 

Paramos paieška 

informacinių 

technologijų 

pagalba  

Socialinio darbo 

organizatorė Ana 

Lyčkovskienė  
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BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų filiale ,,Sala“ teikiamų bendrųjų ir 

socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo paslaugų gavėjų ir 

paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu periodinės patikros 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimo ataskaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILNIUS 

2018 m. 
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2018 m. bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimas 

             Tyrimo tikslas - 2018 m. Vilniaus miesto nakvynės namų filiale „Sala“ buvo atliktas 

bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo tyrimas, apklausiant socialinių 

paslaugų gavėjus siekiant ištirti jų nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei 

išsiaiškinti tobulintinus aspektus, siekiant efektyviau teikti socialines paslaugas. Šiam tikslui 

pasiekti buvo panaudotas interviu metodas. Taip pat apklausiant darbuotojus, siekiant įvertinti 

teikiamų socialinių paslaugų kokybę, darbo organizavimo efektyvumą, išanalizuoti, kaip 

darbuotojai vertina savo darbo aplinką, išsiaiškinti, su kokiais sunkumais susiduria teikdami 

paslaugas. 

            Tyrimo metodologija – darbuotojų apklausa anketų pagalba bei paslaugų gavėjų apklausa 

interviu metodo pagalba. 

 

I. Paslaugų kokybės vertinimas  paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu 

 

Viso respondentų: 16 

Vyrų:  9 

Moterų:  7 

 

          1. Apklausos metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar darbuotojų nuomone, viešoje erdvėje 

tinkamai pateikiama informacija apie įstaigos teikiamas paslaugas. Didžioji dalis darbuotojų 

(81.3%) mano, kad informacija pateikiama tinkamai, 6.3%  nurodė, kad informacija pateikiama 

netinkamai, 12.5% neturi nuomonės, nes atsakė, kad nežino.  

 

             2. Siekiant išsiaiškinti darbuotojų nuomonę ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos 

patenkina jų poreikius, nustatyta, kad dauguma darbuotojų (62.5%) mano, jog paslaugų gavėjams 
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skirtos paslaugos iš dalies patenkina jų poreikius, 31.3% darbuotojų mano, jog paslaugos patenkina 

poreikius, o 6.3% darbuotojų mano, jog paslaugos nepatenkina paslaugų gavėjų poreikius.  

 

    

 

 

           3. Siekiant išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę, jų buvo 

klausiama, ar teikiant paslaugas jie atsižvelgia į individualius paslaugų gavėjų poreikius. 

Apibendrinus atsakymus paaiškėjo, kad į paslaugų gavėjų poreikius dažnai atsižvelgia 43.8% 

apklaustųjų, 31.3% paminėjo, kad paprastai visada atsižvelgia, 18.8% kartais ir 1 asmuo pažymėjo 

atsakymą „kita“ įvardindamas, kad paprastai lemia paslaugų gavėjų girtumas. 

 

 

 

            4. Taip pat apklausos metu buvo bandoma išsiaiškinti, ar paslaugų teikėjai atsižvelgia į 

paslaugų gavėjų pageidavimus. Apklausa parodė, kad 56.3% apklaustųjų į pageidavimus atsižvelgia, 

neatsižvelgia tik 12.5% darbuotojų, o likę 31.3% pažymėjo atsakymą „Kita“ ir įvardijo, kad priklauso 
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ko paslaugų gavėjas norų, taip pat lemia jų girtumas. Vienas iš atsakymų buvo, jog dažnas 

pageidavimas yra – patalpų higieninė būklė.  

 

             5. Net 56.3%  darbuotojai nurodė, kad gavėjų problemas sprendžia operatyviai, o 37.5% 

pažymėjo, kad iš dalies operatyviai, 1 respondentas pažymėjo, kad problemos nesprendžiamos 

operatyviai.  

 

                6. Siekiant išsiaiškinti, ar darbuotojai teikia paslaugas kaip susiplanavę, matome, kad 75% 

darbuotojų darbą vykdo pagal planą, 12.5% dažnai pavyksta darbą atlikti taip, kaip suplanuota, 1 

respondentui kartais sekasi dirbti pagal planą, ir 1 respondentas nurodė „kitą“. 
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               7. Apklausos metu buvo bandoma išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie tai, kas įtakoja 

paslaugų teikimą taip kaip suplanuota. Matome, kad 62.5% darbuotojus įtakoja vidiniai veiksniai, 

12.5% -  išoriniai, o 4 respondentai pažymėjo atsakymą „kitą“, įrašydami, kad paslaugų teikimą 

įtakoja nenumatytos aplinkybės.  

 

                 8. Apklausos metu buvo bandoma išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie klientų 

pasitikėjimą jais. 68.8% apklaustųjų mano, kad paslaugų gavėjai jais iš dalies pasitiki, 18.8% 

nurodė, kad pasitiki, o 12.5% pasirinko atsakymą „kita“ ir nurodė, kad į šitą klausimą gali atsakyti 

tik patys paslaugų gavėjai, o taip pat, kad darbuotojai klientams nepažįstami, todėl sunku spręsti. 



 

58 
 

 

            9. Taip pat apklausos metu buvo bandoma išsiaiškinti, ar darbuotojams pakanka žinių 

paslaugoms suteikti. Iš atsakymų matome, kad 56.3% respondentų žinių teikti paslaugas pakanka, 

25% darbuotojų žinių pakanka iš dalies, 12.5% apklaustųjų žinių nepakanka. 1 respondentas 

pasirinko atsakymą „kita“ teigdamas, kad nežino, kodėl ne visada sudaromos sąlygos tobulintis. 

 
 

              10. Apklausos metu buvo siekiama išsiaiškinti ar darbuotojams sudaromos sąlygos 

tobulinti profesinę kompetenciją. 56.3% respondentai teigia, kad jiems sudaromos sąlygos tobulinti 

profesinę kompetenciją,  25% mano, kad sąlygos sudaromos iš dalies, 2.5% teigia, kad 

nesudaromos sąlygos, o 1 respondentas pažymėjo „kita“ teigdamas, kad nežino, kodėl nesudaromos 

sąlygos tobulinti profesinę kompetenciją. 
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           11. Siekiant išsiaiškinti kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito teikiamų paslaugų kokybė, 

galima matyti, jog 50% apklaustųjų mano, kad paslaugų kokybė išliko tokia pati, 43.8% 

respondentų manymu, paslaugų kokybė pagerėjo,  6.3% respondentų mano, kad paslaugų kokybė 

pablogėjo.  

 

                12. Kaip pagerėjimo priežastis darbuotojai įvardija darbo organizavimą. Kaip 

pablogėjimą respondentai įvardija darbo aplinką, pastato būklę, priemonių trūkumą, susitarimų su 

kitomis institucijomis stoką, klientų agresyvumą, apsisaugojimo priemonių trūkumą. 

               13. Tiriant darbuotojų darbo aplinkos vertinimą buvo siekiama išsiaiškinti kaip jie vertina 

darbo užmokestį, darbo organizavimą, iškeliamų tikslų ir rezultatų aiškumą ir įvertinimą, taip pat jų 

nuomonę apie sudaromas galimybes tobulinti profesinę kompetenciją, komandinį darbą ir 

bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Darbuotojų apklausa parodė, kad gerai jie vertina 

darbo organizavimo sistemą, darbo tikslų ir rezultatų aiškumą ir komandinį darbą, darbo krūvį, 

galimybę tobulinti savo profesinę kompetenciją bei komandinį darbą. Tuo tarpu vidutiniškai vertina 

darbo užmokestį ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis. 
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              14. Apklausos metu buvo siekiama išsiaiškinti, su kokiais pagrindiniais sunkumais 

susiduria darbuotojai teikdami paslaugas. Didžiausi sunkumai susiję su neigiamu paslaugų gavėjų 

požiūriu į socialinių paslaugų teikėjus (37.5%), bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stoką 

(31.3% ) bei nepakankamu finansavimu iš savivaldybės biudžeto (18.8%). Taip pat 6.3% pažymėjo 

paslaugų gavėjų higienos įgūdžių stoką. 

 

 

               15. Darbuotojų buvo klausiama kas turi didžiausios įtakos siekiant efektyvių darbo 

rezultatų. Tyrimo duomenys rodo, kad labiausiai įtakoja išoriniai veiksniai (43.8%), 25% 

respondentų mano, kad įtakoja vidiniai veiksniai. 31.3% respondentų pasirinko atsakymą „kita“ ir 

nurodė, kad įtaką siekiant efektyvių darbo rezultatų daro patalpų remontas, valymas, dezinfekcija, 

proporcingas atlyginimas už darbą, nakvynės namų sąlygos bei sanitarinis patalpų stovis. 

 

 
               16. Tyrimo metu buvo prašoma pateikti pasiūlymus, kurie padėtų pagerinti paslaugų 

kokybę. Darbuotojai nurodė, kad, siekiant gerinti paslaugų kokybę, būtina kurti centralizuotą sistemą 

teikiant paslaugas benamiams, gerinti patalpų būklę, paslaugų gavėjų buities sąlygas, stiprinti įstaigos 

darbuotojų autoritetą, keisti įstatymus, užtikrinti saugią darbo aplinką, stiprinti patalpų valymą išeiginėmis 
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dienomis, išklausyti ir reaguoti į darbuotojų pageidavimus, suteikti apsaugos bei pagalbines darbo 

priemones sumažinti fizinį krūvį. Šie faktoriai darbuotojų dažniausiai buvo minimi apklausos metu, 

todėl leidžia daryti prielaidą, kad tai daro didelę įtaką tiek teikiamų paslaugų kokybei, tiek jų 

pasitenkinimui darbo aplinka. Šių faktorių užtikrinimas motyvuoja darbuotojus kokybiškai teikti 

paslaugas. 

               17. Pareigybės: 

 

II. Paslaugų kokybės vertinimas paslaugų gavėjų požiūriu 

           Tyrimo antroji dalis atlikta panaudojus interviu metodą. Interviu dalyvavo 6 paslaugų 

gavėjai. Visi paslaugų gavėjai benamiai, besinaudojantys vienos nakties paslauga. 

           Interviu metu, pakalbio pradžioje, su respondentais buvo aptariamos interviu taisyklės, eiga 

ir preliminari interviu trukmė. Tai leido sumažinti respondentų jaudulį, sukurti pasitikėjimo ir 

komforto atmosferą, kas yra būtina sėkmingo interviu sąlyga. Interviu sudarė 6 klausimai. 

           Pirmą interviu dalį sudarė klausimai, kurie buvo skirti respondentų socialinėms 

demografinėms charakteristikoms išaiškinti. 

Respondentų Nr. Respondentų amžius Respondentų lytis 

R1 51 V 

R2 59 V 

R3 68 V 

R4 58 V 

R5 56 V 

R6 58 M 
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           Didžioji dauguma respondentų yra vyrai. Amžiaus vidurkis yra 58 metai. Respondentų buvo 

klausiama kokius mokslus jie yra baigę. 5 iš 6 respondentų atsakė, kad yra baigę technikumus. 

Vienas jų buvo baigęs karo mokyklą, kitas respondentas - baigęs 8 klases. 

              Siekiant išsiaiškinti paslaugų gavėjų kasdieninę veiklą, buvo klausiama, ką jie šiuo metu 

veikia ir 5 iš 6 respondentų atsakė, kad „valkatauja, neturi ką veikti“. R6 respondentas apibūdino 

savo veiklą kaip „bendravimą su draugeliais, gėrimą, maisto ir pajamų ieškojimą ir nieko 

neveikimą. Ką čia priveiksi“. 

             Paklausus kiek laiko jie naudojasi apnakvindinimo paslaugomis, respondentų atsakymai 

pasiskirstė nuo 3 mėnesių iki 10 metų. 

             Siekiant giliau išsiaiškinti apie paslaugų gavėjų aplinką, buvo prašoma ją apibūdinti. R1 

respondentas atsakė, kad „aplinka patinka“, R2 respondento nuomone „aplinka yra žiauri“, R3 – 

„normali“, R4 atsakė, kad aplinka „normali, aišku, biški drėgna, bet ką darysi“, R5 respondentui 

aplinka „normali, juk reikia turėti gyvenamą plotą“, R6 atsakė, kad „nelabai gera aplinka, o ką 

daryt, namų tai neturiu“. Į klausimą kokioje aplinkoje jie norėtų gyventi, respondentai teigė, kad 

norėtų „turėti lovą, pagalvę ir patalą“, kad „aplinka galėtų būti jaukesnė, kad žmogus žmogui būtų 

brolis“. Dalindamiesi savo prisiminimais apie aplinką, kurioje jie gyveno iki Nakvynės namų, 

respondentai teigė, kad kai kurie gyveno „nuosavam name, kaime“, „turėjo butą“, „namus 

užmiestyje“, vienas iš respondentų pasidalino prisiminimais, kad daug metų praleido „įkalinimo 

įstaigoje“. Kitas respondentas pasakojo, kad „atvyko į laidotuves ir čia pasiliko“. 

            Galima teigti, kad paslaugų gavėjai, iki tapdami benamiais, turėjo nuosavus būstus, namus, 

šeimas. Aplinka buvo rami ir jauki. Jiems šie prisiminimai yra labai svarbūs. Tačiau šiuo metu jie 

prisitaikė prie esamų sąlygų, kurios nemotyvuoja pokyčiams. 

            Paslaugų gavėjus labiausiai slėgė tai, kad jie neteko darbo, namuose vyko konfliktai, vėliau 

respondentai pradėjo vartoti alkoholį. 

            Kalbant apie darbuotojus, respondentai teigė, kad darbuotojai „normalūs. Yra keli, bet ką 

darysi“, „normaliai bendrauja, kultūringai, o ko daugiau reikia“, vienas respondentas teigė, kad 

„nieko čia nepakeisi. Ateinu permiegoti ir išeinu“. 

           Visi respondentai, paklausti apie savybes, kurias turėtų turėti darbuotojai, vieningai teigė, 

kad „labai svarbu mandagumas, paslaugumas, kad gerbtų ir elgtųsi kaip su žmonėmis“, labai 

svarbus „jautrumas“. 

            Galima teigti, kad šios savybės yra labai svarbios socialiniame darbe dirbant su atskirtį 

patyrusiais bei rizikos grupės asmenimis. Svarbu priimti paslaugų gavėją tokiu, koks jis šiuo metu 

yra ir suteikti visą būtiną informaciją bei pagalbą, kurios jam dabar reikia. Nevertinti 

susiklosčiusios situacijos. 
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            Kalbant apie artimus žmones, kurie šiuo metu yra šalia, respondentai kalbėjo nenoriai. Keli 

minėjo, kad turi vaikų, su kuriais nebebendrauja, nes vaikams nepatinka jų gyvenimo būdas, kad jie 

„daro gėdą šeimai“. Kiti pasakojo, kad „tėvai mirę, draugų nebeturi arba jie tokie patys kaip jis“. 

           Apie tai ar trūksta kultūrinių renginių, respondentai pasakojo, kad „kartais trūksta“, kad 

„nori kažkur nueiti, bet ten jų neleidžia dėl išvaizdos“, vienas respondentas teigė, kad „pats yra 

gitaristas, gražiai dainuoja, kad mielai kažkur sudalyvautų“, „skaito daug spaudos, visur eina, bet 

visuomenės požiūris juos atstumia“, nes „trūksta sąlygų nusiprausti“, nes „prausiasi tik vieną dieną 

per savaitę, o ten eilės, tai kaip visuomenės nariai tokį priims“.  

             Paprašius papasakoti apie save, įvardinti savybes, kurios yra geriausios, paaiškėjo, kad 

dauguma benamių neturi nuomonės. Nemoka įvardinti savo teigiamų savybių, prisimena, kad „yra 

alkoholikai ir benamiai“. Vienas respondentas teigė, kad „moka bendrauti, padeda visiems, kam 

reikia, tačiau piktnaudžiauja alkoholiu“. R2 teigė, kad „yra ramus žmogus, skaitantis knygas, 

besilankantis bibliotekose, laikosi higienos“. R3 respondentas teigė, kad „skaito knygas, yra buvęs 

lakūnas, norėtų nueiti į kiną, bet neturi tam pinigų“. R4 atsakė, kad „bendrauja su vienuolėmis, yra 

savanoris, tad užsiėmimo užtenka, o ar geras žmogus, ne jam spręsti“.  

              Apibendrinant pokalbį buvo prašoma pasakyti, ko palinkėtų sau, kuo galėtų padėti 

nakvynės namų darbuotojai, kad svajonės išsipildytų, respondentai kalbėjo nedaug. R1 teigė, kad 

„sau norėtų palinkėti sveikatos, geresnio gyvenimo, materialinės pagalbos iš valstybės“, 

„darbuotojams linki daug sveikatos ir kantrybės“. R2 „norėtų grįžti į normalų gyvenimą, nevartoti 

alkoholio ir pradėti dirbti, turėti nors mažą, bet savo kampą“, darbuotojams linki, kad „palaikytų 

psichologiškai, daugiau girdėti palaikantį žodį“. R3 norėtų „geros sveikatos, o visa kita jį tenkina, o 

darbuotojai elgiasi normaliai“. R4 „norėtų finansiškai aprūpintos senatvės“, o darbuotojai „niekuo 

negali padėti, nebent pamaitinti“. R5 ir R6 apklaustieji minėjo, kad „sau linki namų, pinigų ir 

ramiai pasenti, o darbuotojams priimti juos tokiais, kokie jie yra ir nevertinti“. 

             Apibendrinant tyrimą galima pasakyti, kad, nepaisant sunkių materialinių gyvenimo sąlygų, 

tarp benamių yra daugiau optimistų nei pesimistų. Daugiau nei pusė apklaustųjų savo gyvenimo 

pagerėjimą sieja su darbo gavimu, socialine parama.  Paaiškėjo, kad, nepaisant susiklosčiusios 

situacijos, atsidūrę ties užribiu, jie vis tiek prisimena ir vertina jaukią aplinką, bendravimą, higienos 

ir kitas buitines sąlygas. Jie norėtų dalyvauti renginiuose ir edukaciniuose užsiėmimuose. Dauguma 

norėtų grįžti į darbo rinką, tačiau jiems trūksta įgūdžių ir visuomenės palaikymo. Kaip teigė vienas 

iš pašnekovų, „esu alkoholikas ir tuo viskas pasakyta“. 
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TYRIMO IŠVADOS 

 

Darbuotojų apklausa parodė, kad jie gerai vertina darbo organizavimą, darbo tikslų ir 

rezultatų aiškumą ir komandinį darbą, galimybę tobulinti savo profesinę kompetenciją bei 

komandinį darbą. Tuo tarpu vidutiniškai vertina darbo užmokestį ir bendradarbiavimą su kitomis 

institucijomis. Apklausos metu buvo siekiama išsiaiškinti, su kokiais pagrindiniais sunkumais 

susiduria darbuotojai teikdami paslaugas. Sunkumai susiję su bendradarbiavimo su kitomis 

organizacijomis stoka.              Darbuotojai įvardina darbo aplinką, pastato būklę, priemonių 

trūkumą, susitarimų su kitomis institucijomis stoką, klientų agresyvumą, apsisaugojimo priemonių 

trūkumą. 

            Siekiant gerinti paslaugų kokybę, reikia gerinti patalpų būklę, paslaugų gavėjų buities sąlygas, 

stiprinti įstaigos darbuotojų autoritetą, užtikrinti saugią darbo aplinką. Interviu duomenų analizė parodė, 

kad paslaugų gavėjai teigiamai vertina darbuotojus, gaunamas paslaugas. Nepaisant sunkių 

materialinių gyvenimo sąlygų, tarp benamių yra daugiau optimistų nei pesimistų. Daugiau nei pusė 

apklaustųjų savo gyvenimo pagerėjimą sieja su darbo gavimu, socialine parama.  Paaiškėjo, kad, 

nepaisant susiklosčiusios situacijos, atsidūrę ties užribiu, jie vis tiek prisimena ir vertina jaukią 

aplinką, bendravimą, higienos ir kitas buitines sąlygas. Jie norėtų dalyvauti ir renginiuose, grįžti į 

darbo rinką, tačiau jiems trūksta įgūdžių. 
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BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų teikiamų bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų 

kokybės gerinimo priemonių planas 2018 – 2019 metams 

Eil. 

Nr.  

Priemonė  Planuojami ištekliai Atsakingas asmuo Pastabos 

1. Konsultavimo 

paslaugos kokybės 

gerinimas 

   

1.1. Priemonių paslaugų 

gavėjų byloms vesti 

įsigijimas 

Kanceliarinės priemonės,  Kazimieras Kučinskas  

2. Teikiamų paslaugų 

viešinimas 

   

2.1. Viešinti teikiamas 

paslaugas žiniasklaidos 

priemonėmis 

Internetinės svetainės 

informacijos atnaujinimas, 

redagavimas, priežiūra 

Inga Rudenkaitė  

2.2. Atvejo analizė  Esant poreikiui organizuoti 

sudėtingų situacijų 

aptarimą su darbuotojais 

Inga Rudenkaitė  

3. Paramos (labdaros) 

paieškos 

organizavimas ir 

teikimas 

Paramos paieška 

informacinių technologijų 

pagalba, bendradarbiaujant 

su bendruomene 

   Inga Rudenkaitė  

4.  Socialinės paslaugos 

gyventojų užimtumui, 

darbo įgūdžiams 

ugdyti  

Organizuoti paslaugų 

gavėjų užimtumą, ugdyti  

darbinius įgūdžius 

(teritorijos, gyvenamosios 

aplinkos priežiūra) 

Inga Rudenkaitė  

 

 

 


