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BĮ Vilniaus miesto nakvynės namai teikiamų socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimas
paslaugų gavėjų ir paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu

1. TYRIMO PRISTATYMAS
Tyrimo tikslas. Atlikti BĮ Vilniaus miesto nakvynės namai (toliau – Nakvynės namai) teikiamų
bendrųjų ir socialinės priežiūros (apgyvendinimo) paslaugų (toliau – paslaugų) kokybės vertinimą
paslaugų gavėjų ir paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu.
Tikslinė grupė. Nakvynės namų paslaugas gaunantys asmenys, paslaugas teikiantys darbuotojai.
Tyrimo metodika. Nakvynės namų teikiamų paslaugų kokybės įvertinimui taikytas anketinės
apklausos metodas. Tyrimu buvo siekiama apklausti Nakvynės namų paslaugų gavėjus ir paslaugas
teikiančius darbuotojus. Respondentams buvo išaiškintas tyrimo tikslas, paaiškinta kaip pildyti
apklausos anketas.
Tyrimo metu buvo peržiūrėtos 40 apgyvendinimo paslaugas gaunančių asmenų bylų. Jos atitiko visus
reikalavimus, buvo suformuotos atlikus socialinių paslaugų poreikio vertinimą. Įrašai bylose
tvarkingi, informatyvūs ir savalaikiai. Gyventojų registravimo žurnalas vedamas tvarkingai,
užpildytas laiku.
Imties dydis. Empiriniame tyrime dalyvavo 24 Nakvynės namų darbuotojai ir 93 paslaugų gavėjai.
Apklausos atlikimo laikotarpis: 2019 m. nuo balandžio 29 d. iki gegužės 31 d.

2. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ
2.1. Rezultatai socialinės priežiūros (apgyvendinimo) paslaugų gavėjų požiūriu.
2.1.1. Imties dydis. Tyrime dalyvavo 93 apgyvendinimo paslaugų gavėjai. Į klausimą „Iš kur
sužinojote apie socialines paslaugas?“, paslaugų gavėjų atsakymai pasiskirstė sekančiai: 63 proc. - iš
pažįstamų, 26 proc. - iš socialinių darbuotojų, 5 proc. – iš interneto, po 4 proc. – iš medikų ir 2 proc.
- iš spaudos, televizijos. Remiantis tyrimo rezultatais, nustatyta, kad paslaugų gavėjams trūksta
informacijos apie teikiamas Nakvynės namų paslaugas spaudoje, televizijoje, medicinos įstaigose,
policijoje (1 diagrama). Socialiniai darbuotojai daug prisideda prie socialinių paslaugų viešinimo,
tačiau to nepakanka. Atskirtį išgyvenantys asmenys dažnai neturi galimybės pasinaudoti internetu,
todėl daugiau informacijos galėtų būti spaudoje ir televizijoje.
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1 diagrama
2.1.2. Į klausimą kaip paslaugų gavėjai pateko į Nakvynės namus, 77 proc. paslaugų gavėjų nurodė,
kad atvyko patys, 15 proc. - palydėjo artimieji, po 5 proc. - palydėjo socialiniai darbuotojai ir nukreipė
medicinos darbuotojai (2 diagrama).

2 diagrama
2.1.3.

Į klausimą „Ar Jus tenkina Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo nakvynės namuose

komisijos darbo laikas“, paslaugų gavėjai pasiskirstė sekančiai: 90 proc. – „taip“, 10 proc. – „iš
dalies“. Galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjus tenkina komisijos darbo laikas (3 diagrama).
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3 diagrama
2.1.4.

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

sekančiai: 86 proc. atsakė „taip“, 14 proc. – „iš dalies“. Galima daryti išvadą, kad į paslaugų gavėjų
lūkesčius komisijos darbas atliepia. (4 diagrama).

4 diagrama

2.1.5. Jeigu atsakėte „Ne“, tai ką siūlytumėte keisti? (pasirenkamas klausimas).
Į aukščiau minėtą klausimą nė vienas respondentas neatsakė „Ne“.
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2.1.6. Į klausimą „Ar Jus tenkina Nakvynės namuose teikiamos paslaugos“ 87 proc. atsakė „taip“,
12 proc. – „iš dalies“, o 1 proc. atsakė „ne“.

6 diagrama
2.1.7.

Atsakydami į klausimą „Kaip vertinate Jums teikiamas paslaugas“, paslaugų gavėjai

teigiamai vertino bendrąsias, apgyvendinimo, minimalios asmeninės higienos organizavimo,
kasdienio gyvenimo bei darbinių įgūdžių ugdymo ir darbo paieškos organizavimo paslaugas, grupinį
darbą, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą.
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6

7 diagramos
2.1.8. Į klausimą „Kaip vertinate Nakvynės namų specialistų darbą“ paslaugų gavėjai atsakė: 68
proc. labai gerai (10) įvertino socialinių darbuotojų darbą ir 49 proc. labai gerai (10) įvertino
socialinių darbuotojų padėjėjų darbą. Tik 1 proc. paslaugų gavėjų įvertino socialinių darbuotojų
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darbą šešetu ir septynetu, o 1 proc. paslaugų gavėjų įvertino socialinių darbuotojų padėjėjų darbą
nuo ketverto iki septyneto (8 diagrama).

8. Kaip vertinate Nakvynės namų specialistų darbą?
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8 diagrama
2.1.9. Atsakant į klausimą „Paslaugas teikiančių specialistų darbo vertinimas Jūsų požiūriu“,
paslaugų gavėjai teigiamai vertina tai, kad paslaugų teikėjai su jais bendradarbiauja, tariasi ir derina
konsultacijų laiką. Taip pat paslaugų gavėjai 100 proc. yra supažindinti su įstaigos Vidaus tvarkos
taisyklėmis, teikiamomis paslaugomis bei apmokėjimo už pragyvenimą tvarka. Teigiamai vertinama ir
konsultavimo vieta,. Respondentai džiaugėsi, kad jiems yra siūlomi bendruomenės ištekliai (parama
maistu, drabužiais). Neigiamai visi paslaugų gavėjai atsakė į klausimą “Ar turite sunkumų pildant
dokumentus”. Taip pat respondentai pažymėjo, kad artimieji nėra įtraukiami į pagalbos procesą.
Nakvynės namų paslaugų gavėjai yra vieniši arba jų ryšiai su artimaisiais yra nutrūkę (9 diagramos).
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9

10
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9 diagramos

2.1.10. 81 proc. paslaugų gavėjų atsakė, kad pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais, 16 proc. pasitiki iš dalies, o 3 proc. atsakė, kad nepasitiki, tačiau neįvardijo, kodėl (10 diagrama).

10 diagrama
2.1.11.

Kad teikiamos paslaugos keitė gyvenimą, teigiamai atsakė 67proc. respondentų, 25 proc.

respondentų atsakė, kad nežino, o 8 proc. respondentų atsakė – ne (11 diagrama).
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11 diagrama
2.1.12. Į klausimą „Kokių turėtumėte pastabų/pageidavimų dėl Jums teikiamų paslaugų“ daugiau negu
pusė respondentų pageidavo, kad būtų jaukesnė konsultavimo aplinka, pageidavo, kad konsultacijų metų
būtų kavos ar arbatos, taip pat norėjo, kad būtų organizuojamos bendros išvykos. Dėl bendrų užimtumo
veiklų respondentų nuomonės išsiskyrė: 53 proc. jų norėjo, o 36 proc. – atsakė. kad „ne“. Net 58 proc.
respondentų nepageidavo, kad būtų daugiau tarpininkavimo paslaugų su artimaisiais (12 diagrama).
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14

12 diagramos
2.1.13.

90 proc. respondentų pažymėjo, kad jų lūkesčiai, kreipiantis paslaugų, pasiteisino, 8 proc.

respondentų nežinojo, o 2 proc. atsakė, kad ne (13 diagrama).

13diagrama
2.1.14.

Jūsų amžius. Iš atsakymų matome, kad daugiausia 30 proc.apklausoje dalyvavusių

respondentų buvo 51-60 metų amžiaus, po 27 proc. buvo 41-50 ir 61-70 metų amžiaus, 8 proc. – 7180 metų amžiaus ir tik 2 proc. respondentų buvo nuo 18 iki 29 metų amžiaus (14 diagrama).
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14 diagrama
2.2.15. Į klausimą paslaugų gavėjams „Jūsų palinkėjimai? Buvo gauti tokie atsakymai:



gerų darbų;
dirbti gerai, sėkmės darbe;



linkiu gauti lėšų patalpų remontui;



sveikatos;



siekti aukšto pasitikėjimo laipsnio;



linkiu visoms socialinėms darbuotojoms sveikatos, ištvermės jūsų darbe, geros nuotaikos.
Prašymas: esu neįgali po insulto, prašyčiau pagal galimybes pastatyti lifta ir pakeisti dušo
čiaupus į rankinio valdymo;



visiems geros sveikatos ir sėkmės;



socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams linkiu ištvermės;



pamilti žmogų;



už viską esu dėkinga nakvynės namų administracijai, socialinei darbuotojai Danguolei ir
kitoms socialinėms darbuotojoms. Geros kloties ir sveikatos;



duok Dieve visiems sveikatos, kantrybės, viso geriausio;



geros kloties socialiniams darbuotojams ir kitiems darbuotojams bei jų gyventojams;



geros nuotaikos visam Nakvynės namų personalui ir gero sutarimo tarp gyventojų. Viena
problema neįgaliesiems - liftas. Gal kada nors ši paslauga bus pastatyta. Ačiū. Geros kloties,
gražios vasaros;



linkiu, kad mažiau būtų slankiojančių išgėrusių asmenų. Aptvarkyti dušą ir vanduo, kad būtų
karštesnis;



sveikatos;
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ištvermės ir kantrybės;



kantrybės darbe su mumis;



daugiau dirbti su tais, kas save neprižiūri ir vagia iš savo kaimynų;



kuo daugiau įkurti Nakvynės namuose gyvenamųjų vietų ir nebūtų apribojimo dėl
apgyvenimo laiko;



būkite darbingi ir linksmi;



aš labai dėkinga už man suteiktas paslaugas;



kantrybės dirbant su Nakvynės namų gyventojais.

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 2019 metų gegužės mėnesį 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? 88 proc. apklaustųjų darbuotojų atsakė,
kad viešojoje erdvėje informacija apie įstaigą yra pateikiama tinkamai, 8 proc. - nurodė atsakymą
„nežinau“, 4 proc. – į klausimą atsakė „kita“: informacija apie įstaigos teikiamas paslaugas
pateikiama vidutiniškai (1 diagrama). Darbuotojai daug pastangų įdeda, kad įstaigos internetiniame
puslapyje http://www.vmnn.lt/ bei https://www.facebook.com/vmnn.lt/ paskyroje būtų viešinamos
teikiamos Socialinės priežiūros paslaugos.
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1 diagrama

2. Ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos patenkina jų poreikius? 80 proc. darbuotojų į
klausimą atsakė, kad teikiamos paslaugos „visiškai patenkina“ paslaugos gavėjų poreikius, 16 proc.
darbuotojų pasirinko atsakymą – „patenkina“, 4 proc. darbuotojų pažymėjo, kad teikiamos
paslaugos „iš dalies patenkina“ paslaugos gavėjus (2 diagrama).

2 diagrama

3. Ar teikiant paslaugas atsižvelgiama į paslaugų gavėjo individualius poreikius? 64 proc.
darbuotojų mano, kad „paprastai visada“ atsižvelgiama į paslaugų gavėjo individualius poreikius,
36 proc. darbuotojų mano, kad paslaugos „dažnai“ atitinka paslaugų gavėjų poreikius, (3 diagrama).
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3 diagrama

4. Ar atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus? 96 proc. darbuotojų pažymėjo, kad yra
atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus, 4 proc. darbuotojų pažymėjo „kita“: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? 76 proc.
darbuotojų nurodė, kad sprendžia paslaugų gavėjų problemas operatyviai, 24 – „iš dalies
operatyviai“ (5 diagrama).

5 diagrama
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6. Ar Jūs suteikiate paslaugų gavėjui paslaugas taip, kaip buvo suplanuota? Paslaugų gavėjui
paslaugas taip kaip suplanuota „paprastai visada“ atsakė 80 proc. darbuotojų, 20 proc. darbuotojų
mano, kad paslaugas taip, kaip suplanuota, teikia „dažnai“ (6 diagrama).

6 diagrama

7. Į klausimą „Kas įtakoja paslaugų teikimą taip kaip suplanuota“ respondentai išskyrė
vidinius ir išorinius rodiklius.
Vidiniai rodikliai:


geras vadovavimas įstaigai, administracijos palaikymas;



bendrų tikslų išsikėlimas ir geras darbo planavimas;



darbuotojų kompetencija, profesionalumas;



komandinis darbas;



žinios, vertybės, įgūdžiai;



gera sveikata;



paslaugų gavėjų motyvacija spręsti savo socialines problemas;



paslaugų gavėjų socialiniai įgūdžiai.
Išoriniai rodikliai:



visuomenės požiūris;



bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, organizacijomis;



finansiniai ištekliai;



bendruomeniškumas.

8. Paslaugas teikiančių darbuotojų buvo paklausta ar paslaugų gavėjai pasitiki darbuotojais, 64
proc. darbuotojų mano, kad jais pasitiki, 36 proc. darbuotojų mano, kad jais pasitiki „iš dalies“ (7
diagrama).
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7 diagrama

9. Į klausimą ar Jums pakanka žinių paslaugoms suteikti, 72 proc. darbuotojų nurodė, kad žinių
suteikti paslaugas pakanka, 28 proc. darbuotojų – „iš dalies pakanka“ (8 diagrama).

8 diagrama

10.

Į klausimą ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją, 92 proc.

darbuotojų atsakė – „taip“, 8 proc. darbuotojų pasirinko atsakymą „iš dalies“ (9 diagrama).

9 diagarama
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11. Į klausimą kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito teikiamų paslaugų kokybė, 16 proc.
respondentų nurodė, kad paslaugų kokybė „labai pagerėjo“, 52 proc. - nurodė, kad paslaugų kokybė
„pagerėjo“, kiti 32 proc. - 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:


sklandus komandinis darbas;



bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, organizacijomis;



pasitikėjimas ir bendrų sprendimų priėmimas;



profesiniai mokymai, konferencijos, seminarai;.



saviugda, savarankiškas žinių gilinimas;



socialinės tarnybos veikla;



patirtis, įgūdžiai;



paslaugų kokybės tarptautinių standartų siekimas;



vidinių projektų ir veiklų vykdymas, naujovių diegimas įstaigos viduje;



informacijos pateikimas informaciniuose tinkluose;



motyvuojantis įstaigos vadovybės požiūris ir darbo sąlygų gerinimas.

13. Jei pablogėjo, kas tam turėjo įtakos? Nei vienas darbuotojas nepažymėjo.
14. Jūsų darbo aplinkos vertinimas. Respondentų buvo klausta apie darbo aplinką. Darbuotojai labai
gerai vertino darbo organizavimą, komandinį darbą, darbo tikslų ir rezultatų aiškumą, darbo rezultatų
įvertinimą. Taip pat pažymėjo, kad yra dideli darbo krūviai, atkreipė dėmesį į tai, kad reikėtų intensyvinti
bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis (11 diagrama).
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11 diagrama

15. Apklausus darbuotojus, paaiškėjo, kad dauguma, 45 proc., kaip sunkumą teikiant paslaugas,
įvardijo neigiamą visuomenės požiūrį į socialinių paslaugų teikėjus, 17 proc. darbuotojų įvardijo
bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stoką, 15 proc. darbuotojų įvardijo nepakankamą
finansavimą iš savivaldybės biudžeto, 20 proc.darbuotojų įvardijo neigiamą paslaugų gavėjų požiūrį
į socialinių paslaugų teikėjus, 2,5 proc.darbuotojų pažymėjo atsakymą „kita“ - nepalanki įstatyminė
bazė. 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 ir išoriniai rodikliai.
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Vidiniai:


komandinis darbas;



kvalifikacijos kėlimas;



darbuotojų profesionalumas;



finansavimas;



gebėjimas iškelti tikslus ir jų siekti;



lankstumas, žinios, bendradarbiavimas;



efektyvus vadovavimas;



gerai sutelkta komanda, bendram tikslui siekti;



saugios darbo sąlygos;



paslaugų gavėjų motyvacija.
Išoriniai:



žiniasklaida, visuomenės nuomonės formavimas;



bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis;



papildomi resursai, siekiant įgyvendinti papildomas veiklas;



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;



darbo organizavimo gerinimas;



socialinio darbo viešinimas žiniasklaidoje ir elektroninėje erdvėje;



profesinių mokymų plėtra;



bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, darbuotojų asmeninis skatinimas;



darbo užmokesčio pakėlimas;



socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą, kasmetinio
kokybės vertinimo tyrimo atlikimas;



pakankamas įstaigos veiklų finansavimas;



saugios darbo aplinkos užtikrinimas.

18. Tyrime dalyvavo 24 darbuotojai, iš jų buvo 52 proc. - moterų ir 48 proc. vyrų (13 diagrama).
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13 diagrama

19. Atsakymuose Jūsų amžius, 36 proc. darbuotojų yra 30-40 metų, 28 proc. darbuotojų yra 51-60
metų amžiaus, 16 proc. darbuotojų yra 41-50 metų amžiaus, 8 proc. darbuotojų yra 18-29, 4 proc.
darbuotojų yra 71 ir daugiau metų amžiaus (14 diagrama).

14 diagrama

20. Tyrime dalyvavo 68 proc. socialinių darbuotojų ir 32 proc. kitų darbuotojų, tai Direktoriaus
pavaduotoja, socialinio darbo organizatorės, socialinių darbuotojų padėjėjai, jaunesnieji socialiniai
darbuotojai, bendros praktikos slaugytoja, administracijos darbuotojai (15 diagrama).

15 diagrama
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21. Atsakymuose į klausimą apie darbo stažą įstaigoje, matome, kad darbuotojų darbo stažas
įstaigoje pasiskirstė nuo 1 metų ir 3 mėnesių iki 25 metų (16 diagrama).

16 diagrama

2.

APIBENDRINIMAI IR IŠVADOS
Apibendrinant paslaugų gavėjų tyrimo duomenis, nustatyta, kad paslaugų gavėjai

pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais ir juos tenkina teikiamos paslaugos. Beveik visi paslaugų
gavėjai teigiamai vertina grupinį darbą nakvynės namuose, taip pat įvairias išvykas į kiną, teatrą,
muziejus, LR Seimą, edukacinius užsiėmimus Valdovų rūmuose. Teikiamos paslaugos teigiamai
įtakoja paslaugų gavėjų gyvenimą ir pateisina jų lūkesčius. Paslaugų gavėjų požiūriu, paslaugų
kokybė priklauso ir nuo fizinės aplinkos, dauguma apklaustųjų pageidavo jaukesnės konsultavimo
aplinkos, arbatos/kavos. Fizinės aplinkos veiksniai įvardijami kaip faktoriai, turintys įtakos
respondentų reintegracijai. Patys respondentai akcentuoja orumo nežeminančias buities sąlygas, nes
fizinės aplinkos veiksniai skatina pozityvias mintis ir pozityvų elgesį, kompensuoja

emocinį

vienišumą bei atstato orumą. Paslaugų gavėjai pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais,
bendravime su jais respondentai akcentuoja lygiavertiškumo santykį, o Nakvynės namų specialistų
darbą vertina aukščiausiais balais. Nakvynės namuose teikiamos paslaugos įtakoja paslaugų gavėjų
gyvenimą ir pateisina jų lūkesčius, skatina vystyti pareigos, atsakomybės jausmus. Tačiau paslaugų
gavėjai stokoja informacijos apie Nakvynės namų paslaugas. Tikslinga būtų daugiau apie teikiamas
paslaugas viešinti spaudoje, televizijoje, radijuje, internete. Labai svarbu įtraukti paslaugų gavėjus į
bendruomenines veiklas, plėsti socialinę įtrauktį.
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 socialinių paslaugų gerinimą įstaigos vadovybės palaikymas,
didina komandinis darbas, kolektyvo sutelktumas, bendradarbiavimas, darbo organizavimas,
26

sudėtingų atvejų analizė. Darbuotojai mano, kad tikslinga skirti lėšų grupiniam darbo ir konsultavimo
patalpų gerinimui. Darbuotojų nuomone, gerinant paslaugų efektyvumą, reikia orientuotis į asmenį,
taip pat panaudoti aplinkos veiksnius, patenkinti paslaugų gavėjų emocinio bendravimo poreikį bei
atstatyti jų orumo jausmą. Nakvynės namų paslaugų teikėjai atsižvelgia į paslaugų gavėjo
individualius poreikius ir padeda spręsti jų problemas, mano, kad teikiamos paslaugos visiškai
patenkina paslaugos gavėjų poreikius, nes jos yra orientuotos į asmenį, socialinę įtrauktį. Darbuotojų
nuomone, paslaugų gavėjai jais pasitiki, taip pat mano, kad būtina gerinti profesines kompetencijas,
užsiimti savišvieta.
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PRIEDAS 1
BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų teikiamų bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų
kokybės gerinimo priemonių planas 2019 – 2020 metams

3.
Eil.
Nr.
1.

Priemonė

Numatomos priemonės,
veiksmai

Atsakingas asmuo

Pastabos

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)

Direkt.pavaduotoja
Audronė Luneckienė

1.3.

Konsultavimo ir
gyvenamųjų erdvių
gražinimas

Bendrųjų ir
konsultacinių erdvių
puošimas gyventojų
sukurtais darbais

2.

Teikiamų paslaugų
viešinimas

2.1.

Teikiamų paslaugų
viešinimas

Socialinė darbuotoja Ana
Kazlauskienė
Socialinė darbuotoja
Danguolė Ražanienė

Bendravimas su
žiniasklaidos atstovais

Direktorius Edvardas
Jablonskis

Informacijos
įkėlimas/priežiūra
www.facebook.com

Socialinė darbuotoja Asta
Tumėnaitė

2.2.

Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas.

Efektyvus
bendradarbiavimas su
valstybinėmis
institucijomis,
įstaigomis, NVO,
gerosios patirties
sklaida

Diektorius Edvardas
Jablonskis

2.3.

Paslaugų kokybės
gerinimas

Equass kokybės
sistemos diegimas

Socialinio darbo
organizatorė Angelė
Suchovienė

Paslaugų kokybės
tyrimo organizavimas
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3.

Specialistų
kvalifikacijos
kėlimas

3.1.

Specialistų
kvalifikacijos kėlimo
įgyvendinimas

Mokymai, seminarai,
konferencijos

Diektorius Edvardas
Jablonskis

3.2.

Metodiniai
pasitarimų plėtra

Ketvirtinių metodinių
pasitarimų pravedimas

Direktoriaus pavaduotoja
Audronė Luneckienė

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

Diektorius Edvardas
Jablonskis

didinimas

6.

Paramos (labdaros)
paieškos
organizavimas ir
teikimas

Paramos paieška
informacinių
technologijų pagalba

Socialinio darbo
organizatorė Angelė
Suchovienė, socialinio
darbo organizatorė Simona
Jaglinska
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BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų filialo ,,Sala“, T. Kosciuškos g. 8, Vilniuje, teikiamų bendrųjų ir
socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo paslaugų gavėjų ir paslaugas teikiančių
darbuotojų požiūriu,
tyrimas

Tikslas - ištirti įstaigos socialinės priežiūros paslaugų teikėjų nuomonę apie teikiamų socialinių

paslaugų kokybę.
Uždaviniai:
1. Išsiaiškinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
2. Išsiaiškinti darbo organizavimo efektyvumą;
3. Išanalizuoti, kaip socialinių paslaugų teikėjai vertina savo darbo aplinką;
4. Išsiaiškinti su kokiais sunkumais susiduria socialinių paslaugų teikėjai, teikdami paslaugas;

Apklausos metodika
Tyrimo tikslui pasiekti buvo atlikta anketinė apklausa. Anketą sudarė 3 klausimų dalys. 1 dalies 113 klausimais siekta sužinoti įstaigos darbuotojų nuomonę apie paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų
kokybę, darbo organizavimo efektyvumą. 2 dalies 14-17 klausimais buvo siekiama sužinoti kaip įstaigos
darbuotojai vertina savo darbo aplinką ir su kokiais sunkumais susiduria teikdami paslaugas., 3 dalies 1821 klausimais buvo siekiama sužinoti demografinius respondentų duomenis. Rezultatai apdoroti MS
EXCEL programa.

Apklausos eiga
2019 m. gegužės mėnesį, BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų filiale „Sala“, T. Kosciuškos g. 8,
Vilniuje, vyko darbuotojų apklausa siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų
kokybę, darbuotojų darbo aplinkos vertinimą bei darbo organizavimo efektyvumą.
Dalyviams buvo išdalintos anketos. Apklausoje dalyvavo 15 įstaigos darbuotojų. Darbuotojų
pasiskirstymas: 1 socialinis darbuotojas, 9 socialinio darbuotojo padėjėjai, 4 bendros praktikos
slaugytojos, 1 administracijos darbuotojas. Pagal lyti pasiskirstė sekančiai: 6 moterys, 9 vyrai.
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APKLAUSOS REZULTATŲ PRISTATYMAS IR APTARIMAS

1. Ar tinkamai pateikiama informacija viešojoje erdvėje (įstaigos tinklapyje, žiniasklaidos ir kt.
priemonėmis) apie įstaigos teikiamas paslaugas:

2

taip
ne
nežinau
kita (įvardinkite)

13

1 pav.. Respondentų pasiskirstymas (sk.).

Gauti rezultatai rodo, kad 13

respondentų teigiamai vertina informacijos viešoje erdvėje

pateikimą apie įstaigos teikiamas paslaugas, 2 atsakė, kad „nežino“..
2. Ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos patenkina jų poreikius:

visiškai patenkina

4

5

patenkina
iš dalies patenkina
nepatenkina

6
kita (įvardinkite)

2 pav. Respondentų pasiskirstymas (sk.).

2 paveikslėlyje matome, kad 4 socialines paslaugas teikiantys darbuotojai laikosi nuomonės, jog
paslaugų gavėjams skirtos paslaugos „patenkina“ jų poreikius, 6 darbuotojai mano, kad „iš dalies
patenkina“, o 5 darbuotojai mano, kad paslaugų gavėjams skirtos paslaugos „nepatenkina“ jų poreikių.
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3. Ar, teikiant paslaugas, atsižvelgiama į paslaugų gavėjo individualius poreikius:

1
paprastai visada
6

dažnai
kartais
neatsižvelgiama

8

kita (įvardinti)

3 pav. Respondentų pasiskirstymas (sk.)

Atsakydami į šį klausimą, 6 darbuotojai mano, kad teikiant paslaugas, „paprastai visada“
atsižvelgiama į paslaugų gavėjo individualius poreikius, 8 apklaustieji laikosi nuomonės, kad „dažnai“
atsižvelgiama, 1 apklaustasis pasisako, kad „kartais“.
4. Ar atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus:

2
taip
ne
kita (įvardinkite)
13

4 pav. Respondentų pasiskirstymas (sk.)

Apklausos rezultatai patvirtino, kad įstaigoje yra tinkamai reaguojama į paslaugų gavėjų
pageidavimus. 4 paveikslėlyje matome, kad 13 darbuotojų pasirinko atsakymą „taip“, 2 darbuotojai
pasirinko atsakymą „kita“ ir pateikė nuomonę, jog, priklausomai nuo situacijos, paslaugų gavėjo
sveikatos būklės ir elgesio, naudojami skirtingi paslaugų teikimo metodai.
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5. Ar įstaigos darbuotojai operatyviai sprendžia paslaugų gavėjų problemas:

operatyviai
iš dalies
operatyviai

5

nesprendžia
10

neturiu nuomonės
kita (įvardinkite)

5 pav. Respondentų pasiskirstymas (sk.).

Atsakydami į klausimą kaip sprendžia paslaugų gavėjų problemas, 10 darbuotojų manymu, jie
paslaugų gavėjų problemas sprendžia „operatyviai“, 5 darbuotojai mano, kad „iš dalies“. Taigi, galima
sakyti, kad darbuotojai turi žinių ir į situacijas reaguoja operatyviai, taikydami individualius, paslaugų
gavėjui tinkamus, darbo metodus.

6. Ar Jūs suteikiate paslaugų gavėjui paslaugas taip kaip suplanuota:

3

paprastai visada

dažnai
kartais
niekada

11

kita (įvardinkite)

6 pav. respondentų pasiskirstymas (sk.)

Apklaustieji darbuotojai teigia, kad „paprastai visada“ (11 atsakiusiųjų) paslaugos klientui yra
suteikiamos taip, kaip suplanuota. 3 darbuotojai mano, kad paslaugas taip kaip suplanuota teikia „dažnai“.
Taigi, paslaugų teikimo procesas dažniausiai vyksta sklandžiai, yra tinkamai suplanuotas ir įgyvendintas.

4

7. Kas įtakoja paslaugų teikimą taip kaip suplanuota:
Kalbant apie tai kas įtakoja paslaugų teikimą taip kaip suplanuota, atsakydami į 7 klausimą,
darbuotojai pažymėjo, kad paslaugų teikimą įtakoja tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai.
Paslaugų

teikėjai

kaip

vidinius

veiksnius

įvardijo:

„komandinį

darbą“,

„darbuotojų

profesionalumą“, „žinias“, „paslaugų gavėjo nusistatymą“. Kaip išorinius veiksnius įvardijo:
„visuomenės požiūrį“, „bendradarbiavimo tarp institucijų trūkumą“, „finansinį ribotumą, kitų
organizacijų nenorą bendradarbiauti“, „paslaugų gavėjo motyvaciją, savo gyvenimo būdo suvokimą“,
„paslaugų gavėjų agresyvų elgesį“, „įstatyminės bazės trūkumus siekiant apsaugoti darbuotoją nuo
paslaugų gavėjo smurto“.
Galima daryti išvadą, kad, norint paslaugas teikti kokybiškai, reikia dirbti komandoje. Kad
komanda būtų stipri, reikalingos pakankamos žinios, kurias reikia nuolat tobulinti. Labai svarbi ir paties
paslaugų gavėjo motyvacija, noras keisti gyvenimo būdą, savo problemos pripažinimas, todėl, kartais,
problemos gali būti sprendžiamos iš dalies operatyviai, nes paslaugų gavėjai ne visuomet yra motyvuoti
spręsti savo problemas. Taip pat paslaugų teikimui didelę reikšmę turi ir tarpinstitucinis
bendradarbiavimas, kurio labai trūksta. Neapibrėžtos socialinių darbuotojų galimybės apsikeičiant
informacija. Asmens duomenų įstatymas riboja tarpinstitucinį paslaugų teikimą.
8. Ar paslaugų gavėjas pasitiki darbuotojais:

3

4

pasitiki
iš dalies pasitiki

1

nepasitiki
kita (įvardinkite

6

7 pav. Respondentų pasiskirstymas (sk).

Remiantis apklausos rezultatais, 4 darbuotojai mano, kad paslaugų gavėjai jais „pasitiki“, 6
darbuotojai mano, kad pasitiki, bet „iš dalies“, 1 darbuotojo nuomone, paslaugų gavėjai darbuotojais
„nepasitiki“ ir 3 „nežino“.

5

9. Ar Jums pakanka žinių paslaugoms suteikti:

3

3
pakanka
iš dalies pakanka
nepakanka
kita (įvardinkite

9

8 pav. Respondentų pasiskirstymas (sk.)

Apklausos rezultatai rodo, kad didesnė dalis apklaustųjų mano, jog žinių pakanka „iš dalies“ (9
respondentai), 3 darbuotojų nuomonę, jiems žinių „pakanka“, 3 darbuotojai buvo kritiški – jiems žinių
„nepakanka“. Darbuotojų nuomone, žinios bei žmonės nuolat kinta, tad būtinas profesinis tobulėjimas.
10. Ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją:

taip

4

5

iš dalies

ne (įvardinkite dėl
kokių priežasčių)
kita (įvardinkite)

6

9 pav. Respondentų pasiskirstymas (sk.)

Kad paslaugų teikimas būtų kokybiškas, darbuotojas turi nuolatos tobulinti profesinę
kompetenciją. Į klausimą „Ar sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją“, atsakiusieji
pasiskirstė sekančiai: 5 atsakė „taip“, 6 pasirinko atsakymą „iš dalies“ ir 4 pasirinko atsakymą – „kita“.
Darbuotojų nuomone, nors sąlygos mokytis sudaromos, profesinių mokymų pasiūla nepakankama.
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11. Kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito teikiamų paslaugų kokybė:

1

labai pagerėjo

4

pagerėjo

liko tokia pati
pablogėjo
labai pablogėjo

10

kita (įvardinkite)

10 pav. Respondentų pasiskirstymas (sk.)

Respondentų nuomone, paslaugų kokybė „pagerėjo“, taip mano 4 darbuotojai, 10 darbuotojų
nuomone paslaugų kokybė „liko tokia pati“, 1 darbuotojas pasirinko atsakymą – „kita“. Darbuotojų
nuomone, paslaugų kokybė glaudžiai siejasi su priemonėmis ir darbo sąlygomis.
12. Jei pagerėjo, kas tam turėjo įtakos (įvardinkite):
Darbuotojų nuomone, pagerėjimui turėjo įtakos pasikeitęs kolektyvas, pagerėjo komandinis
darbas.
13. Jei pablogėjo, kas tam turėjo įtakos (įvardinkite): darbuotojų nuomone prastėja darbo sąlygos, kitos
institucijos permeta funkcijas ir nusiima atsakomybę.
14. Jūsų darbo aplinkos vertinimas:
16
14
12
10
8
6
4
2
0

6
9

10
5

7

9

6

3

6

12

8
8

5
1

8
1

9
4

Labai gerai
Gerai

3

Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai

11 pav. Respondentų pasiskirstymas (sk.)

Kaip matome rezultatuose, didžioji dalis respondentų mano, kad atlyginimas yra vidutinis, t.y. 9
vertina „vidutiniškai“,

4 – „gerai“. Darbo organizavimą bei darbo tikslų ir rezultatų aiškumą

respondentai vertina „gerai“ ir „labai gerai“, tam gali įtakos turėti komandinis darbas, kadangi
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komandinį darbą personalas vertina gerai ir labai gerai. Darbuotojai darbo rezultatus įvertina taip pat
„gerai“ - 8, 6 – „labai gerai“ ir 1 – „vidutiniškai“.
Dauguma paslaugų teikėjų darbo krūvį vertina „vidutiniškai“ - 9 respondentai, 7 vertina „gerai“.
Skirtingas požiūris į darbo krūvį gali atsirasti dėl skirtingų pareigybių.
Bendradarbiavimą didžioji dalis atsakiusiųjų vertina „gerai“ (12 respondentų), 3 mano, kad
bendradarbiavimas „vidutinis“.
Galimybę tobulinti profesinę kompetenciją 8 vertina „gerai“, 3 - „labai gerai“, o 4 –
„vidutiniškai“. Įtakos tokiam sprendimui gali turėti ir tai, jog ne visoms pareigybėms yra pakankama
mokymosi galimybių pasiūla.
15. Su kokiais sunkumais susiduriate teikdami paslaugas:

neigiamas visuomenės požiūris į
socialinių paslaugų teikėjus

4

neigiamas paslaugų gavėjų požiūris
į socialinių paslaugų teikėjus

7

bendradarbiavimo su kitomis
organizacijomis stoka
nepakankamas finansavimas iš
savivaldybės biudžeto

6

kita (įvardinkite)

6

12 pav. Respondentų pasiskirstymas (Sk.)

Pastebima, kad paslaugų teikėjai dažnai susiduria su sunkumais savo darbe, todėl šios apklausos
tikslas išsiaiškinti šiuos sunkumus. Respondentų atsakymai pasiskirstė sekančiai: didžiausią nerimą
respondentams kelia visuomenės požiūris į socialinių paslaugų teikėjus. Šį atsakymą pasirinko 7
respondentai. Po 6 respondentus pasirinko neigiamą paslaugų teikėjų požiūrį ir bendradarbiavimo su
kitomis institucijomis stoką. 4 respondentai mano, kad labai svarbus finansavimas iš savivaldybės lėšų.
Taigi galime teigti, jog visi šie sunkumai apsunkina darbuotojų darbą. Darbuotojai mano, kad
paslaugų gavėjas dažnai paslaugų teikėją vertina kaip baudėją, kadangi šis vadovaujasi įstaigos darbo
tvarka ir reikalauja laikytis tvarkos ir paslaugų gavėją, taip ugdydamas jo gebėjimus.
Labai svarbus visuomenės požiūris į socialinė darbą dirbančius asmenis. Visuomenė mato
rezultatą, todėl ne visada įsigilina kaip šie rezultatai pasiekiami. Ne visuomet pats paslaugų gavėjas
prisideda prie gyvenimo būdo pokyčių.
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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 visuomenės nuomonės formavimas, valstybės palaikymas ir pakankamas
finansavimas, įstatyminė bazė.
17. Į klausimą Jūsų pasiūlymai, gerinant paslaugų kokybę, darbuotojai išreiškė nuomonę sekančiai:
Organizuoti profesionalius mokymus; sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją, tobulėti; gerinti darbo aplinką;
plėsti bendradarbiaujančių įstaigų tinklą, paruošti bendrus reikalavimus ir informacijos pasikeitimo
galimybes siekiant sklandesnio darbo; ieškoti galimybių kelti darbuotojų prestižą ir darbo apmokėjimą.
18. Jūsų lytis:

6
9

moterys

vyrai

13 pav. respondentų pasiskirstymas pagal lytį (sk.)

Apklausoje dalyvavo 15 darbuotojų: 9 vyrai ir 6 moterys.

9. Jūsų amžius (įvardinkite):
Respondentų pasiskirstymas pagal amžių rodo, jog didžioji dalis darbuotojų yra 51-60 amžiaus, 4
darbuotojai yra amžiaus tarpsnyje 61-70, 3 darbuotojai – 41-50 amžiaus, ir 2 – 30-40 metų amžiaus.
20. Jūsų pareigybė:
Apklausoje darbuotojų pareigybės pasiskirstė sekančiai: 1 socialinis darbuotojas, 4 – bendros
praktikos slaugytojos, 9 – socialinio darbuotojo padėjėjai ir 1 administracijos darbuotojas.
21. Darbuotojų darbo stažas pasiskirstė nuo 2 mėnesių iki 20 metų.
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IŠVADOS
1. Tyrimo rezultatai patvirtina, kad Nakvynės namų filialo „Sala“ darbuotojai, teikdami paslaugas
orientuojasi į paslaugų gavėjų individualius lūkesčius, norus bei poreikius, efektyviai sprendžia
problemas taip kaip yra suplanuota. Paslaugų teikimą įtakoja vidiniai veiksniai (komandinis
darbas, kliento motyvacija, darbuotojų žinios, laiko planavimas) ir išoriniai veiksniai (visuomenės
požiūris, bendradarbiavimo tarp institucijų trūkumas).
2. Nustatyta, jog darbo aplinka darbuotojams kelia tiek pasitenkinimą, tiek rūpestį. Darbuotojai yra
patenkinti darbo organizavimu, darbo tikslų aiškumu bei rezultatų įvertinimu, komandiniu darbu,
galimybe tobulinti profesinę kompetenciją. Taip pat pastebėta, jog darbuotojams nerimą kelia
darbo užmokestis, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stoka,

darbo krūvio

pasiskirstymas. Teikdami paslaugas darbuotojai susiduria su tokiais sunkumais kaip neigiamas
visuomenės ir pačių klientų požiūris į paslaugų teikėjus, bendradarbiavimo su kitomis
institucijomis stoka, nepakankamu finansavimu.
3. Nustatyta, kad darbuotojai norėtų daugiau mokymų, naujų žinių. Taip pat, nors ir sudaromos
galimybės tobulėti, mokymų pasiūla yra nepakankama.
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BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų filialo ,,Sala“, T. Kosciuškos g. 8, Vilniuje, teikiamų bendrųjų ir
socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo paslaugų gavėjų požiūriu
Tyrimas
Tikslas - ištirti socialinės priežiūros paslaugų gavėjų nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Uždaviniai:
1. Išsiaiškinti kaip paslaugų gavėjai vertina paslaugų teikėjų (darbuotojų) darbą;
2. Išsiaiškinti ar teikiamos paslaugos patenkina paslaugų gavėjų poreikius;
3. Išsiaiškinti ar paslaugų gavėjai pasitiki paslaugų teikėjais (darbuotojais);
Apklausos metodika
Tyrimui atlikti ir duomenims surinkti buvo naudojama anketinė apklausa, kurioje dalyvavo
10 Nakvynės namų filialo „Sala“ paslaugų gavėjų. Anketomis buvo siekiama išsiaiškinti respondentų
nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę, vertintas paslaugų teikėjų darbas, asmeninės savybės
Rezultatai apdoroti MS EXCEL programa.
Apklausos eiga
Apklausa buvo vykdoma 2019 m. gegužės mėnesį.

Anketos paslaugų gavėjams buvo

išdalintos atsitiktine tvarka. Dėl kai kurių respondentų valstybinės kalbos žinojimo spragų kilo keletas
neaiškumų dėl anketos, todėl jiems pagelbėjo socialinis darbuotojas.
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APKLAUSOS REZULTATŲ PRISTATYMAS IR APTARIMAS
1. Iš kur sužinojote apie socialines paslaugas?:

Interneto
Pažįstamų

1

Spaudos, televizijos

2

Socialinių darbuotojų
Policijos pareigūnų

7

1 pav. Respondentų pasiskirstymas (Sk.)

Apklausos rezultatai rodo, kad didžioji dalis apklaustųjų informaciją apie įstaigos teikiamas
paslaugas sužinojo iš „pažįstamų“ žmonių, jų yra 7, 2 respondentai informaciją gavo iš „socialinių
darbuotojų“, 1 pažymėjo „kita“. Galima teigti, kad informacijos sklaida sudaro palankias sąlygas
didesniam paslaugų gavėjų ratui gauti jiems reikiamas paslaugas.
2. Kaip patekote į Nakvynės namus?:

Atvykau pats
Palydėjo artimieji,
pažįstami
Palydėjo socialiniai
darbuotojai
Pristatė policijos
pareigūnai
Pristatė VTAS specialistai

4
5

Nukreipė medicinos
darbuotojai
Kita

1

1 pav. Respondentų pasiskirstymas (Sk.)

Duomenys rodo, kad 5 iš 10 respondentų į Nakvynės namų filialą „Sala“ pristatė policijos
pareigūnai, 4 respondentai atvyko patys, 1 asmenį palydėjo artimieji.
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3. Ar Jus tenkina Nakvynės namuose teikiamos paslaugos?:

Taip

2

Ne
Iš dalies
6

2

2 pav. Respondentų pasiskirstymas (Sk.)

Apklausos duomenys rodo, kad 6 iš 10 respondentų paslaugos įstaigoje tenkina „iš dalies“, Jų
teigimu įstaigoje trūksta dušo, maisto gaminimo patalpų, tačiau minimalios paslaugos yra suteiktos. 2
respondentai pasirinko atsakymą „taip“, 2-jų asmenų paslaugos „netenkina“. Manoma, kad paslaugų
gavėjams labai svarbios minimalios buitinės ir higienos paslaugos. Šių apsišvarinimo punktų mažai, o
norinčių pasinaudoti paslaugomis daug. Daugelis Nakvynės namų filialo paslaugų gavėjų neturi net
minimalaus piniginio krepšelio, kas įtraukia juos į socialinę atskirtį.

4. Kaip vertinate Jums teikiamas paslaugas?:
psichologinį konsultavimą
teisinį švietimą

esant poreikiui, sveikatos…
darbinių įgūdžių ugdymą ir…

Nežinau

kasdienio gyvenimo įgūdžių…

Neigiamai

minimalių buitinių ir…

Teigiamai

minimalios asmeninės higienos…
apgyvendinimą

Bendrąsias (informavimas,…
0

2

4

6

8

10

12

3 pav. Respondentų pasiskirstymas (Sk.)

Lentelėje esantys duomenys rodo, kad geriausiai respondentų yra vertinamas: psichologinis
konsultavimas, teisinis švietimas, sveikatos priežiūros paslaugos. Į šiuos klausimus „teigiamai“ atsakė
visi respondentai (10). Jų supratimu psichologinis konsultavimas yra „žmogiškas pasikalbėjimas“, o
teisinė konsultacija susijusi su antstoliais, mokesčiais ir baudomis. Informavimo paslaugos tenkina 8
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respondentus, 2 pasirinko atsakymą „nežinau“. Prasčiausiai yra vertinamos minimalios asmens higienos
paslaugos, visi respondentai pasirinko vertinimą „neigiamai“, minimalių buitinių ir asmeninės higienos
paslaugų organizavimą „teigiamai“ vertino 8, „neigiamai“ – 2 respondentai. Apgyvendinimo paslaugos
vertintos po lygiai, balsai pasiskirstė po 5 – „teigiamus“ ir 5 „neigiamus“ vertinimus.
5. Kaip vertinate Nakvynės namų specialistų darbą (įrašykite vertinimą nuo 10 iki 1, kai 10 –
labai gerai, 1 – blogai)?:
Susumavus šiuos duomenis, socialinis darbuotojas įvertintas nuo 9 iki 10 balų, socialinio
darbuotojo padėjėjas įvertintas nuo 7 iki 10 balų. Rezultatai gali paskatinti darbuotojus labiau atkreipti
dėmesį į paslaugų gavėją, jo poreikius, pagilinti turimas žinias, ieškoti naujų sprendimo būdų.
6. Paslaugas teikiančių specialistų darbo vertinimas Jūsų požiūriu:
Ar darbuotojų asmeninės savybės turi įtakos
pagalbos Jums procesui
Ar Jūsų artimieji įtraukiami į pagalbos Jums
procesą
Ar turite sunkumų pildant įstaigos
dokumentus
Ar sutinkate su įstaigos dienos režimu
Ar Jus tenkina gyvenimo sąlygos įstaigoje
Ar Jums siūlomi bendruomenės ištekliai
(parama maistu, drabužiais, avalyne, žaislais…
Ar esate įtraukiamas į savo problemų
vertinimą ir jų sprendimą
Ar esate supažindintas su taisyklėmis ir
kitomis tvarkomis
Ar darbuotojai bendradarbiauja su Jumis
analizuodami ir siūlydami Jūsų problemų…
Ar esate informuotas apie teikiamas
paslaugas, jų apmokėjimo tvarką

nežinau
ne
taip

Ar Jums tinkama konsultavimo vieta, aplinka
Ar Jums skiriama pakankamai konsultavimo
laiko
Ar konsultavimo laikas yra derinamas su Jumis
ir Jums tinkamas
0

2

4

6

8

10

12

4 pav. Respondentų pasiskirstymas (Sk.)

Analizuojant duomenis matyti, kad jautriausi klausimai susiję su gyvenimo sąlygomis bei
artimaisiais. Paklausti ar artimieji įtraukiami į pagalbos procesą, respondentai atsakė sekančiai: 8 – „ne“,
2 – „nežino“. Jų žodžiais, daugelis respondentų neturi giminių arba šie su paslaugų gavėjais nebendrauja
ir niekaip neįsitraukia į pagalbos procesą. Klausimo apie gyvenimo sąlygas atsakymai pasiskirstė taip: 6
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paslaugų gavėjus gyvenimo sąlygos „tenkina“, 4 – „ne“. Net 8-niems iš 10 bendraujant svarbios
darbuotojų asmeninės savybės. Nuo jų priklauso paslaugų gavėjo pasitikėjimas darbuotoju ir
paslaugomis. 8 respondentai neturi sunkumų pildant įstaigos dokumentus, 2 susiduria su sunkumais.
Raštingumas glaudžiai siejamas su valstybinės kalbos mokėjimu, gyvenimo būdu ir suvokimu. Likę
klausimai visų respondentų įvertinti „teigiamai“.
7. Ar pasitikite paslaugas teikiančiais darbuotojais?:

Pasitikiu
Iš dalies pasitikiu
Nepasitikiu

4

Kita (įvardinkite)
6

5 pav. Respondentų pasiskirstymas (Sk.)

Kaip matome diagramoje, 6 iš 10 paslaugų gavėjų darbuotojais pasitiki „iš dalies“, 4 – visiškai
„pasitiki“. Socialinę atskirtį patiriantys asmenys dažnai nepasitiki aplinkiniais, reikia nemažai laiko, kad
atsirastų ryšys, todėl darbuotojo užduotis ieškoti individualaus priėmimo, orientuotis į atskirą asmenį,
nedaryti bendrų išvadų apie paslaugų gavėjus.
8. Ar teikiamos paslaugos keitė (keičia) Jūsų gyvenimą?:

2
Taip
Ne

2

Nežinau

6

Kita (įvardinkite)

6 pav. Respondentų pasiskirstymas (Sk.)

Apklausa parodė, kad įstaigos vienas iš pagrindinių siekių – gerinti paslaugų gavėjų
gyvenimo kokybę – yra įgyvendinamas. Didžioji dalis, t.y. 6 paslaugų gavėjai mano, kad jiems teikiamos
paslaugos pakeitė jų gyvenimą, 2 respondentai pasirinko atsakymą „ne“, o likusieji 2 atsakė „nežinau“.
Vienas iš įstaigos prioritetų – siekti, kad paslaugos būtų tikslingos ir orientuotos į konkretų
asmenį bei jo poreikius.
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9. Ar pasiteisino Jūsų lūkesčiai, kreipiantis dėl paslaugų?:

Taip
4

Ne
Nežinau

6

Kita (įvardinkite

7 pav. Respondentų pasiskirstymas (Sk.)

Didžioji Nakvynės namų filialo „Sala“ paslaugų gavėjų dalis yra gyvenamos vietos neturintys
asmenys. Pagrindinis jų lūkestis - turėti gyvenamąją vietą, gauti bent minimalias socialines paslaugas.
Apklausa rodo, kad net 6-ių iš 10 respondentų šie lūkesčiai kreipiantis dėl paslaugų pasiteisino, 4 atsakė,
kad „nežino“, Jų teigimu jie nieko labai nesitikėjo, atėjo pernakvoti.
Įstaigoje jiems suteikiama saugi nakvynė, minimalios buitinės ir apsišvarinimo paslaugos,
pasiūlomi minimalūs ištekliai (parama maistu, drabužiais). Paslaugų gavėjai yra konsultuojami rūpimais
klausimais, palydimi į gydymo įstaigas, tvarkomi dokumentai, suteikiama minimali medicininė pagalba.
Kartu su paslaugų gavėjais yra organizuojamos kalendorinės šventės, ugdomi darbiniai įgūdžiai.
10. Jūsų amžius

2

3

41-50
51-60
61-70

5

8 pav. Respondentų pasiskirstymas (Sk.)

Apklausoje dalyvavę 10 respondentų vyrai. Jų pasiskirstymas pagal amžių: 5 respondentų amžius
svyruoja tarp 51-60 metų, 3 respondentų – 41-50, o 2 respondentai virš 61 metų. Galima daryti išvadą,
kad didžioji paslaugų gavėjų dalis yra darbingo amžiaus.
11. Jūsų palinkėjimai.
Paslaugų gavėjai išreiškė norą dėl patalpų. Jie norėtų patogių gultų, minimalių buitinių ir
higienos paslaugų organizavimo, dušo, karšto maisto.
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IŠVADOS
1. Apdorojus ir išanalizavus gautus duomenis, matome, kad paslaugų gavėjai patenkinti Vilniaus miesto
nakvynės namų filiale „Sala“ teikiamomis socialinės priežiūros paslaugomis
2. Tyrimo duomenys rodo, kad tarp darbuotojų ir paslaugų gavėjų užmegztas tarpusavio pasitikėjimo
ryšys. Darbuotojai, teikdami paslaugas, orientuojasi į paslaugų gavėjų lūkesčius bei poreikius, skiria
pakankamai laiko darbui su paslaugų gavėjais. Matome, kad darbuotojai suteikia tikslią ir teisingą
informaciją apie paslaugų teikimą.
3. Apklausos duomenys rodo, kad paslaugų gavėjų lūkesčiai, kreipiantis dėl paslaugų, pasiteisino.
Teikiamos socialinės priežiūros paslaugos buvo tikslingos ir reikalingos, orientuotos į asmenį. Džiugu,
kad paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė gerėja. Tai paskatinimas ir toliau dirbti orientuojantis į asmenį, jo
poreikius, telkti visas pastangas ir panaudoti visus resursus tikslams pasiekti.
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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 PRISTATYMAS

Tyrimo tikslas. Atlikti BĮ Vilniaus miesto nakvynės namai (toliau – Nakvynės namai) teikiamų
bendrųjų ir socialinės priežiūros (apnakvindinimo ir apgyvendinimo) paslaugų (toliau – paslaugų)
kokybės vertinimą paslaugų gavėjų ir paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu.
Tikslinė grupė. Nakvynės namų paslaugas gaunantys asmenys, paslaugas teikiantys darbuotojai.
Tyrimo metodika. Nakvynės namų teikiamų paslaugų kokybės įvertinimui taikytas anketinės
apklausos metodas. Tyrimu buvo siekiama apklausti Nakvynės namų paslaugų gavėjus ir paslaugas
teikiančius darbuotojus. Respondentams buvo išaiškintas tyrimo tikslas, paaiškinta kaip pildyti
apklausos anketas.
Tyrimo metu buvo peržiūrėtos 25 apgyvendinimo paslaugas ir 20 apnakvindinimo paslaugas
gaunančių asmenų bylos, jos atitiko visus reikalavimus, įrašai bylose buvo tvarkingi, informatyvūs
ir savalaikiai. Gyventojų registravimo ir pastabų žurnalai vedami tvarkingai, užpildyti laiku.
Imties dydis. Empiriniame tyrime dalyvavo 13 Nakvynės namų darbuotojų ir 65 paslaugų gavėjai
(25 – apgyvendinimo ir 40 - apnakvindinimo).
Apklausos atlikimo laikotarpis: 2019 m. nuo gegužės 15 iki gegužės 31 d.

2

2. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ
2.1. Rezultatai socialinės priežiūros (apgyvendinimo) paslaugų gavėjų požiūriu.
Respondentų statistika
Viso respondentų: 25
Vyras: 17
Moteris: 8
Vidutinis amžius: 53,4 metai
Imties dydis. Tyrime dalyvavo 25 socialinės priežiūros (apgyvendinimo) paslaugų
gavėjai.
2.1.1. Į klausimą „Iš kur sužinojote apie socialines paslaugas?“, paslaugų gavėjų atsakymai
pasiskirstė sekančiai: 18 (62,1%) – iš pažįstamų, 4 (13,8%) – iš socialinių darbuotojų, 3
(10,3%) – iš interneto, 2 (6,9%) – iš medikų. Remiantis tyrimo rezultatais nustatyta, kad
paslaugų gavėjams trūksta informacijos apie teikiamas Nakvynės namų paslaugas
spaudoje, televizijoje, medicinos įstaigose, policijoje (1 diagrama).

1 diagrama
2.1.2. Į klausimą, kaip paslaugų gavėjai pateko į Nakvynės namus, 14 (56%) paslaugų gavėjų
nurodė, kad atvyko patys, 8 (32%) palydėjo artimieji, pažįstami ir po 1 (4%) nukreipė
medicinos darbuotojai arba palydėjo socialiniai darbuotojai (2 diagrama).
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2 diagrama
2.1.3. Į klausimą, „Ar Jus tenkina Priėmimo į Nakvynės namus komisijos darbo laikas?“,
paslaugų gavėjai pasiskirstė sekančiai: 24 (96%) – „taip“, 1 (4%) – iš dalies. Galima
daryti išvadą, kad paslaugų gavėjus tenkina Priėmimo į Nakvynės namus komisijos
darbo laikas (3 diagrama).

3 diagrama
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2.1.4. Į klausimą „Ar komisijos darbas atliepia Jūsų lūkesčius?“, paslaugų gavėjai pasiskirstė
sekančiai: 21 (84%) atsakė „taip“, 1 (4%) – „ne“, 3 (12%) – iš dalies (4 diagrama).

4 diagrama
2.1.5. 25 (100%) respondentai nurodė, kad tenkina juos Nakvynės namuose teikiamos
paslaugos (5 diagrama).

5 diagrama
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2.1.6. Kaip

matome (6 diagrama),

paslaugų

gavėjai teigiamai vertina

bendrąsias,

apgyvendinimo, minimalios asmeninės higienos ir buitinių paslaugų organizavimo,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą.

6 diagrama
2.1.7. Paslaugų gavėjai įvertino socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų padėjėjų darbą.
Jų įvertinimo skalėje vyrauja nuo 10 iki 5 balų (7 diagrama).

7 diagrama
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2.1.8. Tyrimo duomenys rodo, kad paslaugų gavėjai teigiamai vertina tai, kad darbuotojai
bendradarbiauja, tariasi su jais, derina konsultavimo laiką, vietą, analizuoja, siūlo
įvairius problemos sprendimo būdus. Į klausimą, „Ar Jūsų artimieji įtraukiami į pagalbos
Jums procesą?“, respondentai pažymėjo, kad artimieji nėra įtraukiami į pagalbos
procesą, nes jie yra vieniši (8 diagrama).

8 diagrama
2.1.9. 24 (96%) respondentai atsakė, kad pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais, 1 (4%)
nurodė, kad pasitiki iš dalies (9 diagrama).

9 diagrama
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2.1.10. Į klausimą, „Ar teikiamos paslaugos keitė (keičia) Jūsų gyvenimą?, 18 (72%) nurodė,
kad „taip“, 2 (8%) – „ne“, 5 (20%) – „nežinau“. Galima daryti išvadą, kad Nakvynės
namų teikiamos paslaugos turi poveikį paslaugų gavėjų gyvenime (10 diagrama).

10 diagrama

2.1.11. Tyrimo metu respondentų klausta, kokių turėtų pastabų/pageidavimų dėl teikiamų
paslaugų, paslaugų gavėjai norėtų: bendrų išvykų į teatrus, parodas, parkus ir pan. - 18
(78,3%), jaukesnės konsultavimo aplinkos – 15 (62,5%), daugiau bendrų užimtumo
veiklų, turiningo laisvalaikio – 14 (63,6%), vandens/kavos/arbatos konsultavimo metu –
14 (60,9%). Galima daryti išvadą, kad respondentams svarbu tenkinti pažinimo,
saviraiškos poreikius ir tapti aktyviais visuomenės nariais, t.y. socializuotis (11
diagrama).
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11 diagrama
2.1.12. 21 (91,3%) respondentas pažymėjo, kad jų lūkesčiai, kreipiantis paslaugų, pasiteisino, 2
(8,7%) atsakė – „nežinau“ , 2 respondentai neatsakė į šį klausimą (12 diagrama).

12 diagrama
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2.1.13. Tyrimo pabaigoje respondentai rašė palinkėjimus: linkiu ir toliau taip dirbti; didelės
sėkmės ir darbštumo; sėkmės Jūsų sunkiame darbe; su Dievo pagalba – pirmyn.

2.2. Rezultatai socialinės priežiūros (apnakvindinimo) paslaugų gavėjų požiūriu.
Respondentų statistika
Viso respondentų: 40
Vyras: 28
Moteris: 12
Vidutinis amžius: 53,8 metai
Imties dydis. Tyrime dalyvavo 40 socialinės priežiūros (apnakvindinimo) paslaugų gavėjų.
2.2.1. Į klausimą „Iš kur sužinojote apie socialines paslaugas?“, paslaugų gavėjų atsakymai
pasiskirstė sekančiai: 19 (45,2%) – iš pažįstamų, 7 (16.7%) - iš policijos pareigūnų, 13
(31%) – iš socialinių darbuotojų, 2 (4.8%) – iš medikų (1 diagrama).

1 diagrama
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2.2.2. Buvo klausta, kaip paslaugų gavėjai pateko į Nakvynės namus. 16 (40%) paslaugų
gavėjų nurodė, kad atvyko patys, 5 (12,5%) – pristatė policijos pareigūnai, 12 (30%) –
palydėjo socialiniai darbuotojai. (2 diagrama).

2 diagrama
2.2.3. Į klausimą „Ar Jus tenkina teikiamos paslaugos? Paslaugų gavėjai pasiskirstė sekančiai:
24 (60 %) – „taip“, 15 (37,5%) – „iš dalies“, 1 (2,5%) – „ne“. Galima daryti išvadą, kad
paslaugų gavėjus tenkina teikiamos paslaugos (3 diagrama).

3 diagrama
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2.2.4. Į klausimą: „Kaip vertinate Jums teikiamas paslaugas?“, dauguma paslaugų gavėjų
teikiamas paslaugas vertino teigiamai, bendrąsias (informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas, atstovavimas) – 38 (95%), nakvynės suteikimą – 39 (97,5%),
minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimą (dušas) – 38 (95 %), minimalių
buitinių paslaugų organizavimą (virtuvėlė) – 35 (87,5 %).
2.2.5. Paklausti dėl darbuotojų darbo vertinimo, paslaugų gavėjai labiausiai vertino laiko
derinimą su jais 38 (95%), konsultavimo laiką 37 (92,5%) ir vietą 34 (85%),
bendradarbiavimą ir pasiūlytus problemų sprendimo būdus 36 (90%). Kartotinio/tęstinio
konsultavimo reikalingumą 17 (43,6%) paslaugų gavėjų nurodė „taip“, 10 (25,6%)
„ne“ ir 12 (30,8%) „nežinau“ (4 diagrama).

4 diagrama

2.2.6. Buvo klausta, ar pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais. 35 (87,5%) paslaugų
gavėjai nurodė, kad pasitiki, o 5 (12,5%) – iš dalies pasitiki. Galima daryti išvadą, kad
paslaugų gavėjai pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais (5 diagrama).
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5 diagrama
2.2.7. Į klausimą, „Ar teikiamos paslaugos keitė (keičia) Jūsų gyvenimą?“, 25 (62,5%)
paslaugų gavėjai atsakė „taip“, 1 (2,5%) – „ne“, 13 (32,5%) – nežinau (6 diagrama).

6 diagrama
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2.2.8. Paklausti, kokių pasiūlymų turėtų dėl teikiamų paslaugų, 23 (59%) paslaugų gavėjai nurodė,
kad pageidautų jaukesnės konsultavimo aplinkos, 31 (37,5%) – vandens/kavos/arbatos
konsultavimo metu, 8 (27,6 %) – priemonių (rašymo ir popieriaus) pasižymėti svarbius duomenis.
Atgalinio ryšio (darbuotojas – paslaugų gavėjas) norėtų 19 (57,6%) paslaugų gavėjų (7 diagrama).

7

diagrama

2.2.8. Į klausimą, „Ar pasiteisino Jūsų lūkesčiai, kreipiantis dėl paslaugų?“, paslaugų gavėjai
atsakė: 25 (62,5 %) – „taip“, 1 (2,5%) – „ne“, 14 (35%) – „nežinau“ (8 diagrama).

8 diagrama
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2.3. Rezultatai paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu.
Respondentų statistika
Viso respondentų: 13
Vyras: 8
Moteris: 5
Vidutinis amžius: 51,9 metai
Imties dydis. Tyrime dalyvavo 13 BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų (A. Kojelavičiaus g. 50 )
darbuotojų.
2.3.1. Į klausimą, „Ar tinkamai pateikiama informacija viešoje erdvėje apie įstaigos teikiamas
paslaugas, 13 (100%) atsakė „taip“ (1 diagrama).

1 diagrama

2.3.2. Į klausimą, „Ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos patenkina jų lūkesčius?“,
respondentai atsakė sekančiai: 2 (15,4 %) darbuotojai pasirinko stsakymą – „visiškai
patenkina“, 9 (69,2%) – „patenkina“, 2 (15,4%) – „iš dalies patenkina“ (2 diagrama).
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2 diagrama

2.3.3. Tyrimo duomenys rodo, kad darbuotojai atsižvelgia į paslaugų gavėjo individualius
poreikius, 10 (76,9%) nurodė „paprastai visada“, 3 (23,1%) – „dažnai“ (3 diagrama).

3 diagrama
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2.3.4. 12 (92,3%) socialines paslaugas teikiančių darbuotojų pažymėjo, kad yra atsižvelgiama į
paslaugų gavėjų pageidavimus, 1 (7,7%) darbuotojas mano, kad „ne“ (4 diagrama).

4 diagrama
2.3.5. Į klausimą, „Ar įstaigos darbuotojai operatyviai sprendžia paslaugų gavėjų problemas?“,
11(84,6%) nurodė, kad „operatyviai“, 2 (15,4%) – „iš dalies operatyviai“ (5 diagrama).

5 diagrama
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2.3.6. Dauguma darbuotojų, t.y. 9 (69,2%) nurodo, kad paslaugas teikia taip, kaip suplanuota,
4 (30,8%) pasirinko atsakymą „dažnai“ (6 diagrama).

6 diagrama
2.3.7. Į klausimą, „Ar paslaugų gavėjas pasitiki darbuotojais?“, 13 (100%) darbuotojų nurodė,
kad „pasitiki“ (7 diagrama).

7 diagrama
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2.3.8. Dauguma respondentų 13 (100%) nurodė, kad jiems pakanka žinių paslaugoms suteikti
(8 diagrama).

8

diagrama

2.3.9. Į klausimą, „Ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją?“, 12
(92,3%) respondentų nurodė, kad jiems yra sudaromos galimybės tobulinti profesinę
kompetenciją, 1 (7,7%) nurodė – „iš dalies“ (9 diagrama).

9

diagrama
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2.3.10. Dauguma paslaugas teikiančių darbuotojų, t.y. 10 (76,9%) nurodė, kad per 12 mėn.
paslaugų kokybė pagerėjo, 1 (7,7%) – „labai pagerėjo“, 2 (15,4%) – liko tokia pati“. (10
diagrama).

10 diagrama
2.3.11. Į klausimą, „Jei pagerėjo, kas tam turėjo įtakos?“,
klausimą,

respondentai, atsakydami į šį

įvardijo, kad paslaugų kokybei turėjo įtakos: darbo patirtis, vidiniai

motyvacijos veiksniai, kūrybingumas, užsiėmimų įvairovė, socialinio transporto
efektyvus panaudojimas ir kt.
2.3.12. Į klausimą, „Jei pablogėjo, kas tam turėjo įtakos?“, respondentai neatsakė.

2.3.13. Darbuotojai darbo aplinką vertino sekančiai: atlyginimą - 6 (46,2% ) „vidutiniškai“ ir
„gerai“, 1 (7,7 %) „labai gerai“; darbo organizavimą – 9 (69,2%) „gerai“, 3 (23,1%)
„labai gerai“; darbo krūvį – 6 (46,2%) „vidutiniškai“, 7 (53,8%) „gerai“; darbo tikslų ir
rezultatų aiškumą – 8 (61,5%) „gerai“, 4 (30,8%) „vidutiniškai“, 1 (7,7%) „labai gerai“;
darbo rezultatų įvertinimą – 5 (38,5%) „gerai“ ir „labai gerai“, 3 (23,1%) „vidutiniškai“;
galimybės tobulinti savo profesinę veiklą – 9 (69,2 %) „gerai“, 3 (23,1%) „labai gerai“,
1 (7,7%) „vidutiniškai“; komandinį darbą – 7 (53,8%) „labai gerai“, 4 (30,8%)
„vidutiniškai“, 2 (15,4%) „gerai“; bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis – 9
(69,2%) „gerai“, 2 (15,4%) „vidutiniškai“ ir labai gerai“ (11 diagrama).
20

11 diagrama
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2.3.14. Tyrimo duomenys rodo, kad teikiant paslaugas, darbuotojai dažniausiai susiduria su
neigiamu visuomenės požiūriu

į socialinių paslaugų teikėjus – 7 (41,2 %),

bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stoka – 6 (35,3%), neigiamu paslaugų
gavėju požiūriu į socialinių paslaugų teikėjus – 3 (17,6%) (12 diagrama).

12 diagrama
2.3.15. Respondentai nurodė, kad didžiausią įtaką daro, siekiant efektyvių darbo rezultatų,
išoriniai ir vidiniai veiksniai, motyvacija, kolegiškumas, požiūris į rizikos grupės
asmenis, darbo tikslų ir rezultatų aiškumas, profesinis pašaukimas, gebėjimai, vertybės ir
pan.

2.3.16. Gerinant paslaugų kokybę, respondentai teikė šiuos pasiūlymus: socialinės gerovės ir
teisingumo siekimas, noras padėti kitiems, nebūti abejingiems žmogui, empatiškumas,
individuali pagalba asmeniui, turėti fondą nenumatytiems atvejams.
2.3.17. Tyrime dalyvavo 4 socialiniai darbuotojai, 8 socialinių darbuotojų padėjėjai ir 1
bendrosios praktikos slaugytoja (13 diagrama).

22

13 diagrama

2.3.18. Darbuotojų darbo stažas pasiskirstė nuo 0,3 mėn. iki 25 metų.
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3. APIBENDRINIMAI IR IŠVADOS
1. Apibendrinant tyrimo duomenis, galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjams yra svarbu
tenkinti

pažinimo,

saviraiškos

poreikius,

tapti

aktyviais

visuomenės

nariais,

socializuotis, integruotis į visuomenę.
2. Tyrimas parodė, kad darbuotojai susiduria su sunkumais integruojant paslaugų gavėjus į
visuomenę. Galima daryti išvadą, kad trikdžiai, kliudantys benamiams grįžti į visuomenę
pilnaverčiais jos nariais - stigmatizacija, neigiami stereotipai, socialinės pagalbos ir
paslaugų sistema, kuri yra nepakankamai efektyvi.
3. Tyrimo duomenys rodo, kad dauguma paslaugų gavėjų yra vieniši, ryšys su artimaisiais
yra nutrauktas arba jo nėra.
4. Galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjus tenkina teikiamos paslaugos ir paslaugas
teikiantys darbuotojai.
5. Teikiamų paslaugų kokybei įtakos turi ilgalaikė darbuotojų praktika, darbo patirtis,
vidiniai veiksniai, kūrybingumas, vidinė motyvacija ir kvalifikacijos kėlimas.

Ataskaitą parengė: Janina Kulienė
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BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų teikiamų bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų
kokybės gerinimo priemonių planas 2019 - 2020 metams
Eil.
Nr.
1.

Priemonė
Atvejų analizė

2.

Socialinės paslaugos
paslaugų gavėjų
užimtumui, darbo
įgūdžiams lavinti.

3.

Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas

4.

Paslaugų kokybės
vertinimas

5.

Paramos/labdaros
paieškos organizavimas
ir teikimas

Planuojami ištekliai

Atsakingas asmuo

Esant poreikiui,
organizuoti sudėtingų
situacijų aptarimą su
darbuotojais
Didinti užimtumą
Nakvynės namų paslaugų
gavėjams

Vedėja Janina
Kulienė

Bendradarbiauti ir
pasidalinti gerąja
patirtimi su
valstybinimėmis
institucijomis, NVO ir kt.
Paslaugų vertinimas,
anketinės apklausos,
tyrimo analizė.
Paramos/labdaros
paieška

Pastabos

Socialinio darbo
organizatorė Ana
Lyčkovskienė
Vedėja Janina
Kulienė
Vedėja Janina
Kulienė

Vedėja Janina
Kulienė
Socialinio darbo
organizatorė Ana
Lyčkovskienė
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