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1. TYRIMO PRISTATYMAS 

 

Tyrimo tikslas. Atlikti BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namai (toliau – Įstaiga) teikiamų bendrųjų ir 

socialinės priežiūros (apgyvendinimo) paslaugų (toliau – paslaugų) kokybės vertinimą paslaugų 

gavėjų ir paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu. Tikslinė grupė. Įstaigoje paslaugas gaunantys 

asmenys, paslaugas teikiantys darbuotojai. Tyrimo metodika. Įstaigoje teikiamų paslaugų kokybės 

įvertinimui taikytas anketinės apklausos metodas. Tyrimu buvo siekiama apklausti Įstaigos paslaugų 

gavėjus (61) ir paslaugas teikiančius darbuotojus (25). Respondentams buvo išsamiai išaiškinta, koks 

yra tyrimo tikslas, taip pat - kaip pildyti apklausos anketas. Tyrimo metu buvo peržiūrėtos 20 

apgyvendinimo paslaugas gaunančių asmenų bylos. Jos atitiko visus reikalavimus. Įrašai bylose 

tvarkingi, informatyvūs ir savalaikiai. Gyventojų registravimo žurnalas vedamas tvarkingai, 

užpildytas laiku. Imties dydis. Empiriniame tyrime dalyvavo 25 Įstaigos darbuotojai (iš 31) ir 61 (iš 

92) paslaugų gavėjas. Apklausos atlikimo laikotarpis - 2021 m. birželio ir liepos mėn.   

 

2. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

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

2.1.1.. Į klausimą „Iš kur sužinojote apie teikiamas socialines paslaugas?“, paslaugų gavėjų 

atsakymai pasiskirstė sekančiai: 58 proc. - iš pažįstamų,  13 proc. -  iš socialinių darbuotojų, 7  proc. 

–  iš interneto, 2  proc. – spaudos, televizijos, 5 proc. – iš medikų, 6 proc. – iš policijos pareigūnų,     

9 proc.  –  kita. Nustatyta, kad, paslaugų gavėjų nuomone, apie Įstaigoje teikiamas paslaugas trūksta 

informacijos spaudoje, televizijoje (1 diagrama). Benamiai asmenys dažnai neturi galimybės 

pasinaudoti internetu, todėl daugiau informacijos galėtų būti spaudoje ir televizijoje. 

1 diagrama 
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2.1.2. Į klausimą „Ar Jus tenkina socialinės priežiūros paslaugų skyrimo Įstaigoje komisijos 

darbas?“, nuo 28 iki 39 proc. paslaugų gavėjų atsakė „labai gerai“,  nuo 56 iki 65 proc. – atsakė 

„gerai“, „vidutiniškai“ atsakė nuo 5 iki 8 proc. paslaugų gavėjų, blogai įvertino nuo 2 iki 3 proc. 

paslaugų gavėjų. Galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjus tenkina komisijos darbas, tačiau 2 proc. 

paslaugų gavėjų norėtų, kad komisijos darbas vyktų kitu laiku, tačiau kokiu, jie nepatikslino                  

(2 diagrama). 

2 diagrama 

 

2.1.3. Į klausimą „Ar Jus tenkina Įstaigoje teikiamos paslaugos?“ 93 proc. atsakė „taip“, 2 proc. – 

„iš dalies“, 5 proc. atsakė, kad „ne“ (3 diagrama). 

3 diagrama 
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2.1.4. Atsakydami į klausimą „Kaip vertinate Jums teikiamas paslaugas?“, paslaugų gavėjai 

„gerai“ ir „labai gerai“ vertino informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą (82 proc.), 

apgyvendinimą (82 proc.), minimalios asmeninės higienos organizavimą, kasdienio gyvenimo bei 

darbinių įgūdžių ugdymą (75/83 proc.),  sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą (80 proc.), 

apsaugos organizavimą ir kt. paslaugas (85 proc.) (4 diagrama). 

4 diagrama 

 

2.1.5. Į klausimą „Kaip vertinate Įstaigos specialistų darbą?“, paslaugų gavėjai „labai gerai“ ir 

„gerai“ įvertino socialinių darbuotojų (88 proc.),  socialinių darbuotojų padėjėjų ir socialinės tarnybos 

darbuotojų (87 proc.), bendrosios praktikos slaugytojos ir ūkio dalies darbuotojų (82 proc.),kitų 

darbuotojų (66 proc.) darbą (5 diagrama).  

5 diagrama 

33
37

25
32 33 34

49
45

50 51
47

51

18 18
22

15 15
11

3 2 5 4

0

20

40

60

80

100

Informavimas,

konsultavimas,
tarpininkavimas ir

atstovavimas

Apgyvendinimas Minimalių buitinių

ir asmeninės
higienos paslaugų

organizavimas

Kasdienio

gyvenimo įgūdžių
ugdymą ir

palaikymas

Pagalba

organizuojant
sveikatos

priežiūros

paslaugas

Apsaugos

organizavimas ir
kitos paslaugos

4. Teikiamų paslaugų vertinimas

Labai gerai Gerai Vidutiniškai Blogai Labai blogai

44

31 31 27
36

27

44

56 56 55
46 49

12 13 10 11 15
22

3 7 3 2

0

20

40

60

80

100

Socialiniai
darbuotojai

Socialinių
darbuotojų
padėjėjai

Socialinės
tarnybos

darbuotojai

Bendrosios
praktikos

slaugytojai

Ūkio dalies
darbuotojai

Kiti darbuotojai

5. Įstaigos specialistų darbo vertinimas

Labai gerai Gerai Vidutiniškai Blogai Labai blogai



VILNIAUS ,,VILKO PĖDOS‘‘ NAMAI  
 

 

5 
 

2.1.6. Atsakant į klausimą „Paslaugas teikiančių specialistų darbo vertinimas Jūsų požiūriu“,  

paslaugų gavėjai „labai gerai” ir „gerai” įvertino darbuotojų bendradarbiavimą su gyventojais (88 

proc.), Įstaigos dienos režimą (80 proc.), konsultavimo vietą (95 proc.), gyvenimo sąlygas (86 proc.), 

įtraukimą į savo problemų sprendimą (80 proc.), teikiamas paslaugas ir apmokėjimo tvarką (93 proc.). 

34 proc. respondentų pažymėjo, kad jie yra vieniši arba jų ryšiai su artimaisiais yra nutrūkę, todėl 

nėra galimybės artimuosius įtraukti į pagalbos procesą (6 diagrama). 23 proc. paslaugų gavėjų mano, 

kad aprūpinimas maistu, drabužiais ir avalyne yra nepakankamas.  

6 diagrama 

 

2.1.7. 75 proc. paslaugų gavėjų atsakė, kad pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais, 25 proc. - 

pasitiki iš dalies (7 diagrama). 

7 diagrama 
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2.1.8. Į klausimą „Ar teikiamos paslaugos keitė (keičia) Jūsų gyvenimą?“ „taip“ atsakė 80 proc. 

respondentų, „ne“ – 9 proc., „iš dalies“ – 11 proc. (8 diagrama). 

8 diagrama 

 

2.1.9.  Į klausimą „Kuriose srityse teikiamos paslaugos keitė Jūsų gyvenimą?“ 14 proc. gyventojų 

įvardijo savitvarką, 12 proc. – emocinę sveikatą, 11 proc. – motyvaciją ir asmenybę, 10 proc. – pinigų 

valdymą, 11 proc. – žalingų įpročių valdymą,  7 proc. - fizinę sveikatą, 10 proc. - prasmingą laiko 

praleidimą, 12 proc. – fizinę aplinką, 6 proc. – santykius su teisėtvarka (9 diagrama). 

9 diagrama 
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2.1.10. Į klausimą „Kurios paslaugos Jums yra svarbios?“, 35 proc.  gyventojų atsakė, kad 

tarpininkavimo, 20 proc. –  bendros išvykos, 19 proc. -  užimtumo veiklos, 15 proc. – palydėjimo 

paslauga, 10 proc. – paskaitos apie fizinės, emocinės ir psichologinės sveikatos priežiūrą, sveiką 

gyvenseną, kt. (10 diagrama). 

10 diagrama 

 

2.1.11. Į klausimą „Ar pasiteisino Jūsų lūkesčiai, kreipiantis dėl paslaugų?“,  82 proc. paslaugų 

gavėjų atsakė „taip“, 16 proc. – „nežinau“, 2 proc. – „ne“  (11 diagrama). 

11 diagrama  
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2.1.12.  Jūsų amžius. Iš atsakymų matome, kad daugiausia (34 proc.) apklausoje dalyvavusių 

respondentų buvo 61-70 amžiaus, mažiausiai (3 proc.) buvo 18-29 metų (12 diagrama). 

12 diagrama 

 

2.1.13. Į klausimą „Jūsų lytis“ 80 proc. atsakė vyrai, o 20 proc. -  moterys (13 diagrama). 

13 diagrama 
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2.1.14. Į klausimą „Jūsų išsilavinimas“ 31 proc. paslaugų gavėjų pasirinko atsakymą „vidurinis“, 27 

proc. – „profesinis“, 24 proc. – „aukštasis“, 15 proc. – „pagrindinis“ (14 diagrama). 

14 diagrama 

2.2. Paslaugų kokybės vertinimas paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu. 

2.2.1. Tyrime dalyvavę darbuotojai vertino informacijos pateikimą viešojoje erdvėje (įstaigos 

tinklalapyje, žiniasklaidos ir kt. priemonėmis). 79 proc. apklaustų darbuotojų įvertino, kad 

informacija apie teikiamas paslaugas pateikiama tinkamai. 7 proc. apklaustųjų teigė, kad informacija 

pateikiama netinkamai. Tuo tarpu 14 proc. nurodė nežinantys atsakymo į pateiktą klausimą (1 

diagrama). Darbuotojai siekia, kad internetiniame puslapyje http://www.vmnn.lt/  bei socialiniame 

tinkle „Facebook“  https://www.facebook.com/vmnn.lt/ būtų skelbiama aktualiausia informacija apie 

įstaigą ir joje teikiamas paslaugas. 

1 diagrama 
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2.2.2. Apklaustieji darbuotojai tyrimo metu paprašyti įvertinti, ar paslaugų gavėjams skirtos 

paslaugos patenkina jų poreikius. 24 proc. darbuotojų teigė manantys, kad teikiamos paslaugos 

„visiškai patenkina“ paslaugų gavėjų poreikius, 64 proc. darbuotojų mano, kad paslaugos 

„patenkina“ paslaugų gavėjų poreikius. 8 proc. darbuotojų pažymėjo, kad teikiamos paslaugos „iš 

dalies patenkina“ paslaugų gavėjus ir 4 proc. nurodė, kad paslaugos „nepatenkina“ paslaugų gavėjų 

poreikių (2 diagrama). 

2 diagrama 

2.2.3.  Ar teikiant paslaugas orientuojamasi į paslaugų gavėjo individualius poreikius? 60 proc. 

darbuotojų mano, kad „paprastai visada“ atsižvelgiama į paslaugų gavėjo individualius poreikius, 36 

proc. darbuotojų mano, kad paslaugos „dažnai“ atitinka paslaugų gavėjų individualumą. Tik 4 proc. 

darbuotojų išreiškė manantys, kad į individualius paslaugų gavėjų poreikius orientuojamasi „kartais“ 

(3 diagrama). 

3 diagrama 
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2.2.4. Į klausimą „Ar atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus?“ absoliučiai visa dauguma 

dalyvavusių tyrime darbuotojų (100 proc.) atsakė sutinkantys, kad tikrai atsižvelgiama į paslaugų 

gavėjų pageidavimus (4 diagrama) 

4 diagrama 

 

2.2.5. Ar įstaigos darbuotojai operatyviai sprendžia paslaugų gavėjų problemas? Didžioji 

dauguma – 84 proc. respondentų atsakė, kad paslaugų gavėjų problemos sprendžiamos operatyviai. 

Ir 16 proc. apklaustųjų teigė, kad problemos sprendžiamos „iš dalies operatyviai“ (5 diagrama). 

5 diagrama 
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2.2.6. Ar Jūs suteikiate paslaugų gavėjui paslaugas taip, kaip buvo suplanuota? 92 proc. tyrime 

dalyvavusių darbuotojų pažymėjo, kad „paprastai visada“ paslaugos suteikiamos taip, kaip 

suplanuota. Tuo tarpu 8 proc. darbuotojų mano, kad „dažnai“ paslaugos teikiamos pagal iš anksto 

numatytą planą (6 diagrama).  

6 diagrama 

 

2.2.7. Į klausimą „Kokie vidiniai ir išoriniai veiksniai skatina teikti paslaugas taip, kaip 

suplanuota?“ respondentai atsakė išvardindami konkrečius vidinius ir išorinius rodiklius. 

Vidiniai rodikliai: 

 orientacija į asmenį; 

 vertybinis požiūris; 

 etika; 

 tikslų apibrėžtumas; 

 bendradarbiavimas; 

 kūrybiškumas; 

 komandinis darbas; 

 vadovų požiūris į darbuotojus; 

 darbinių lūkesčių, iniciatyvų ir idėjų įgyvendinimo galimybė; 

 darbo užmokestis ir sąlygos. 

Išoriniai rodikliai: 

 materialinių išteklių prieinamumas; 

 paslaugų gavėjų motyvacija ir įsitraukimas į pagalbos sau procesą; 

92%
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 daugiadisciplininis požiūris į darbą; 

 bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis; 

 valstybės socialinė sistema; 

 teikiamų paslaugų nauda paslaugų gavėjams. 

 

2.2.8. Paslaugas teikiančių darbuotojų buvo paprašyta įvertinti, ar paslaugų gavėjai pasitiki 

darbuotojais. Atsakymai pasiskirstė labai panašiai: 52 proc. darbuotojų teigė, kad paslaugų gavėjai 

„pasitiki“, ir 48 proc. darbuotojų mano, kad jais pasitikima „iš dalies“ (7 diagrama). 

7 diagrama 

 

2.2.9. Į klausimą „Ar pakanka žinių paslaugoms suteikti?“ didžioji dauguma darbuotojų – 96 proc. 

–  nurodė turintys pakankamai žinių paslaugų teikimui, ir tik 4 proc. nurodė, kad turimų žinių pakanka 

„iš dalies“ (8 diagrama) 

8 diagrama 
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2.2.10.  Į klausimą „Ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją“, net 92 

proc. apklaustųjų  atsakė turintys tokią galimybę. Tik 8 proc. darbuotojų teigė, kad tokios galimybės 

sudaromos „iš dalies“ (9 diagrama). 

9 diagrama 

 

2.2.11. Į klausimą „Kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito teikiamų paslaugų kokybė?“ 68 proc. 

respondentų atsakė, kad paslaugų kokybė „pagerėjo“, 32 proc. atsakė, kad paslaugų kokybė „liko 

tokia pati“ (10 diagrama). 

10 diagrama 
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2.2.12.  Paprašius įvertinti, kas turėjo įtakos teikiamų paslaugų kokybės pagerėjimui, tyrime 

dalyvavę respondentai pateikė tokius atsakymus: 

 darbuotojų kompetencija ir kvalifikacijos kėlimas; 

 paslaugų gavėjų motyvacija;  

 įvairių veiklų įgyvendinimas; 

 savanorių įsijungimas į įstaigos veiklą; 

 dalyvavimas EQUASS paslaugų kokybės gerinimo programoje; 

 įstaigos teikiamų paslaugų vidinis auditas; 

 teikiamų paslaugų kokybinis tyrimas; 

 ypatingas dėmesys paslaugų gavėjų psichinei sveikatai karantino metu; 

 darbo organizavimas;  

 profesionalus kolektyvo darbas, greita ir efektyvi reakcija sprendžiant iškylančius klausimus ir 

problemas; 

 darbuotojų komandinis darbas. 

2.2.14. Tyrimo metu darbuotojų buvo prašoma įvertinti darbo aplinką. Darbuotojai „labai gerai“ 

įvertino tokias sritis kaip komandinis darbas, galimybės tobulinti savo profesinę kompetenciją, darbo 

rezultatų įvertinimas, darbo tikslų ir rezultatų aiškumas. Tokios sritys kaip bendradarbiavimas su 

kitomis organizacijomis, atlyginimas bei darbo krūvis darbuotojų įvertintos „vidutiniškai“ (11 

diagrama). 

11 diagrama 
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2.2.15.  Paprašius darbuotojų įvertinti sunkumus, su kuriais jie susiduria, teikdami paslaugas, 40 

proc. įvardijo neigiamą visuomenės požiūrį į socialinių paslaugų teikėjus. 30 proc. darbuotojų įvardijo 

neigiamą paslaugų gavėjų požiūrį į socialinių paslaugų teikėjus kaip didelį sunkumą paslaugų 

teikime. 18 proc. respondentų įvardijo bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stoką. Ir po 

vienodai procentų – 6 proc. – darbuotojai skyrė nepakankamam finansavimui iš savivaldybės 

biudžeto bei atsakymui „kita“ (12 diagrama). 

12 diagrama 

 

2.2.16.  Atsakydami į klausimą, „Kokie išoriniai ir vidiniai veiksniai skatina siekti efektyvių 

darbo rezultatų“, darbuotojai išskyrė šiuos vidinius ir išorinius rodiklius. 

Vidiniai: 

 noras tobulėti; 

 darbo vertinimas; 

 kvalifikacijos kėlimas; 

 darbo turinys; 

 atliekamo darbo svarba ir nauda visuomenei; 

 paslaugų teikimo kokybė; 

 vadovavimo stilius; 

 individualus požiūris į asmenį; 

 visuomenėje vyraujančio požiūrio į benamystę patiriančius asmenis kaita. 

 

40%

30%

18%
6%

6%

15. Sunkumai, su kuriais susiduriama, teikiant paslaugas

Neigiamas visuomenės požiūris į

socialinių paslaugų teikėjus

Nepakankamas finansavimas iš

savivaldybės biudžeto

Bendradarbiavimo su kitomis

organizacijomis stoka

Nepakankamas finansavimas iš

savivaldybės biudžeto

Kita
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Išoriniai: 

 darbo užmokestis; 

 vadovavimo stilius; 

 darbo sąlygos; 

 socialinės garantijos; 

 bendradarbiavimas tarp darbuotojų; 

 požiūris į paslaugų gavėją; 

 darnus kolektyvas, administracijos palaikymas; 

 karjeros galimybės. 

17. Paprašius darbuotojų įvardinti, kokių pasiūlymų jie turėtų, gerinant paslaugų kokybę, 

respondentai pateikė šiuos pasiūlymus:  

 daugiau naudingų mokymų įstaigos darbuotojams; 

 sklandesnė komunikacija tarp įstaigos personalo ir paslaugų gavėjų; 

 darbuotojų elgesio ir bendravimo kultūros su paslaugų gavėjais tobulinimas; 

 įstaigos patalpų bei artimosios aplinkos sutvarkymas; 

 partnerysčių ir bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis bei organizacijomis skatinimas; 

 paslaugų gavėjų gyvenimo sąlygų pagerinimas; 

 

2.2.18. Tyrime dalyvavo 25 įstaigos darbuotojai: 44 proc. moterų ir 56 proc. vyrų (13 diagrama). 

 

13 diagrama 

  

56%

44%
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2.2.19. Atsakymuose Jūsų amžius, daugiausiai – 44 proc. darbuotojų pažymėjo esantys 51-60 metų 

amžiaus kategorijoje. 36 proc. darbuotojų yra 30-40 metų amžiaus kategorijoje, o 41-50 metų 

kategorijai priklauso 12 proc. darbuotojų. Toks pats procentas – po 4 proc. atiteko darbuotojų amžiaus 

kategorijoms: 18-29 bei 61-70 metų amžiaus (14 diagrama). 

14 diagrama 

 

2.2.20. Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybes: daugiausiai – 39 proc. respondentų žymėjo 

esantys socialinių darbuotojų padėjėjai. 26 proc. įstaigos darbuotojų yra socialiniai darbuotojai. 13 

proc. darbuotojų priklauso jaunesniųjų socialinių darbuotojų kategorijai. 9 proc. įstaigos darbuotojų 

yra socialinio darbo organizatoriai. Ir panašus procentas – 4 ir 5 proc. respondentų dirba buhalterio, 

ūkios dalies vedėjo, direktoriaus padėjėjo pareigybėse (15 diagrama). 

15 diagrama 
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2.2.21. Darbuotojų pasiskirstymas pagal išdirbtą laiką įstaigoje išsidėstė tokiais skaičiais: 

daugiausiai – 42 proc. darbuotojų įstaigoje dirba nuo 1-erių iki 5-erių metų. 25 proc. respondentų 

įstaigoje dirba    11-15 metų, 12 proc. turi 6-10 metų darbo stažą. 13 proc. darbuotojų dirba įstaigoje 

16-20 metų ir 8 proc. darbuotojų dirba daugiau nei 21 metai (16 diagrama). 

16 diagrama 
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3. APIBENDRINIMAI IR IŠVADOS 

 

Apibendrinant paslaugų gavėjų tyrimo duomenis, nustatyta, kad paslaugų gavėjai pasitiki 

paslaugas teikiančiais darbuotojais, juos tenkina teikiamos paslaugos. Daugiausiai paslaugų gavėjai 

teigiamai vertina grupinį darbą Įstaigoje, taip pat įvairias išvykas, edukacinius užsiėmimus, 

įsitraukimą į bendruomenines veiklas. Paslaugų gavėjai teigia, kad teikiamos paslaugos gerina jų 

gyvenimo kokybę, skatina keisti gyvenimo būdą bei pateisina jų lūkesčius. Paslaugų gavėjų požiūriu, 

Įstaigos gyvenamosios patalpos yra gerinamos, o tai skatina juos gerinti savitvarkos įgūdžius. 

Respondentai akcentuoja orumo nežeminančias buities sąlygas, kurios skatina pozityvias mintis ir 

pozityvų elgesį, kompensuoja emocinį vienišumą. Paslaugų gavėjai pasitiki paslaugas teikiančiais 

darbuotojais, akcentuoja lygiavertiškumo santykį, o Įstaigos specialistų darbą vertina gerai ir labai 

gerai. Taip pat paslaugų gavėjai akcentuoja, kad viešojoje erdvėje vis dar trūksta informacijos apie 

Įstaigoje teikiamas paslaugas. Tikslinga būtų daugiau viešinti teikiamas paslaugas spaudoje, 

televizijoje, radijuje, internete. Paslaugų gavėjai akcentavo ir kilusią vidinę įtampą, išgyventą nerimą, 

kurį patyrė COVID-19 karantino metu. Tuomet nutrūko visos bendruomeninės veiklos, nebevyko 

grupiniai užsiėmimai.  

Apibendrinant paslaugų teikėjų tyrimo duomenis, nustatyta, kad paslaugų gavėjai pasitiki 

paslaugas teikiančiais darbuotojais ir paslaugos yra orientuotos į asmenį, į individualius paslaugų 

gavėjų poreikius. Darbuotojai pažymėjo, kad socialinių paslaugų kokybė įstaigoje per paskutinius 12 

mėnesių pagerėjo ir tam įtakos turėjo kylanti darbuotojų kompetencija, savanorių įsijungimas į 

Įstaigos veiklą, EQUASS socialinių paslaugų teikimo standarto įgyvendinimas įstaigoje, atliktas 

Įstaigos vidinis auditas bei profesionalus komandinis darbas. Teikiamos paslaugos patenkina 

paslaugų gavėjų poreikius bei lūkesčius. Įstaigos darbuotojai teigiamai vertino Įstaigos komandinį 

darbą, galimybes tobulinti savo profesinę kompetenciją, darbo rezultatų įvertinimą, darbo tikslų ir 

rezultatų aiškumą. Siekiant pagerinti paslaugų efektyvumą, darbuotojai siūlė skirti daugiau dėmesio 

komunikacijai tarp įstaigos personalo ir paslaugų gavėjų, darbuotojų elgesio ir bendravimo kultūros 

su paslaugų gavėjais tobulinimui, partnerysčių skatinimui bei paslaugų gavėjų gyvenimo sąlygų 

pagerinimui (patalpų remontui). Pandemija dėl COVID-19  turėjo neigiamos  įtakos Įstaigos veiklai, 

vis dėlto darbuotojai susitvarkė su iššūkiais, greitai ir efektyviai reagavo, spręsdami iškylančius 

klausimus, pozityviai žvelgė į ateitį, pelnydami paslaugų gavėjų pasitikėjimą ir prisidėdami prie 

Įstaigoje teikiamų paslaugų kokybės gerinimo. 
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PRIEDAS 1 

BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namų teikiamų bendrųjų ir socialinės priežiūros 

paslaugų kokybės gerinimo priemonių planas 2021 – 2022 metams 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonė  Numatomos priemonės, 

veiksmai 

Atsakingas asmuo Pastabos 

1. Konsultavimo kokybės gerinimas 

1.1. Priemonių 

konsultavimui 

įsigijimas 

Kanceliarinių 

priemonių ir kitų 

reikmenų rankdarbiams 

pirkimas 

Ūkio dalies vedėjas 

Raimondas Velža 

 

1.2. Sudėtingų atvejų 

analizė  

Intervizijų 

organizavimas  

Direkt.pavaduotoja  

Audronė Luneckienė 

 

1.3. Konsultavimo ir 

gyvenamųjų erdvių 

gražinimas 

Įstaigos  erdvių 

puošimas gyventojų 

sukurtais darbais  

Socialinė darbuotoja Ana 

Kazlauskienė 

Socialinė darbuotoja Jūratė 

Dobrovolskienė 

Socialinė darbuotoja 

Danguolė Ražanienė 

 

2. Teikiamų paslaugų viešinimas 

2.1. Teikiamų paslaugų 

viešinimas  

Bendravimas su 

žiniasklaidos atstovais 

Informacijos 

įkėlimas/priežiūra  

www.vmnn.lt 

www.facebook.com  

Direktorius Edvardas 

Jablonskis 

Vedėja Inga Rudenkaitė 

Socialinė darbuotoja Asta 

Pečiūrienė 

 

2.2. Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. 

Efektyvus  

bendradarbiavimas su 

valstybinėmis 

Diektorius Edvardas 

Jablonskis 

 

http://www.vmnn.lt/
http://www.facebook.com/
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 institucijomis, 

įstaigomis, NVO, 

gerosios patirties 

sklaida 

2.3. Paslaugų kokybės 

gerinimas 

Equass kokybės 

sistemos diegimas 

Paslaugų kokybės 

tyrimo organizavimas  

Socialinio darbo 

organizatorės Angelė 

Suchovienė, Simona 

Sperlich 

 

3. Specialistų kvalifikacijos kėlimas 

3.1. Specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimas  

Mokymai, seminarai, 

konferencijos 

Direktorius Edvardas 

Jablonskis 

 

3.2. Pasiektų rezultatų 

analizavimas 

Veiklos rezultatų 

analizė, lyginimas bei 

veiksmų tobulinimas 

Direktoriaus pavaduotoja  

Audronė Luneckienė 

 

4.  Grupinio darbo 

gerinimas 

Naujų galimybių 

paieška 

Socialinio darbo 

organizatorės Angelė 

Suchovienė ir Simona 

Sperlich 

 

5. Transporto paslaugų 

plėtojimas 

Transporto paslaugų 

teikimo neįgaliems 

asmenims didinimas 

(„Palydėjimo“ 

paslauga) 

Direktorius Edvardas 

Jablonskis 

 

6. Paramos (labdaros) 

paieškos 

organizavimas ir 

teikimas 

Paramos paieška 

informacinių 

technologijų pagalba 

Socialinė darbuotoja Vlada 

Radzevičienė 

Socialinė darbuotoja 

Danguolė Ražanienė 

Socialinė darbuotoja Jolanta 

Bučelienė 
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PRIEDAS 2 

__ Biudžetinė įstaiga Vilniaus „Vilko pėdos“ namai 
(Įstaigos pavadinimas) 

__________Socialinės priežiūros (apgyvendinimo, apnakvindinimo) paslauga____ 
(Teikiamų socialinių paslaugų rūšies pavadinimas) 

ANKETA 
Apklausos metu siekiama ištirti Jūsų nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei 

išsiaiškinti svarbiausius aspektus, kuriuos reikia tobulinti, siekiant efektyviau teikti socialines paslaugas.  

   Jūsų nuomonė mums yra labai svarbi. Anketa yra anoniminė. 

 

1. Iš kur sužinojote apie socialines paslaugas? 

 Interneto    

 Pažįstamų  

 Spaudos, televizijos  

 Socialinių darbuotojų  

 

 Policijos pareigūnų 

 Medikų  

 Kita (įvardinkite) 

2. Ar Jus tenkina Priėmimo komisijos darbas?  

Vertinimas 
Labai 

blogai 

Blogai Vidutiniškai Gerai Labai 

gerai 

Komisijos darbo laikas       

Komisijos struktūra      

Komisijos narių darbo pobūdis      

Dokumentų pildymo procedūros      

Pakomentuokite savo vertinimus: 

.................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................. 

Ar Jus tenkina teikiamos paslaugos?  

 Taip 

 Ne 

 Iš dalies 

 

3. Kaip vertinate Jums teikiamas paslaugas? 

 

Paslaugos 
Labai 

blogai 

Blogai Vidutiniškai Gerai Labai 

gerai 

Informavimą, konsultavimą, 

tarpininkavimą ir atstovavimą  
     

Apgyvendinimą      

Minimalių buitinių ir asmeninės 

higienos paslaugų organizavimą 

(virtuvė, dušas, skalbimo paslaugos) 

     

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir 
palaikymą (savitvarka, asmens higiena, 

sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų 

ruošos darbai, biudžeto planavimas, 
pinigų taupymas ir valdymas, 

apsipirkimas, naudojimasis viešuoju 

transportu ir kt. 

     

Pagalba organizuojant sveikatos 
priežiūros paslaugas  

     

Apsaugos organizavimas, kitos 

paslaugos, reikalingos asmeniui 
individualiai 
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       Pakomentuokite savo vertinimus:      

....................................................................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................................................................... 

 

 

4. Kaip vertinate specialistų darbą? 

Personalas 
Labai 

blogai 

Blogai Vidutiniškai Gerai Labai 

gerai 

Socialiniai darbuotojai      

Socialinių darbuotojų padėjėjai      

Socialinės tarnybos darbuotojai      

Bendrosios praktikos slaugytojai      

Ūkio dalies darbuotojai       

Kiti darbuotojai (įvardinkite)      

Pakomentuokite savo vertinimus      

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

5. Paslaugas teikiančių specialistų darbo vertinimas Jūsų  požiūriu? 

Klausimas 
Labai 

blogai 

Blogai Vidutiniškai Gerai Labai 

gerai 

Ar konsultavimo laikas yra derinamas su 
Jumis  

     

Ar Jums skiriama pakankamai 

konsultavimo laiko 

     

Ar Jums tinkama konsultavimo vieta, 
aplinka  

     

Ar esate informuotas apie teikiamas  

paslaugas, jų apmokėjimo tvarką 

     

Ar darbuotojai bendradarbiauja su Jumis, 
analizuodami ir siūlydami Jūsų problemų 

sprendimo būdus 

     

Ar esate supažindintas su gyvenimo 

Įstaigoje taisyklėmis ir kitomis tvarkomis 

     

Ar esate įtraukiamas į savo problemų 

sprendimą ir vertinimą  

     

Ar Jums siūloma parama maistu, 

drabužiais, avalyne ir pan. 

     

Ar Jus tenkina gyvenimo sąlygos 

nakvynės namuose 

     

Ar sutinkate su Įstaigos dienos režimu      

Ar tenkina grupinio darbo organizavimas      

Ar Jūsų artimieji yra įtraukiami į 

pagalbos Jums procesą 

     

Ar darbuotojų asmeninės savybės lemia 
pagalbos Jums procesui 

     

  Pakomentuokite savo vertinimus:      

....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

6. Ar pasitikite paslaugas teikiančiais darbuotojais? 

 Pasitikiu  Iš dalies pasitikiu 
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 Nepasitikiu  Kita 

Pakomentuokite savo atsakymą: 

.......................................................................................................................... ............................................. 

.......................................................................................................................... ............................................. 

7.  Ar teikiamos paslaugos keitė (keičia) Jūsų gyvenimą? 

 Taip      

 Ne    

 Nežinau      

 Kita   

8. Kuriose srityse teikiamos paslaugos keitė Jūsų gyvenimą?  

 Motyvacija ir asmenybė  

 Savitvarka  

 Pinigų valdymas  

 Socialiniai tinklai ir ryšiai  

 Žalingų įpročių valdymas  

 Fizinė sveikata  

 

 Emocinė sveikata  

 Darbo santykiai/ Prasmingas laiko 

praleidimas  

 Fizinė aplinka  

 Teisėtvarka 

 

9. Kurios paslaugos Jums yra svarbios? 

 Tarpininkavimo (su antstoliais, sveikatos priežiūros 
 darbuotojais, darbdaviais, kt.) 

  Palydėjimo į kitas institucijas 

  Užimtumo veiklų organizavimas (turiningo  
 laisvalaikio, edukacinių užsiėmimų, kt.) 

  Bendrų išvykų organizavimas (į teatrus, parodas,  
 parkus ir pan.) 

  Paskaitų apie fizinės, emocinės ir psichologinės  

  sveikatos priežiūrą, sveiką gyvenseną, kt. 

  Kita (įrašykite savo pasiūlymus)  
 

10. Ar pasiteisino Jūsų  lūkesčiai, kreipiantis dėl paslaugų? 

   Taip  

   Ne   

   Nežinau  

   Kita  
 

11.  Jūsų amžius: 

 18-29 

 30-40 

 41-50 

 51-60 

 61-70 

 71-80 ir daugiau 

 

12. Jūsų lytis: 

 Vyras  

 Moteris  

 Kita  

 

13. Jūsų išsilavinimas: 

 

 Pagrindinis  

 Vidurinis  
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 Profesinis  

 Aukštasis  

 Kita (įvardinkite)............................................................................................................................. 

 

                                                                                          

Dėkojame už atsakymus! 
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PRIEDAS 3 

Biudžetinė įstaiga Vilniaus „Vilko pėdos“ namai 
(Įstaigos pavadinimas) 

 

ANKETA 
Apklausos metu siekiama įvertinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, darbo organizavimo 

efektyvumą, išanalizuoti, kaip Jūs vertinate savo darbo aplinką, išsiaiškinti, su kokiais sunkumais Jūs 
susiduriate, teikdami paslaugas. 

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

priemonėmis) apie įstaigos teikiamas paslaugas? 

 taip 

 ne  

 nežinau 

 kita (įvardinkite) 
............................................................................................................................. ............... 
 

2. Ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos patenkina jų poreikius? 

 visiškai patenkina 

 patenkina 

 iš dalies patenkina 

 nepatenkina 

 kita (įvardinkite) ............................................................................................................................. ................ 
 

3. Ar teikiant paslaugas, orientuojamasi į paslaugų gavėjo individualius poreikius? 

 paprastai visada 

 dažnai 

 kartais 

 neatsižvelgiama 

 kita (įvardinkite) 

............................................................................................................................. ................. 
 

4. Ar atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus? 

 taip 

 ne  

 kita (įvardinkite) ............................................................................................................................. ................. 
 

5. Ar įstaigos darbuotojai operatyviai sprendžia paslaugų gavėjų problemas? 

 operatyviai 

 iš dalies operatyviai 

 nesprendžia 

 neturiu nuomonės  

 kita (įvardinkite) 

............................................................................................................................. ................. 
 

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

 paprastai visada 

 dažnai 

 kartais 

 niekada 

 kita (įvardinkite) 

............................................................................................................................. ................ 
 

7. Kokie vidiniai ir išoriniai veiksniai skatina teikti paslaugas taip,  kaip suplanuota? 
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 vidiniai veiksniai (kūrybiškumas, orientacija į asmenį, vertybinis požiūris ir etika, tikslų apibrėžtumas, 

kt.) 

............................................................................................................................. ..................................... 

 išoriniai veiksniai (daugiadisciplininis požiūris į darbą, materialinių išteklių prieinamumas, 
paslaugų gavėjų motyvacija, kt.) 

............................................................................................................................. .................................... 

 kita 

(įvardinkite)............................................................................................................................................ 
 

8. Ar paslaugų gavėjas pasitiki darbuotojais? 

 pasitiki 

 iš dalies pasitiki 

 nepasitiki 

 kita 
(įvardinkite)............................................................................................................................ ................ 
 

9. Ar Jums pakanka žinių paslaugoms suteikti? 

 pakanka 

 iš dalies pakanka 

 nepakanka 

 kita 

(įvardinkite)......................................................................................................................................... .. 
 

10. Ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją? 

 taip 

 iš dalies 

 ne (įvardinkite dėl kokių priežasčių) 

 kita (įvardinkite) ..................................................................................................................... 
 

11. Kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito teikiamų paslaugų kokybė? 

 pagerėjo 

 liko tokia pati 

 pablogėjo 

 kita 
(įvardinkite) .......................................................................................................................................... 
 

12. Jei pagerėjo, kas tam turėjo įtakos (įvardinkite)? 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
 

13. Jei pablogėjo, kas tam turėjo įtakos (vardinkite)? 

............................................................................................................................. ..................................................

............................................................................................................................................................................... 
 

14. Jūsų darbo aplinkos vertinimas: 

 

Vertinimas: 
Labai 

blogai 
Blogai Vidutiniškai Gerai 

Labai 

gerai 

Atlyginimas   1 2 3 4 5 

Darbo organizavimas 1 2 3 4 5 

Darbo krūvis 1 2 3 4 5 

Darbo tikslų ir rezultatų aiškumas 1 2 3 4 5 

Darbo rezultatų įvertinimas 1 2 3 4 5 

Galimybės tobulinti savo profesinę 
kompetenciją 

1 2 3 4 5 

Komandinis darbas 1 2 3 4 5 
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Bendradarbiavimas su kitomis 

organizacijomis 
1 2 3 4 5 

Kita (įvardinkite) 1 2 3 4 5 
 

15. Su kokiais sunkumais susiduriate teikdami paslaugas?  

 neigiamas visuomenės požiūris į socialinių paslaugų teikėjus 

 neigiamas paslaugų gavėjų požiūris į socialinių paslaugų teikėjus 
 bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stoka 

 nepakankamas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 

 kita 
(įvardinkite)..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

16. Kokie išoriniai ir vidiniai veiksniai skatina siekti efektyvių darbo rezultatų? 

 išoriniai veiksniai (darbo užmokestis, socialinės garantijos, darbo sąlygos, karjeros galimybės, 
vadovavimo stilius, kt.).......................................................................................... ................................ 

 vidiniai veiksniai (noras tobulėti, kelti kvalifikaciją, darbo turinys, darbo vertinimas, atliekamo darbo 
svarba, kt.)................................................................................................................. .................. 

 

17. Jūsų pasiūlymai, gerinant paslaugų kokybę (įvardinkite): 

.................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................. 
 

18. Jūsų lytis:            

 vyras 

 moteris 

 kita 

19. Jūsų amžius: 

 18-29 

 30-40 

 41-50 

 51-60 

 61-70 

 71 ir daugiau 

 

20. Jūsų darbo stažas įstaigoje (metais): 

.................................................................................................................. 
 

 

Dėkojame už atsakymus! 
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BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namų padalinio „Prie užtvankos“ teikiamų 

bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo 

paslaugų gavėjų ir paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu 

periodinės patikros 

 

 

 

 

Tyrimo ataskaita 
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BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ padalinio „Prie užtvankos“ teikiamų socialinės 

priežiūros paslaugų kokybės vertinimas paslaugų gavėjų ir paslaugas teikiančių 

darbuotojų požiūriu 

 

1. TYRIMO PRISTATYMAS 

Tyrimo tikslas. Atlikti BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namų padalinyje „Prie užtvankos“ (toliau Įstaiga) 

teikiamų bendrųjų ir socialinės priežiūros (apgyvendinimo, laikino apnakvindinimo) paslaugų (toliau 

– paslaugų) kokybės vertinimą paslaugų gavėjų ir paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu.  

Tikslinė grupė. Įstaigoje paslaugas gaunantys asmenys, paslaugas teikiantys darbuotojai. 

Tyrimo metodika. Įstaigos teikiamų paslaugų kokybės įvertinimui taikytas anketinės apklausos 

metodas. Tyrimu buvo siekiama apklausti Įstaigos namų paslaugų gavėjus (50) ir paslaugas 

teikiančius darbuotojus (14). Respondentams buvo išaiškintas tyrimo tikslas, paaiškinta kaip pildyti 

apklausos anketas. 

Tyrimo metu buvo peržiūrėtos 24 apgyvendinimo paslaugas gaunančių asmenų bylos. Jos atitiko 

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

žurnalas vedamas tvarkingai, užpildytas laiku.  

Imties dydis. Empiriniame tyrime  dalyvavo 14 Įstaigos darbuotojų ir 50 paslaugų gavėjų.  

Apklausos atlikimo laikotarpis - 2021 m. gegužės 24 d.  - liepos 16 d.   
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2. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

2.1. Rezultatai socialinės priežiūros (apgyvendinimo, apnakvindinimo) paslaugų gavėjų 

požiūriu.  

 

2.1.1. Į klausimą „Iš kur sužinojote apie teikiamas socialines paslaugas“, paslaugų gavėjų 

atsakymai pasiskirstė sekančiai: 31,4 proc. – iš socialinių darbuotojų, 29,4 proc. – iš 

pažįstamų, 17,6 proc. – iš medikų, 9,8 proc. – iš policijos pareigūnų (1 diagrama).   

 

 

1 diagrama. Iš kur sužinojote apie socialines paslaugas?  

 

2.1.2. Į klausimą, „Ar Jus tenkina Priėmimo į nakvynės namus komisijos darbas?“, nuo 51 iki 

69 proc. paslaugų gavėjų atsakė „gerai“, nuo 25 iki 36 proc. – atsakė „labai gerai“, 

„vidutiniškai“ atsakė nuo 6 iki 9 proc. paslaugų gavėjų. Galima daryti išvadą, kad 

paslaugų gavėjus tenkina komisijos darbo laikas (2 diagrama). 

 

 

2 diagrama. Ar Jus tenkina Priėmimo į nakvynės namus komisijos darbas? 

0 0 0 03 0 0 09.1 6.2 6.2 6.2
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65.6
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DOKUMENTŲ PILDYMO 
PROCEDŪROS

Labai blogai Blogai Vidutiniškai Gerai Labai gerai
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2.1.3. Į klausimą „Ar Jus tenkina Nakvynės namuose teikiamos paslaugos“, 86 proc. 

respondentų atsakė „taip“, 12 proc. – „iš dalies“ (3 diagrama).  

Galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjus tenkina Įstaigoje teikiamos paslaugos.  

 

 

3 diagrama. Ar Jus tenkina Nakvynės namuose teikiamos paslaugos? 

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

„gerai“ vertino informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą (46 proc.),  

apgyvendinimą (54 proc.), minimalios asmeninės higienos organizavimą (50 proc.), 

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą (56 proc.), pagalbą organizuojant 

sveikatos priežiūros paslaugas (56 proc.), apsaugos organizavimą (57 proc.). 

„Vidutiniškai“ teikiamas paslaugas vertino apie 16 proc. , o „blogai“ apie 1 proc. paslaugų 

gavėjų (4 diagrama).  Galima daryti išvadą, kad didžioji dalis respondentų jiems teikiamas 

paslaugas vertina teigiamai. Respondentai pažymėjo, kad COVID-19 židinio metu 

Įstaigoje jiems buvo sudarytos visos sąlygos, užteko maisto, gavo moralinį palaikymą, 

darbuotojai rūpinosi jais, rizikavo savo gyvybe eidami į židinį stebėti paslaugų gavėjų 

sveikatos, o sunkiausiai jiems buvo išbūti uždarytoje erdvėje.  

 

0 0 00 0 0
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36
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4 diagrama. Kaip vertinate Jums teikiamas paslaugas? 

2.1.5. Į klausimą „Kaip vertinate Nakvynės namų specialistų darbą“, 46 proc. paslaugų gavėjų 

„labai gerai“ ir 44 proc. „gerai“ įvertino socialinių darbuotojų, o apie 42 proc. – socialinių 

darbuotojų padėjėjų, 44 proc. - socialinės tarnybos darbuotojų, 43 proc. - bendrosios 

praktikos slaugytojų, 43 proc. - ūkio dalies darbuotojų. „Blogai“ vertintų darbuojų 

nebuvo, nuo 10 iki 15 proc. vertino „vidutiniškai“ (5 diagrama). 

 

 

 

5 diagrama. Kaip vertinate Nakvynės namų specialistų darbą? 

 

2.1.6. Atsakydami į klausimą „Paslaugas teikiančių specialistų darbo vertinimas Jūsų požiūriu“, 

paslaugų gavėjai „gerai“ ir „labai gerai“ vertino informatumą apie teikiamas paslaugas 
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(58 proc.), pakankamą konsultavimo laiką (56 proc.), tinkamą konsultavimo vietą (62 

proc.), bendradarbiavimą ir siūlymą problemų sprendimo būdus (50 proc.), siūlymą 

paramą maistu, drabužiais, avalyne (50 proc.), grupinio darbo organizavimą (49 proc.).  

52 proc. respondentų mano, kad darbuotojų asmeninės savybės lemia pagalbos jų 

procesui. (6 diagrama).  
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6 diagrama. Paslaugas teikiančių specialistų darbo vertinimas Jūsų požiūriu? 

2.1.7. Tyrimo metu, dauguma respondentų nurodė, kad „pasitiki“ (78 proc.) ir „pasitiki iš dalies“ 

(22 proc.) paslaugas teikiančiais darbuotojais (7 diagrama). Komentuodami  savo 

atsakymus,  paslaugų gavėjai įrašė komentarus, kad Įstaigos darbuotojai sąžiningi, 

malonūs, atkreipia dėmesį į jų problemas, darbą atlieka profesionaliai ir t.t.  

Galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjai pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais.  

 

7 diagrama. Ar pasitikite paslaugas teikiančiais darbuotojais? 
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2.1.8. Į klausimą, „Ar teikiamos paslaugos keitė (keičia) Jūsų gyvenimą?, „taip“ atsakė 64 proc. 

respondentų, „nežinau“ – 20 proc., „ne“ – 16 proc. (8 diagrama). Galima daryti išvadą, 

kad Įstaigos teikiamos paslaugos turi poveikį paslaugų gavėjų gyvenime.  

 

8 diagrama. Ar teikiamos paslaugos keitė (keičia) Jūsų gyvenimą? 

2.1.9. Į klausimą „Kuriose srityse teikiamos paslaugos keitė Jūsų gyvenimą?“, 20,8 proc. 

paslaugų gavėjų įvardijo motyvaciją ir asmenybę, 19,2 proc. - savitvarką, 12 proc. – fizinę 

aplinką, 9,2 proc. – žalingų įpročių valdymą ir emocinę sveikatą, 8,3 proc. – pinigų 

valdymą  (9 diagrama). Tyrimo rezultatai rodo, kad teikiamos paslaugos keitė paslaugų 

gavėjų gyvenimą, jie pajuto vienokius ar kitokius gyvenimo kokybės pakitimus.   

 

9 diagrama. Kuriose srityse teikiamos paslaugos keitė Jūsų gyvenimą? 

2.1.10. Į klausimą „Kurios paslaugos Jums yra svarbio?“, 31,5 proc. respondentų atsakė, kad 

tarpininkavimo, 22,5 proc. – palydėjimo į kitas institucijas, 16,9 proc. – sveikatos 

priežiūros, 11,2 – užimtumo veiklų (10 diagrama). Dauguma paslaugų gavėjų paminėjo, 

kad jiems tarpininkavimo su kitomis įstaigomis ir palydėjimo į įvairias institucijas 
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paslaugos yra labai svarbios, ypač socialinių darbuotojų pagalba tvarkant dokumentus 

nuotoliniu būdu.  

 

10 diagrama. Kurios paslaugos Jums yra svarbios? 

2.1.11. Į klausimą, „Ar pasiteisino Jūsų lūkesčiai, kreipiantis dėl paslaugų?“, 74 proc. respondenų 

atsakė „taip“, 24 proc. – „nežinau“ (11 diagrama). Didžioji dalis paslaugų gavėjų pasisakė, 

kad pasiteisino jų turėti lūkesčiai kreipiantis dėl paslaugų.  

 

 

 

11 diagrama. Ar pasiteisino Jūsų lūkesčiai, kreipiantis dėl paslaugų? 

 

2.1.12.  Iš pateiktų duomenų matome, kad daugiausia (40 proc.) apklausoje dalyvavusių 

respondentų buvo 51-60 metų amžiaus, o mažiausiai (2 proc.) buvo 18-29 metų (12 

diagrama). Galima daryti išvadą, kad Įstaigos paslaugomis naudojasi darbingo amžiaus 

asmenys.  
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12 diagrama. Jūsų amžius.  

 

2.1.13. Atsakydami į klausimą „Jūsų išsilavinimas“, 58 proc. respondentų pasirinko atsakymą 

„vidurinis“, 20 proc. – „profesinis“, ir po 10 proc. „aukštasis“ bei „pagrindinis“ (13 

diagrama).  

 

13 diagrama. Jūsų išsilavinimas.  

 

2.1.14. Į klausimą „Jūsų lytis“, 72 proc. atsakė vyrai, 28 proc. buvo moterys (14 diagrama).   

 

 
14 diagrama. Jūsų lytis.  
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2.2. Rezultatai paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu.  

 

2.2.1. Į klausimą, „Ar tinkamai pateikiama informacija viešoje erdvėje (įstaigos tinklapyje, 

žiniasklaidos ir kt. priemonėmis) apie įstaigos teikiamas paslaugas?“, 92.9 proc. 

respondentų nurodė, kad „taip“, 7.1 proc.  – „nežinau“ (1 diagrama).  

 

 
 

 

1 diagrama. Ar tinkamai pateikiama informacija viešoje erdvėje (įstaigos tinklapyje, 

žiniasklaidos ir kt. priemonėmis) apie įstaigos teikiamas paslaugas? 

 

 

2.2.2. Į klausiamą „Ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos patenkina jų poreikius?“, 33,3 proc. 

darbuotojų nurodė, kad „visiškai patenkina“, 46,7 proc. – „patenkina“ (2 diagrama). 

Darbuotojai įrašė sekančius komentarus: „atsižvelgiama į įstaigos turimas galimybes ir iš 

anksto sudarytą teikiamų paslaugų planą“, „neįgaliųjų paslaugų gavėjų poreikiai 

tenkinami pagal galimybes, atsižvelgiant į turimas sąlygas“.   Galima daryti išvadą, kad 

teikiamos paslaugos atitinka paslaugų gavėjų poreikius. 

 

 

2 diagrama. Ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos patenkina jų poreikius? 
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2.2.3. Tyrimo metu, 73,3 proc. respondentų nurodė, kad teikiant paslaugas, yra orientuojamasi į 

paslaugų gavėjo individualius poreikius ir  pažymėjo teiginį „paprastai visada“, 20 proc.  

– „dažnai“ (3 diagrama). Komentuodami šį klausimą, darbuotojai pažymėjo, kad kartu su 

paslaugu gavėju yra aptariami individualūs poreikiai, kartu atliekas socialinės problemos 

vertinimas ir planavimas.   

 

3 diagrama. Ar teikiant paslaugas, orientuojamasi į paslaugų gavėjo individualius poreikius? 

 

2.2.4. Į klausimą „Ar atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus?“, 86,7 proc. respondentų 

pažymėjo, kad yra atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus ir 13,3 proc. darbuotojų 

pažymėjo „kita“, patikslindami, kad į pageidavimus, norus ir poreikius yra atsižvelgiama, 

jeigu ne trukdo rezultatų siekimui (4 diagrama).  

 

4 diagrama. Ar atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus? 
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2.2.5. Į klausimą, „Ar įstaigos darbuotojai operatyviai sprendžia paslaugų gavėjų problemas?“, 

80 proc. respondentų nurodė, kad „operatyviai“, 6,7 proc. – „iš dalies operatyviai“ (5 

diagrama).  

 

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

 

2.2.6. Į klausimą „Ar suteikiate paslaugų gavėjui paslaugas taip kaip suplanuota?“, 60 proc. 

darbuotojų nurodė, kad „paprastai visada“, 33,3 proc. respondentų pasirinko teiginį 

„dažnai“ (6 diagrama).  

 

6 diagrama. Ar Jūs suteikiate paslaugų gavėjui paslaugas taip kaip suplanuota? 

 

2.2.7. Į klausimą, „Kokie vidiniai ir išoriniai veiksniai skatina teikti paslaugas taip, kaip 

suplanuota?“, 47,4 proc. respondentų atsakė, kad paslaugas įtakoja vidiniai veiksniai, 42,1 

proc. darbuotojų nurodė, kad juos veikia išoriniai veiksniai (7 diagrama). Darbuotojai 

atsakė išvardinami konkrečius vidinius ir išorinius rodiklius.  

Vidiniai rodikliai: darbas orientuotas į teikiamų paslaugų kokybę, individualaus darbo su 

asmeniu tobulinimas, pagalbos planavimas, aiškaus tikslo siekimas, komandinis darbas. 

Išoriniai rodikliai: nuolatinis bendradarbiavimas su socialinėmis įstaigomis, paslaugų 

gavėjų motyvacija, organizacijos kultūra, pozityvus požiūris į darbą.  
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7 diagrama. Kokie vidiniai ir išoriniai veiksniai skatina teikti paslaugas taip, kaip 

suplanuota? 

 

 

2.2.8. Buvo klausta, „Ar paslaugų gavėjas pasitiki darbuotojais?“, 78,6 proc. respondentų 

nurodė, kad „pasitiki“, 21,4 proc. – „iš dalies pasitiki“ (8 diagrama). Galima daryti išvadą, 

kad paslaugų gavėjai pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais.  

 

8 diagrama. Ar paslaugų gavėjas pasitiki darbuotojais? 

 

2.2.9. Į klausimą „Ar Jums pakanka žinių paslaugoms suteikti?“, 85,7 proc.  darbuotojų nurodė, 

kad „pakanka“, 14,3 proc.  pažymėjo, kad „iš dalies pakanka“ (9 diagrama). Didžioji dalis 

darbuotojų mano, kad jiems pakanka žinių paslaugoms teikti.  
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9 diagrama.  Ar Jums pakanka žinių paslaugoms suteikti? 

 

2.2.10. Į klausimą, „Ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją?“, 92,9 proc. 

respondentų nurodė, kad jiems yra sudaromos galimybės tobulinti profesinę 

kompetenciją, 7,1 proc. nurodė, kad „iš dalies“ (10 diagrama). Dauguma darbuotojų 

mano, kad jiems yra sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją.  

 

 

10 diagrama. Ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją? 

 

2.2.11. Į klausimą „Kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito teikiamų paslaugų kokybė?“, 53,3 

proc. respondentų nurodė, kad paslaugų kokybė „pagerėjo“, 40 proc. įvardijo, kad „liko 

tokia pati“ (11 diagrama).  

 
11 diagrama. Kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito teikiamų paslaugų kokybė? 
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2.2.12. Į klausimą, „Jei pagerėjo, kas tam turėjo įtakos?“, respondentai, atsakydami į šį 

klausimą,  įvardijo:  

- pagerėjo prieinamumas neįgaliems asmenims; 

- geresnės sąlygos asmens higienos paslaugų organizavimui; 

- specialistų ir paslaugų gavėjų motyvacija; 

- iššūkiai darbe suvienijo kolektyvą; 

- pagerėjo darbo sąlygos; 

- informacinių technologijų pagalbos efektyvumas; 

- informacijos operatyvumas. 

 

2.2.13.  Tyrimo metu, darbuotojų buvo prašoma įvertinti darbo aplinką. „Labai gerai“ ir „gerai“  

buvo vertinamos tokios sritys kaip darbo organizavimas, komandinis darbas, darbo tikslų 

ir rezultatų aiškumas, darbo rezultatų įvertinimas, galimybės tobulinti savo profesinę 

kompetenciją.  

 

 

12 diagrama. Jūsų darbo aplinkos  vertinimas.  

 

2.2.14. Apklausos metu, į klausimą, „Su kokiais sunkumais susiduriate teikdami paslaugas“, 36,8 

proc. darbuotojų nurodė nepakankamą finansavimą iš savivaldybės biudžeto, 21,1 proc. -  

neigiamą paslaugų gavėju požiūrį į socialinių paslaugų teikėjus, 15,8 proc. - neigiamą 

visuomenės požiūrį  į socialinių paslaugų teikėjus bei bendradarbiavimo su kitomis 

organizacijomis stoką (13 diagrama). Atsakydami į klausimus, darbuotojai pažymėjo kitus 

variantus: silpnėjanti paslaugų gavėjų sveikata, priklausomybė alkoholiui bei 

narkotikams, paslaugų gavėjų abejingumas, motyvacijos stoka.  
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13 diagrama. Su kokiais sunkumais susiduriate teikdami paslaugas? 

 

2.2.15. Į klausimą „Kokie išoriniai ir vidiniai veiksniai skatina siekti efektyvių darbo rezultatų?“, 

darbuotojai išskyrė šiuos vidinius rodiklius: vadovavimo stilius, žingeidumas, noras 

tobulėti, darbo vertinimas, geras emocinis klimatas darbe. Išorinius: materialinis 

paskatinimas, socialinės garantijos, vadovo požiūris į darbuotojus ir darbą (14 diagrama).  

 

14 diagrama. Kokie išoriniai ir vidiniai veiksniai skatina siekti efektyvių darbo 

rezultatų? 

 

2.2.16. Kokybės paslaugų gerinimui, respondentai teikė šiuos pasiūlymus: poreikis dienos 

užimtumui, finansavimas iš valstybės biudžeto ekskursijų organizavimui, socialinių 

darbuotojų veiklos turinio detalizavimas, vienkartiniai testai narkotinių medžiagų 

testavimui, transporto poreikis.  

 

2.2.17. Tyrime dalyvavo 4 socialiniai darbuotojai, 9 socialinio darbuotojo padėjėjai ir 1 

bendrosios praktikos slaugytoja. Darbuotojų darbo stažas įstaigoje pasiskirstė nuo 0,6  

mėnesio iki 27 metų.   

 

2.2.18. Atsakymuose „Jūsų amžius“, vienodas procentas – po 28 proc. darbuotojų yra nuo 41 iki 

50 metų amžiaus tarpsnyje ir 51 – 60 metų tarpsnyje. Toks pat procentas – po 21,4 proc. 

atiteko kategorijoms 30-40 metų amžiaus bei 61-70 metų amžiaus (15 diagrama).  
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15 diagrama. Jūsų amžius.  
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3. TYRIMO APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS 

 

Įstaigoje ugdomi socialiniai įgūdžiai, skatinamas užimtumas, stiprinama motyvacija dalyvauti 

darbo rinkoje Teikdami paslaugas socialiniai darbuotojai išlieka objektyvūs, nesilaiko neigiamų 

pažiūrų, pritaiko reikalingas paslaugas prie kiekvieno paslaugų gavėjo, padeda integruotis socialiai 

pažeidžiamiems  asmenims į visuomenę, panaudojant efektyvias socialines paramos priemones.  

Epidemiologinė situacija : 

Epidemiologinės situacijos metu įvykus COVID – 19 ligos protrūkiui, padalinyje „Prie 

užtvankos“, paslaugų gavėjai pažymėjo, kad jiems buvo skiriamas nuolatinis dėmesys bei priežiūra, 

stebėta sveikatos būklė ir esant poreikiui kviečiama greitoji medicininė pagalba. Paslaugų gavėjai 

buvo aprūpinti maisto produktais, higienos priemonėmis, prašymai buvo vykdomi pagal galimybes.  

Gyventojai  džiaugiasi ir pažymi, kad karantino ir šiuo metu valstybės lygio 

ekstremalios situacijos metu, socialinių darbuotojų pagalba yra labai reikšminga. Dauguma įstaigų 

paslaugas teikia tik nuotoliniu būdu, paslaugų gavėjai susidūrė su tokiais sunkumais kaip telefono ar 

kito įrenginio neturėjimas, nemokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis, jiems būtinas 

nuolatinis tarpininkavimas, bendradarbiavimas, atstovavimas. Socialiniai darbuotojai visapusiškai 

tarpininkauja sprendžiant paslaugų gavėjų problemas nuotoliniu ir tiesioginiu būdu. 

 

Poreikis dienos užimtumui :  

Dėl silpnėjančios sveikatos, amžiaus ir kitų aspektų, vis daugiau paslaugų gavėjų lieka 

dienos metu Įstaigoje, todėl dauguma pažymi, kad dienos centras atvertų naujas galimybes, praplėstų 

akiratį, suteiktų jų asmenybei galimybę tobulėti, užmegzti ryšį su bendraamžiais ir bendraminčiais, 

skatintų jų visapusišką tobulėjimą, ugdytų įgūdžius, prasmingai  būtų praleistas jų laisvalaikis. 

  Dienos užimtumo centras benamiams sudarytų sąlygas socializacijai ir integracijai į 

visuomenę, įtrauktų paslaugų gavėjus į naudingą ir įdomią veiklą, stiprintų jų asmenybę, tenkintų 

esminius poreikius, atitrauktų nuo neigiamos socialinės aplinkos, teiktų kompleksinę pagalbą.  

 

 

 

Ataskaitą parengė: Janina Kulienė 
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BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namų padalinio „Prie užtvankos“ teikiamų bendrųjų ir socialinės 

priežiūros paslaugų kokybės gerinimo priemonių planas 2021 - 2022 metams  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė  Planuojami ištekliai  Atsakingas asmuo  Pastabos  

1.  Sudėtingų atvejų 

analizė 

Esant poreikiui, 

organizuoti sudėtingų 

situacijų aptarimą su 

darbuotojais 

 

Padalinio vedėja 

Janina Kulienė 

 

2.  Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Ieškoti galimybių 

darbuotojų kvalifikacijai 

kelti 

Padalinio vedėja 

Janina Kulienė 

 

3.  Paslaugų gavėjų 

motyvacijos stiprinimas 

dalyvauti darbo rinkoje 

Siekti didinti paslaugų 

gavėjų įdarbinimo 

galimybes.  

Socialinio darbo 

organizatorė Ana 

Lyčkovskienė 

Padalinio vedėja 

Janina Kulienė 

 

 

4.  Skatinti socialinę 

partnerystę 

Bendradarbiauti ir 

pasidalinti gerąja 

patirtimi su 

valstybinėmis 

institucijomis, NVO ir kt.  

 

Padalinio vedėja 

Janina Kulienė 

 

5.  Paslaugų kokybės 

gerinimas 

Paslaugų kokybės tyrimo 

organizavimas 

 

Padalinio vedėja 

Janina Kulienė 

 

6.  Paramos/labdaros 

paieškos organizavimas 

ir teikimas 

 

Paramos/labdaros 

paieška 

Socialinio darbo 

organizatorė Ana 

Lyčkovskienė 

 

7.  Prevencinės priemonės 

darbuotojų paslaugų 

gavėjų sergamumui 

mažinti 

Darbuotojų ir paslaugų 

gavėjų skatinimas bei 

informavimas apie 

galimybes vakcinuotis, 

testuotis nuo COVID-19 

ligos. Privalomų 

sveikatos patikrinimų 

kontrolė 

Padalinio vedėja 

Janina Kulienė 

 

8.  Pavėžėjimo paslaugos 

plėtojimas 

Transporto paslaugų 

teikimo neįgaliems 

paslaugų gavėjams 

didinimas  

Padalinio vedėja 

Janina Kulienė 
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BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 

VILNIAUS „VILKO PĖDOS“ NAMŲ  

PADALINIO „SAUGŪS NAMAI“  

 

TEIKIAMŲ SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS 

VERTINIMAS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ IR 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ POŽIŪRIU 

 

1. TYRIMO PRISTATYMAS 

 

2021 m. BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namų padalinys „Saugūs namai“, Vadovaujantis Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus 2015 

m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A15-1375/15(2.1.4ESR) patvirtintu Bendrųjų socialinių paslaugų ir 

socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašu, atliko bendrųjų socialinių paslaugų ir 

socialinės priežiūros kokybės tyrimą, apklausiant darbuotojus bei paslaugų gavėjus. Tyrimu siekta 

įvertinti darbuotojų nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę, darbo organizavimo 

efektyvumą, išanalizuoti, kaip darbuotojai vertina savo darbo aplinką, išsiaiškinti, su kokiais 

sunkumais susiduria teikdami paslaugas taip pat siekta išsiaiškinti paslaugų gavėjų nuomonę.  

Tyrimo tikslas -  surinkti ir išanalizuoti darbuotojų ir paslaugų gavėjų nuomonę apie teikiamų 

socialinių paslaugų kokybę bei išsiaiškinti svarbiausius aspektus, kuriuos reikia tobulinti, siekiant 

efektyviau teikti socialines paslaugas.  

Tikslinė grupė -  paslaugas teikiantys darbuotojai bei paslaugas gaunantys asmenys. 

Tyrimo metodika – anketinė apklausa. Respondentams buvo išaiškintas tyrimo tikslas, anketos 

forma išsiųsta elektroniniu paštu bei pateiktos popieriniu formatu, paaiškinta kaip pildyti apklausos 

anketas. 

Imtis – 16 filialo darbuotojų ir 15 paslaugas gaunančių asmenų. 

Apklausos atlikimo laikotarpis – 2021 m. birželio mėnuo. 
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2. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

2.1.PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ 

DARBUOTOJŲ NUOMONE 

  

Respondentų statistika  - tyrime dalyvavo 16 BĮ Vilniaus „Vilko pėdos“ namų padalinio 

„Saugūs namai“ darbuotojų: 9 vyrai ir  7 moterys  

2.1.1. Į klausimą, „Ar tinkamai pateikiama informacija viešoje erdvėje (įstaigos tinklapyje, 

žiniasklaidos ir kt. priemonėmis) apie įstaigos teikiamas paslaugas?“, 15 (94 %) 

respondentų nurodė, kad „taip“, 1 (6 %) – „nežinau“ (1 diagrama).  

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

priemonėmis) apie įstaigos teikiamas paslaugas? 

 

2.1.2. Į klausimą „Ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos patenkina jų poreikius“,  4 (25 

%) respondentai nurodė, kad „patenkina“, 9 (56 % ) – „iš dalies patenkina“, o 3 (19 %) 

nurodė, kad „nepatenkina  (2 diagrama).  Darbuotojų manymu turi būti daugiau teikiamų 

paslaugų tokių, kaip apsšvarinimas, patalpos, atitinkančios higienos reikalavimus. 

Kadangi laukiama naujų patalpų, tikimasi, kad paslaugų kokybė pagerės. 

 

2 diagrama. Ar paslaugų gavėjams skirtos paslaugos patenkina jų poreikius? 

2.1.3. Apklausiant respondentus „Ar teikiant paslaugas, orientuojamasi į paslaugų gavėjo 

individualius poreikius?“, 12 (75 %) respondentų nurodė, kad teikiant paslaugas, yra 

orientuojamasi į paslaugų gavėjo individualius poreikius ir  pažymėjo teiginį „paprastai 
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Taip

Nežinau

25%

56%

19%
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Iš dalies patenkina

Nepatenkina
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visada“, 1 (6 %) – „dažnai“, 2 (13 %) - „kartais“ ir 1 (6 %) – „neatsižvelgiama“    (3 

diagrama). Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad darbuotojai teikdami paslaugas,   

atsižvelgė į paslaugų gavėjų individualius poreikius.  

 

3 diagrama. Ar teikiant paslaugas, orientuojamasi į paslaugų gavėjo individualius poreikius? 

2.1.4. Į Klausimą  Ar atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus? 14 (88 %), darbuotojų 

atsakė, kad „atsižvelgiama“, ne – 1 (6 %), kartais – 1 (6 %)  (4 diagrama).  

 

4 diagrama. Ar atsižvelgiama į paslaugų gavėjų pageidavimus? 

2.1.5. Į klausimą, „Ar įstaigos darbuotojai operatyviai sprendžia paslaugų gavėjų 

problemas?“, 13 (81%) respondentų nurodė, kad „operatyviai“, 3 (19 %) – „iš dalies 

operatyviai“ (5 diagrama).  

75%

6%

13%

6%

Paprastai visada

Dažnai

Kartais

Neatsižvelgiama

88%

6%
6%

Taip

Neatsižvelgiama

Kartais



 

4 

 

 

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

2.1.6. Į klausimą „Ar suteikiate paslaugų gavėjui taip kaip suplanuota?“, 12 (86 %) 

darbuotojų nurodė, kad „paprastai visada“, 2 (7 %) respondentai pasirinko teiginį 

„dažnai“, 2 (7 %)  -  „kartais“ (6 diagrama).  

 

6 diagrama. Ar Jūs suteikiate paslaugų gavėjui paslaugas taip kaip suplanuota? 

 

2.1.7. Į klausimą, „Kokie vidiniai ir išoriniai veiksniai skatina teikti paslaugas taip, kaip 

suplanuota?“, 9 respondentai atsakė, kad paslaugų teikimą įtakoja vidiniai veiksniai, 7 -  

kad juos veikia išoriniai veiksniai.                  

          

7 diagrama. Kokie vidiniai ir išoriniai veiksniai skatina teikti paslaugas taip, kaip suplanuota? 

 

2.1.8. Atsakant į klausimą „Ar paslaugų gavėjas pasitiki darbuotojais?“,  12 (75 %) 

respondentai nurodė, kad pasitiki „iš dalies“, 2 (13 %) nurodė, kad „pasitiki“, 1 

respondentas „nežino“ ir 1 respondentas mano, kad „nepasitiki“ (8 diagrama). Galima 

daryti išvadą, kad paslaugų gavėjai pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais.  
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8 diagrama. Ar paslaugų gavėjas pasitiki darbuotojais? 

2.1.9. Į klausimą „Ar Jums pakanka žinių paslaugoms suteikti?“, didžioji dalis (14 (88 %) 

darbuotojų nurodė, kad žinių jiems „pakanka“, ir tik po vieną buvo kritiškesni, 

nurodydami, kad 1 „iš dalies pakanka“ ir 1 žinių „nepakanka“ dirbant su paslaugų 

gavėjais (9 diagrama).  

 

9 diagrama.  Ar Jums pakanka žinių paslaugoms suteikti? 

 

2.1.10. Į klausimą, „Ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją?“, 12 

(87 %) respondentų nurodė, kad jiems yra sudaromos galimybės tobulinti profesinę 

kompetenciją, 2 (13 %) nurodė, kad „iš dalies“ (10 diagrama). Dauguma darbuotojų mano, 

kad jiems yra sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją.  

 

10 diagrama. Ar Jums sudaromos galimybės tobulinti profesinę kompetenciją? 

 

2.1.11. Atsakant į klausimą Kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito teikiamų paslaugų 

kokybė?, 10 (62 %) respondentų mano, kad paslaugų kokybė liko tokia pati, o 6 (38 %) 

darbuotojai pasirinko atsakymą „pablogėjo“ (11 diagrama). 

13%

75%

6%
6%

Pasitiki

Iš dalies pasitik

Nepasitiki

Nežinau

88%

6%
6%

Taip

Iš dalies pakanka

Nepakanka

87%

13%

Taip

Iš dalies



 

6 

 

 

 
11 diagrama. Kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito teikiamų paslaugų kokybė? 

 

 

2.1.12.  Tyrimo metu darbuotojai darbo aplinką vertino sekančiai:   
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12 diagrama. Jūsų darbo aplinkos  vertinimas. 

 

Anketoje buvo klausta apie darbuotojų darbo aplinką. Respondentai darbo atlyginimą 

vertino 2 – „vidutiniškai“, 3 – „gerai“, 2  – „blogai“ ir „labai blogai“ - 9. Darbo 

organizavimas buvo vertinamas 7 – „gerai“, „labai gerai“ – 10. Darbo krūvį vertino po 

lygiai: 8 – „vidutiniškai“ ir 8 „gerai“.   Iš apklausos matyti, kad darbų tikslai aiškūs, 

komandinis darbas „geras“, tarpinstitucinis bendradarbiavimas „geras“ (10), tačiau galėtų 

būti nuoseklesnis. Pasigendama paslaugų tęstinumo, kadangi institucijos perduoda viena 

kitai paslaugų gavėjus, o su situacija turi dirbti neturintis didelių galimybių padalinys 

„Saugūs namai“ (12 diagrama). 

 

2.1.13. Apklausos metu, į klausimą, „Su kokiais sunkumais susiduriate teikdami paslaugas“, 

nuomonės pasiskirstė po lygiai: 6 (37 %)  respondentai susiduria su neigiamu visuomenės 

ir 6 (37 %) – su neigiamu  paslaugų gavėjų požiūriu; 3 respondentai mano, kad prastos 

apgyvendinimo paslaugos ir 1 respondentas mano, kad nepakankamas finansavimas. 

 

 
13 diagrama. Su kokiais sunkumais susiduriate teikdami paslaugas? 

 

2.1.14. Apklausos metu, respondentai nurodė, kad didžiausią įtaką daro, siekiant efektyvių darbo 

rezultatų, išoriniai (12 (75 %)) ir vidiniai (4 (25 %)) veiksniai. Jų manymu, socialinio 

darbo kokybė priklauso nuo darbo sąlygų, darbo užmokesčio, materialinio paskatinimo, 

vadovo požiūrio į darbuotojus, socialinių garantijų. Taip pat svarbus įvertinimas, kad 

darbas turi prasmę, kas skatina siekti efektyvių darbo rezultatų platėjanti darbo patirtis (14 

diagrama).  
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14 diagrama. Kokie išoriniai ir vidiniai veiksniai skatina siekti efektyvių darbo rezultatų? 

 

 

2.1.15. Kokybės paslaugų gerinimui, respondentai teikė šiuos pasiūlymus: būtina gerinti darbo 

sąlygas, darbuotojo darbo specifiką vertinti atitinkamu darbo užmokesčiu, mokėti priedą 

už kenksmingas sąlygas, patalpas pritaikyti deklaruojamų paslaugų teikimui, galimybę 

tobulėti.    

 

2.1.16. Tyrime dalyvavo 1 socialinis darbuotojas, 1 padalinio vedėjas, 9 socialinio darbuotojo 

padėjėjai ir 5 bendrosios praktikos slaugytojos. Darbuotojų darbo stažas įstaigoje 

pasiskirstė nuo 1 iki 27 metų.   

 

2.1.17. Darbuotojų amžius pasiskirstė sekančiai:  

 

15 diagrama. Jūsų amžius. 
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2.2.PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS PASLAUGŲ GAVĖJŲ NUOMONE 

Respondentų statistika 

Viso respondentų: 15 

Vyrai: 13 

Moterys: 2 

Imties dydis. Tyrime dalyvavo 15 socialinės priežiūros (apgyvendinimo, apnakvindinimo) 

paslaugų gavėjų.  

2.2.1. Apie Vilniaus „Vilko pėdos“ namų padalinio „Saugūs namai“ teikiamas socialines 

(apnakvindinimo) paslaugas, 4 (27%) paslaugų gavėjai nurodė, kad jie sužinojo iš 

pažįstamų, 3 (20%) apklaustieji nurodė, kad iš socialinių darbuotojų, 3 (20%) apie 

paslaugas sužinojo iš policijos ir 5 (33%) nurodė atsakymą „kita“. Jų teigimu juos pristatė 

tarnybos (1 diagrama).   

 

1 diagrama. Iš kur sužinojote apie socialines paslaugas? 

 

2.2.2. Į klausimą „Ar paslaugų gavėjus tenkina Priėmimo į įstaigą komisijos darbas?“ 

respondentai neatsakė, nes joje nedalyvauja. 

2.2.3. Į klausimą, „Ar Jus tenkina padalinyje teikiamos paslaugos?“, 5 (33%) paslaugų 

gavėjai pasirinko atsakymą „taip“, 3 (20%) atsakė „ne ir 7 (47%) atsakė „iš dalies“ (2 

diagrama). 
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2 diagrama. Ar Jus tenkina padalinyje teikiamos paslaugos? 

2.2.4. Į klausimą „Kaip vertinate teikiamas paslaugas?“ atsakė sekančiai: informavimą, 

konsultavimą, tarpininkavimą vertino „labai gerai“ 12 respondentų ir 3 – „gerai“. 

Apgyvendinimą įvertino „vidutiniškai“ (13), asmeninės higienos paslaugas įvertino 

„blogai“ (11 respondentų), pagalbą organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas įvertino 

visi respondentai „gerai“, kitas paslaugas taip pat įvertino visi „gerai“ (15 respondentų)  

(3 diagrama). 

 

 

 

3 diagrama. Kaip vertinate teikiamas paslaugas? 

 

2.2.5. Tyrimo metu nustatyta, kad dauguma paslaugų gavėjų teigiamai vertino padalinio 

„Saugūs namai“ ir kitų specialistų darbą. Socialinį darbuotoją įvertino „gerai“ 15 

respondentų, socialinio darbuotojo padėjėjus vertino „gerai“ 7 respondentai, o 8 

„vidutiniškai“, socialinės tarnybos darbuotojus 8 respondentai įvertino „gerai“, 6 

„vidutiniškai“, 1 respondentas atsisakė vertinti. 

 

2.2.6. Į klausimą „Paslaugas teikiančių specialistų darbo vertinimas Jūsų  požiūriu“ buvo 

atsakyta sekančiai: konsultacijų derinimo laiką vertino visi respondentai „gerai“ (15), 

visus respondentus tenkino skiriamas konsultavimo laikas (15 - „gerai“), paslaugų gavėjai 

3
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žino apie vidaus tvarkos taisykles (15 - „gerai“), paramos ir drabužių pasiūlą 10 vertino 

„labai gerai“, 5 - „gerai“. Taigi iš apklausos matyti, kad paslaugų gavėjų nuomone 

darbuotojai labiau linkę bendradarbiauti, dauguma darbuotojų reaguoja į nusiskundimus, 

teikia pagalbą,  

 

2.2.7. Tyrimo metu, dauguma respondentų 7 (47%)  nurodė, kad „iš dalies“ pasitiki paslaugas 

teikiančiais darbuotojais, 5 (33%) nurodė, kad „pasitiki“, 2 respondentai „nepasitiki“ 

darbuotojais ir 1 nurodė „kita“. Respondentų teigimu, kai kurie darbuotojai yra pikti ir 

nemėgsta benamių, todėl jais nepasitiki. Jų negalima nieko paprašyti (4 diagrama).  

 

4 diagrama. Ar pasitikite paslaugas teikiančiais darbuotojais? 

 

2.2.8. Į klausimą, „Ar teikiamos paslaugos keitė (keičia) Jūsų gyvenimą?“, 5 (33%) 

respondentai nurodė, kad „ne“, 4 (27%) – „taip“, 5 (33%)  – „nežinau“ ir 1 (7%) pasirinko 

atsakymą „kita“. Galima daryti išvadą, kad teikiamos paslaugos neturėjo didelės įtakos 

respondentų gyvenimo kokybės pagerėjimui. Jie teigia, kad viskas tik blogėja (5 

diagrama).  

 

5 diagrama. Ar teikiamos paslaugos keitė (keičia) Jūsų gyvenimą? 

 

2.2.9. Į klausimą „Kurios paslaugos jums yra svarbios“, respondentai atsakė sekančiai: 

tarpininkavimo (su antstoliais, sveikatos priežiūros darbuotojais, darbdaviais, kt.) 
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paslaugas pasirinko 13 (46 %) respondentų, 15 respondentų atsakė, kad jiems labiau 

reikalingos higienos, maitinimo, pagalbos drabužiais paslaugos (6 diagrama). 

 

 

6 diagrama. Kurios paslaugos Jums yra svarbios? 

 

2.2.10. Į klausimą, „Ar pasiteisino Jūsų lūkesčiai, kreipiantis dėl paslaugų?“, 5 respondentai 

atsakė „nežino“, likusieji į klausimą neatsakė. Respondentų teigimu, jiems reikalinga 

nakvynė, higienos apslauga ir maitinimas. Jokių lūkesęių jie neturi. „ Tik sąlygos galėtų 

būti geresnės“, nes „nėra kur praustis“. O maisto gauna iš darbuotojų. „Yra labai gerų, jie 

savo atiduoda“.  

2.2.11.  Analizuojant respondentų amžių matyti, kad 7 apklaustieji yra 51-60 metų amžiaus, 3 

respondentai 41-50 metų, 2 – 30-40 metų ir 3 respondentai 61-70 metų amžiaus (7 

diagrama). Kaip matome amžius labai įvairus, dauguma respondentų darbingo amžiaus, 

tačiau dėl priklausomybių praradę įgųdžius ir sunkiai įsilieja į darbo rinką. 

 

7 diagrama. Jūsų amžius. 

 

2.2.12. Atsakydami į klausimą „Jūsų išsilavinimas“, 7 (47%) apklaustieji nurodė turintys 

profesinį išsilavinimą, 5 (55%) – vidurinį, 1 (7%) – aukštąjį ir 2 (13%) – pasirinko „kita“ 

(8 diagrama).  
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8 diagrama. Jūsų išsilavinimas. 

 

2.2.13. Respondentų lytis: 

Tyrime dalyvavo 2 moterys ir 13 vyrų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

7%47%

13%

Vidurinis

Aukštasis

Profesinis

Kita

13%

87%

Moterys

Vyrai



 

14 

 

3. TYRIMO APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS 

Atliktos apklausos duomenimis, darytinos išvados, kad įstaigos informacija viešinama 

tinkamai, paslaugų gavėjams skirtos paslaugos iš dalies patenkina jų poreikius, kadangi trūksta 

apsišvarinimo patalpų, kurių prašo patys paslaugų gavėjai. Teikiant paslaugas yra atsižvelgiama į 

paslaugų gavėjų individualius poreikius.  Darbuotojai mano, kad operatyviai sprendžia paslaugų 

gavėjų problemas, paslaugas paslaugų gavėjams suteikia paprastai visada taip kaip suplanuota. 

Paslaugų gavėjų pasitikėjimas darbuotojais yra vidutinis, kas kelia prielaidą, jog ne visada darbuotojai 

atsižvelgia š paslaugų gavėjų nuomonę, poreikius, dažnai stigmatizuoja tam tikrą grupę žmonių. 

Paslaugų teikimo kokybei turi didelės įtakos darbo patirtis, vidiniai motyvacijos veiksniai, 

kūrybingumas, užsiėmimų įvairovė, profesinis išsilavinimas, t.y. darbas pagal specialybę ar 

minimalus specialybės kurso išklausymas.  Beveik visi darbuotojai mano, kad jiems yra sudaromos 

galimybės tobulinti profesinę kompetenciją ir žinių paslaugoms suteikti jiems pakanka. Dalis 

darbuotojų pageidauja adekvatesnio atlygio už darbą, kai kurie darbuotojai įvardija kenksmingas 

sąlygas, darbo krūvį kaip vieną pagrindinių dirgiklių. Anketose buvo paminėta, kad darbas yra 

organizuojamas gerai, darbo tikslai ir rezultatų įvertinimas yra aiškus. 

Respondentų teigimu nuomonė apie paslaugų gavėjus yra vis dar neigiama, jie yra 

stigmatizuojami, užstumiami į paraštes. Tuo pačiu aptys paslaugų gavėjai jaučiasi atstumiami. Taip 

susidaro užburtas ratas. Pastebėta, kad asmeninės darbuotojo savybės įtakoja santykį su paslaugų 

gavėju.   

Apibendrinant paslaugų gavėjų tyrimo duomenis, nustatyta, kad paslaugų gavėjų požiūris 

į paslaugas teikiančius darbuotojus yra labai jautrus. Asmenys, atsidūrę paraštėse, dažnai jaučia 

neapykantą, pagiežą, atstūmimą. Dauguma paslaugų gavėjų padalinio paslaugomis naudojasi tik dėl 

nakvynės ir paprastai šaltuoju metų laiku. Jiems stinga higienos, maitinimo paslaugų. Taip pat 

nemaža dalis apatiški savo gyvenimui, esamai situacijai. Prisitaikydami jie „plaukia pasroviui“ 

pasinaudodami minimalia būtina pagalba ir negebėdami įvardinti pageidavimų. Jų vertinimai yra 

vidutiniai – dažniausia pasirenkamas atsakymas „gerai“. Tačiau jiems vis dar svarbus teigiamas 

požiūris, pagarba. Kai visuomenė ar darbuotojai, neturintys kompetencijos, nukreipia negatyvų 

požiūrį į atskirtį patiriantį asmenį, tuomet čia atsidūręs asmuo „įjungia“ gynybą ir elgiasi atsakančiai: 

dažnai grubiai, negatyviai. Taip aprodydamas savo pažeidžiamumą.  

Tad galima būtų daryti išvadą, kad socialinį darbą turi dirbti tik šios srities specialistas. 

Dauguma darbuotoju pervertinę savo žinias nelinkę augti profesionaliai. Jie vadovaujasi asmenine 

patirtimi ir auklėjimu ar išmoktu elgesiu, tačiau tai ne visada tinka dirbant su pažeidžiamu asmeniu.  
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KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2021 - 2022 METAMS  

Eil. 

Nr. 

Priemonė  Planuojami ištekliai  Atsakingas asmuo  Pastabos  

1.  Atvejo analizė Organizuoti atvejo 

nagrinėjimo 

susirinkimus/intervizijas  

Vedėja Inga 

Rudenkaitė 

 

2.  Darbuotojų profesinės 

kompetencijos 

tobulinimas 

Atlikti darbuotojų 

profesinės kompetencijos 

įsivertinimą, Organizuoti 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo sistemos 

parengimą ir užtikrinti 

jos įgyvendinimą 

Vedėja Inga 

Rudenkaitė 

 

3.  Tarpinstitucinė 

partnerystė 

Skleisti, perimti gerąją 

patirtį lankantis panašaus 

pobūdžio įstaigose  

Vedėja Inga 

Rudenkaitė 

 

4.  Paslaugų kokybės 

gerinimas 

 Plėsti paslaugų teikimo 

galimybes 

(apsišvarinimas) 

Bendradarbiauti su kitų 

padalinių darbuotojais 

dėl tęstinių paslaugų 

asmenims teikimo 

Vedėja Inga 

Rudenkaitė 

Socialinė darbuotoja 

Jelena Bačišienė 

Socialinio 

darbuotojo padėjėjai 

 

5.  Paslaugų kokybės 

vertinimas 

Atlikti kasmetinį 

paslaugų kokybės 

vertinimą anketiniu būdu 

 

Vedėja Inga 

Rudenkaitė 

Socialinė darbuotoja 

Jelena Bačišienė 

 

6.  Paramos/labdaros 

paieška plečiant 

paslaugų teikėjų ratą 

 

Paramos/labdaros 

paieška 

Socialinė darbuotoja 

Jelena Bačišienė 

 

 

 

 


