
VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 M. VEIKLOS IR PASLAUGŲ 

TEIKIMO REZULTATAI 

 

1. DARBUOTOJŲ ASMENINIO UGDYMOSI, NUOLATINIO MOKYMOSI IR 

TOBULĖJIMO REZULTATAI 

 

9. KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas taiko personalo kvalifikacijos kėlimo priemones 

remdamasis asmeniniu ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo planu.  

Rodikliai: darbuotojų, kurie dalyvaudami kvalifikacijos kėlimo mokymuose patobulino gebėjimus, 

kuriuos pritaikė darbinėje veikloje skaičius procentine išraiška ir panaudotų darbe naujovių skaičius 

procentine išraiška. 

Diagrama 1 

Rezultatų paaiškinimas: 

Nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo vertinimas vyko 2021 m. gruodžio mėn. Vertinime 

dalyvavo 81 proc. (13) darbuotojų, tobulinę profesines kompetencijas per 2021 m., kurie dirba 

tiesiogiai su ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjais. 

Rezultatai: diagrama iliustruoja, kad per 2021 m. visi apklaustieji (13) ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos institucijoje paslaugą teikiantys darbuotojai dalyvaudami 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose patobulino gebėjimus, kuriuos pritaikė darbinėje veikloje. 100 

proc. (13) darbuotojų patobulino gebėjimus: bendraujant, dirbant kartu, planuoti darbą, veikti 
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savarankiškai, analizuoti situaciją, atlikti intervenciją. 77 proc. patobulino gebėjimą – daryti įtaką. 92 

proc. darbuotojų gebėjimą ugdyti ir palaikyti paslaugų gavėjo savarankiškumą. 

Galime daryti išvadą, kad kompetencijos tobulinimo planas 2021 m. buvo veiksmingas. 

Tai rodo darbuotojų kompetencijų tobulinimo metu įgyti gebėjimai pritaikyti darbinėje veikloje. 

Sudarant 2022 m. kompetencijų tobulinimo planą reikalinga individualizuoti kvalifikacijos kėlimo 

planus, kad darbuotojai įgytų gebėjimų daryti įtaką ir gebėjimą ugdyti ir palaikyti paslaugų gavėjo 

savarankiškumą. 

 

 
Diagrama 2 

Rezultatų paaiškinimas: 

Nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo vertinimas vyko 2021 m. gruodžio mėn. Vertinime 

dalyvavo 81 proc. (13) darbuotojų, tobulinę profesines kompetencijas per 2021 m., kurie dirba 

tiesiogiai su ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjais. 

Rezultatai: diagrama rodo, kad per 2021 m. visi apklaustieji (13) ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos institucijoje paslaugą teikiantys darbuotojai dalyvaudami 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose išmoko naudotis informacinėmis technologijomis: 92 proc. 

darbuotojų išmoko naudotis nuotolinėmis platformomis (zoom, teams ir kt.), 61 proc. išmoko 

naudotis elektroniniu paštu, 31 proc. išmoko daryti video įrašus. Darbuotojai įgiję naujus įgūdžius 

juos pritaikė darbinėje veikloje: 61 proc. darbe taiko informacines technologijas organizuodama 

gyventojams užimtumą, 85 proc. organizavo susitikimus su gyventojų artimaisiais nuotoliniu būdu. 

Galima daryti išvadą, kad kompetencijos tobulinimo planas 2021 m. buvo veiksmingas. 

Tai rodo darbuotojų kompetencijų tobulinimo metu įgyti gebėjimai, kurie pritaikyti praktikoje. 

Sudarant 2022 m. kompetencijų tobulinimo planą reikalinga individualizuoti kvalifikacijos kėlimo 

planus, kad darbuotojai įgytų reikiamus gebėjimus ir gebėtų juos pritaikyti praktikoje. 
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2. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR UŽTIKRINIMO KASDIENINIAME 

DARBE REZULTATAI 

 

16. KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas vertina savo veiklos efektyvumą pagal tai, kaip 

skatina ir praktiškai užtikrina paslaugų gavėjų teises visose organizacijos veiklos srityse. 

Rodikliai: lyginant 2020 m. ir 2021 m. gyventojų, žinančių savo teises ir kur kreiptis dėl pažeistų 

teisių procentinė išraiška lyginant su visais gyventojais. 

 

 

Diagrama 3 

Rezultatų paaiškinimas: 

 Anketinė apklausa vyko 2021 m. gruodžio mėn., kurioje dalyvavo 22 gyventojai iš 25 

gyventojų, 3 gyventojai dėl sveikatos būklės negalėjo dalyvauti apklausoje. 

 Rezultatai: diagramoje atvaizduoti 2020 m. ir 2021 m. anketinės apklausos duomenys 

rodo, kad gyventojų, žinančių kur kreiptis dėl pažeistų teisių 2020 m. buvo 70 proc., 2021 m. 64 proc. 

2021 m. žinančių, kur kreiptis dėl pažeistų teisių 6 proc. yra mažiau nei 2020 m. Gyventojų žinančių 

iš dalies, kur kreiptis dėl pažeistų teisių 2020 m. – 26 proc. gyventojų, 2021 m. – 9 proc. Gyventojų, 

nežinančių kur kreiptis dėl pažeistų teisių 2020 m. sudarė 4 proc. gyventojų, 2021 m. – 27 proc. 

 Gyventojai, žinantys savo teises 2020 m. sudarė 63 proc. gyventojų, 2021 m. – 64 proc. 

2021 m. gyventojų, žinančių savo teises, lyginant su 2020 m., procentas yra didesnis, bet nežymiai, 

t. y. 1 proc. Gyventojų, iš dalies žinančių savo teises 2021 m. sudarė 32 proc., 2020 m. – 22 proc., t. 

y. mažiau nei 2021 m. Gyventojai, nežinantys savo teisių 2021 m. sudarė 27 proc., 2020 m. - 15 proc., 

o tai yra mažiau nei 2021 m. nežinančių savo teisių. 

 Galime daryti išvadą, kad tikslinga gyventojams, jiems suprantama kalba, priminti jų 

teises ir VSPC Asmenų prašymų, skundų pateikimo, nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo įstaigoje 

tvarką. Kadangi 2021 m. 31 proc. gyventojų atsakė, kad nežino, lyginant su 2020 m. – 19 proc., o tai 

rodo, kad didesnė dauguma gyventojų galimai nežino ar nesupranta savo teisių ir negali jų apginti, 
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nes nežino, kur kreiptis. Taip pat galima spėti, kad tam turėjo įtakos, kad 2021 m. atvyko daugiau 

naujų gyventojų, kurie dar nespėjo įsisavinti VSPC reglamentuojamų gyventojų teisių. 

  



3. PARTNERYSČIŲ TEIKIAMOS NAUDOS REZULTATAI 

 

25 KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas įvertina partnerystės rezultatus ir naudą paslaugų 

gavėjams ir organizacijai. 

Rodikliai: 2021 m. gyventojų procentinė išraiška, kurie dalyvavo partnerių organizuojamuose 

renginiuose ir 2020-2021 m. partnerių organizuotų renginių nauda gyventojams palaikant teigiamą 

emocinę būklę. 

 
Diagrama 4 

Rezultatų paaiškinimas: 

 2021 m. buvo vertinami keturi partneriai, kurie per 2021 m. organizavo renginius 

gyventojams. Vertinime dalyvavo 22 gyventojai iš 25 gyventojų, 3 gyventojai nedalyvavo apklausoje 

dėl sveikatos būklės. Partnerių organizuojamuose renginiuose dalyvavo 45 proc. (10) gyventojų, 

nedalyvavo 55 proc. (12). Mažam gyventojų dalyvavimui renginiuose turėjo įtakos gyventojų kaita 

2021 m. 

 Rezultatai: diagrama iliustruoja, kad geriausiai vertinami partneriai yra Visagino 

šeimos ir vaiko gerovės centras, kurio organizuoti renginiai sukėlė daugiausiai teigiamų emocijų. 

Gyventojai teigiamai įvertino visus partnerius, kurie organizavo renginius.  

 2021 m. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro organizuojami renginiai 90 proc. 

gyventojams sukėlė teigiamų emocijų, 10 proc. nesukėlė teigiamų emocijų. Vaikų darželis-lopšelis 

„Auksinis raktelis“ ir moterų ansamblis „Neramios širdys“ 2021 m. sukėlė teigiamų emocijų 80 proc. 

gyventojų ir po 20 proc. nesukėlė teigiamų emocijų. 2020 m. Vaikų darželis-lopšelis „Auksinis 

raktelis“ ir moterų ansamblis „Neramios širdys“ sukėlė teigiamų emocijų 81 proc. gyventojų, tai yra 

nežymiai didesnis procentas lyginant su 2021 m. sukeltomis teigiamomis emocijomis. „Visagino 

kūrybos ir menų akademijos“ renginiai 2021 m. nesukėlė 40 proc. teigiamų emocijų, 60 proc. 

gyventojų sukėlė teigiamų emocijų, o tai yra aukštesnis įvertinimas, nei 2020 m. – 52 proc. teigiamų 

emocijų. 
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 Galime daryti išvadą, kad 2021 m. partneriai: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, 

Vaikų darželis-lopšelis „Auksinis raktelis“, moterų ansamblis „Neramios širdys“ ir „Visagino 

kūrybos ir menų akademijos“ prisidėjo prie gyventojų teigiamos emocinės būklės kūrimo ir 

palaikymo. Partnerystė su minėtais partneriais ir toliau bus tęsiama. 

   



4. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR 

VERTINIMĄ REZULTATAI 

 

27 KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus, kaip aktyvius dalyvius, į 

paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą. 

+ 

Rodikliai: gyventojų pateiktų pasiūlymų ir įgyvendintų pasiūlymų skaičius, įtrauktų pasiūlymų 

skaičius į ateinančių metų įstaigos veiklos planą. 

 

 
Diagrama 5 

 

Rezultatų paaiškinimas: 

 Gyventojai per 2021 m pateikė 3 pasiūlymus. Pasiūlymus teikė Gyventojų taryba, kurią 

sudaro 6 atstovai. Tarybos nariai dažniausiai keičiasi kartą metuose, atsižvelgus į esamą situaciją. 

Gyventojų tarybos atstovai atstovauja Globos skyriaus gyventojų interesus ir lūkesčius. 

 Rezultatai: diagrama atvaizduoja, kad Gyventojų taryba 2021 m. pateikė 3 pasiūlymus, 

kaip ir 2020 m. Gyventojų taryba pasiūlė: 1) atlikti Globos skyriuje remontą ir įrengti daugiau 

gyvenamųjų kambarių, kad jie galėtų gyventi po du; 2) patalpose, kuriose bus atliekamas remontas, 

įvesti visas telekomunikacijas, nes gyventojai norėtų naudotis internetų ir šiose patalpose; 3) 

atnaujinti skundų/ atsiliepimų knygą, ją surišant ir antspauduojant, siekiant skaidrumo. 2021 m. 

įgyvendinti 2 pasiūlymai (patalpose, kuriose bus atliekamas remontas, numatyta įvesti visas 

telekomunikacijas; atnaujinta skundų/ atsiliepimų knyga, ją surišant ir antspauduojant. 2020 m. 

įgyvendintas toks pats skaičius pasiūlymų. 2021 m. 1 pasiūlymas (atlikti Globos skyriuje remontą) 

yra įtrauktas į ateinančių metų įstaigos veiklos planą, t. y. atlikti kapitalinį remontą, siekiant pagerinti 

gyventojams gyvenimo sąlygas. Tai rodo, kad paslaugų gavėjai įsitraukia į paslaugų planavimą ir 

gerinimą. 

 Galime daryti išvadą, kad gyventojai pasinaudoja savo teise dalyvauti įstaigos 

planavime, teikime ir vertinime. Gyventojai yra išklausomi ir į jų nuomonę priimant svarbius 

sprendimus yra atsižvelgiama. 
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5. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO REZULTATAI 

 

29 KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas taiko specifines priemones, kad personalas ir 

paslaugų vartotojai suprastų, didintų ir gerintų paslaugų gavėjų įgalinimą. 

Rodikliai: 1. gyventojų dalis išlaikiusių savarankiškumo lygį socialinių ryšių srityje 2. gyventojų 

dalis, kurių savarankiškumo lygis padidėjo pasirūpinant asmens higiena. 

 

 
Diagrama 6 

Rezultatų paaiškinimas: 

 2021 m. Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su 

negalia skyriuje (toliau – Globos skyrius) gyventojų įgalinimo rezultatai skaičiuojami remiantis 

Individualiais socialinės globos planais (toliau – ISGP) savarankiškumo lygio išlaikymo ir 

padidėjimo procentine išraiška. Vertinime dalyvavo visi per 2021 m. gyvenę gyventojai, t. y. 53 

asmenys. 

 Rezultatai: diagramoje užfiksuoti 79 proc. gyventojų dalis, kurie savarankiškumo lygį 

išlaikė socialinių ryšių srityje, t. y. jų savarankiškumas šioje srityje 79 proc. gyventojų nesumažėjo ir 

nepablogėjo. Globos skyriuje didelis procentas gyventojų negali pasirūpinti asmens higiena. 

Diagramoje fiksuojama, kad 4 proc. asmenų savarankiškumo lygis padidėjo asmens higienos srityje.  

 Galime daryti išvadą, kad 2022 m. labiausiai reikia stiprinti asmens gebėjimą kaip 

galima savarankiškiau pasirūpinti savo asmens higiena, atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir 

galimybes. 
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6. PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMO REZULTATAI 

 

32 KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas turi aiškią paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės 

koncepciją ir vykdo veiklą, grindžiamą paslaugų gavėjų poreikių vertinimu, siekiant pagerinti jų 

gyvenimo kokybę. 

Rodikliai: gyventojų dalis, kuriems 2021 m. pagerėjo gyvenimo kokybė srityse: fizinės gerovės 

(sveikatos priežiūros paslaugos, higienos procedūros, teikiamas maistas, aplinkos pritaikymas 

specialiesiems poreikiams), socialinės gerovės (socialiniai ryšiai, mėgstama veikla), emocinė gerovės 

(saugumas, psichologinis palaikymas, rūpinimasis, vienatvės nebuvimas)  

 

 
Diagrama 7 

Rezultatų paaiškinimas: 

 Vertinimas vyko 2021 m. gruodžio mėn. Vertinime dalyvavo atsitiktine tvarka 

pasirinktas vienas gyventojas, kuris dalyvavo Globos skyriaus gyvenimo kokybės gerinimo 

vertinime. Gyvenimo kokybės rezultatai matuojami įvertinus anketinės apklausos metu gautus 

rezultatus. Gyventojo gyvenimo kokybės sritys matuojamos balais nuo 1 iki 3 (1 reiškia –pablogėjo, 

2 – išliko tokia pati, 3 – pagerėjo).  

 Rezultatai: diagrama iliustruoja, kad gyventojo gyvenimo kokybė gerėjo srityse: 

fizinės gerovės (higienos procedūros, aplinkos pritaikymas specialiesiems poreikiams), socialinės 

gerovės (socialiniai ryšiai, mėgstama veikla), emocinė gerovės (saugumas, rūpinimasis, vienatvės 

nebuvimas). Respondento gyvenimo kokybė išliko tokia pati, t. y. nei pagerėjo, nei pablogėjo srityse: 

fizinės gerovė (sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamas maistas), emocinė gerovė (psichologinis 

palaikymas). Pablogėjimo nėra fiksuojama. 

 Galime daryti išvadą, kad gyventojo gyvenimo kokybė Globos skyriuje pagerėjo. 
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Diagrama 8 

 

Rezultato paaiškinimai: 

 Vertinimas vyko 2021 m. gruodžio mėn. Vertinime dalyvavo 22 gyventojai iš 25 

gyventojų, iš jų 3 vertinime nedalyvavo dėl sveikatos būklės. Gyvenimo kokybės rezultatai 

matuojami įvertinus anketinės apklausos metu gautus rezultatus. Gauti individualūs duomenys 

susisteminami ir apibendrinami kolektyviniu lygiu. Vertinamos trys sritys: fizinė gerovė, emocinė 

gerovė ir socialinė gerovė. 

 Rezultatai: diagramoje pateikti duomenys rodo, kad 78 proc. gyventojų fizinė gerovė 

pagerėjo dėl teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų ir teikiamų higienos procedūrų, kurios atitinka 

gyventojų poreikius. 70 proc. gyventojų pagerėjo socialinė gerovė dėl galimybės pandemijos metu 

bendrauti pasitelkus informacines technologijas. Globos skyriaus gyventojai pažymėjo, kad labiausiai 

pagerėjo emocinė gerovė, kurią sudaro 84 proc. gyventojų dalis, kurie nepaisant pandemijos keliamų 

iššūkių, jautėsi saugūs, psichologiškai palaikomi, nejautė vienatvės ir jautė personalo rūpestį.  

 Galime daryti išvadą, kad Globos skyriaus gyventojų gyvenimo kokybė Globos 

skyriuje pagerėjo ir jie jaučiasi pilnaverčiais gyventojais, kuriems užtikrinama fizinė, socialinė ir 

emocinė gerovė atsižvelgus į jų poreikius ir interesus. 

Tęstinumas: atsižvelgiant į gautus rezultatus 2022 m. planuojama daugiau dėmesio 

skirti gerinant socialinę gerovę Globos skyriuje, kas turėjo įtakos COVID-19 pandemijos pasekmės, 

kuomet gyventojai negalėjo aktyviai užsiimti mėgstama veikla įstaigoje ir (ar) už įstaigos ribų.  
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7. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALIŲ PLANŲ RENGIMĄ 

REZULTATAI 

 

35 KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į individualaus plano 

rengimą ir priežiūrą, kad užtikrintų paslaugų gavėjo asmeninį indėlį į jo/ jos Individualų planą. 

Rodikliai: ISGP sudaryti pačiam gyventojui įvardijant savo poreikius, dalyvaujant gyventojų 

artimiesiems, dalyvaujant gyventojams ir jų artimiesiems, įstaigos specialistų stebint gyventojus 

skaičius. 

 

 
Diagrama 9                                                                                                  Diagrama 10 

 

Rezultatų paaiškinimas: 

 Įtraukimo būdai sudarant ISGP: gyventojams patiems įvardijant savo poreikius, 

dalyvaujant gyventojų artimiesiems, dalyvaujant gyventojams ir jų artimiesiems, stebint 

specialistams gyventojus. 

 Rezultatai: diagramos rodo, kad 2021 m. 19 proc. ISGP yra sudaromi pačiam 

gyventojui įvardijant savo poreikius, tai yra 9 proc. daugiau nei 2020 m. - 10 proc. 2021 m. ISGP 

nėra sudaromi dalyvaujant artimiesiems, 2020 m. 17 proc. 2021 m. 50 proc. ISGP yra sudaromi 

dalyvaujant gyventojams ir jų artimiesiems, tai yra ženklus pokytis paliginus su 2020 m., kada tik 6 

proc. ISGP yra sudaromi dalyvaujant gyventojams ir jų artimiesiems. 2021 m. 31 proc. ISGP yra 

sudaromi VSPC Globos skyriaus specialistams stebint gyventojus, tai yra ženklus pokytis lyginant su 

2020 m. duomenimis, kada  67 proc. ISGP yra sudaromi VSPC Globos skyriaus specialistams stebint 

gyventojus.  

 Galime daryti išvadą, kad 2021 m. ISGP daugiausia yra sudaromi dalyvaujant 

gyventojams ir jų artimiesiems, pastebimas sumažėjimas gyventojų skaičiaus negalinčio dalyvauti 

ISGP sudaryme.  
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8. PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMO REZULTATAI 

 

36 KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslaugų gavėjui būtų prieinamas 

paslaugų tęstinumas nuo ankstyvosios intervencijos iki paramos ir palaikymo po paslaugos suteikimo 

priklausomai nuo bėgant laikui besikeičiančių reikalavimų. 

Rodikliai: Gyventojų procentinė dalis, kuriems užtikrintas teikiamų paslaugų tęstinumas 

tarpininkaujant dėl higienos priemonių, dėl drabužių, dėl konsultacijos su specialistais gydymo 

klausimais, dėl socialinių paslaugų atnaujinimo. 

 

 
Diagrama 11 

Rezultatų paaiškinimas: 

 Vertinamas teikiamų paslaugų tęstinumas per 2021 m. Globos skyriaus gyventojams. 

2021 m. iš 53 gyventojų gavusių socialinės globos paslaugas institucijoje 26 gyventojams buvo 

teikiamos 117 tarpininkavimo paslaugų jiems išvykus iš Globos skyriaus. VSPC laikinai išvykusių 

gyventojų tarpininkavimas fiksuojamas „Išvykusių gyventojų ryšių palaikymo fiksavimo lape“. 

Rezultatai: diagrama iliustruoja, kad per 2021 m. 91 proc. išvykusiems gyventojams 

buvo tarpininkaujama konsultuojantis su specialistais gydymo klausimais. 5 proc. gyventojų 

išvykusių į namus, gaunantiems paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose buvo tarpininkaujama 

dėl socialinių paslaugų teikimo ir atnaujinimo ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos Globos 

skyriuje. 3 proc. gyventojų, kurie gydėsi gydymo įstaigose buvo teikiamos tarpininkavimo paslaugos 

nuperkant ir (ar) perduodant jau turimus drabužius. 1 proc. išvykusiems gyventojams buvo teikiama 

tarpininkavimo paslauga asmeniui gulint ligoninėje ir nuperkant higienos priemonių.  

 Galime daryti išvadą, kad visiems išvykusiems Globos skyriaus gyventojams 2021 m. 

buvo užtikrintas paslaugų tęstinumas ir teikiamos tarpininkavimo paslaugos daugiausiai 

konsultuojantis su specialistais gydymo klausimais ir socialinių paslaugų atnaujinimo.  
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9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ GAVĖJAMS REZULTATAI 

 

43. KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas fiksuoja suteiktų paslaugų rezultatus ir naudą 

paslaugų gavėjui individualiu ir kolektyviniu požiūriu. 

Rodikliai: gyventojų, kuriems sveikata pagerėjo, miegas tapo ramesnis gyvenant Globos skyriuje ir 

emocinė būsena pagerėjo dėl galimybės bendrauti ir užsiimti mėgstama veikla. 

 
Diagrama 12 

Rezultatų paaiškinimai: 

 VSPC Globos skyriaus naudos vertinimas vyko 2021 m. gruodžio mėn. Duomenys 

vertinimui paimti iš Globos skyriaus kokybės vertinimo anketos. Apklausą vykdė Globos skyriaus 

psichologas, kuris klausimus pateikė paslaugų gavėjui jam suprantama kalba. Rezultatai apskaičiuoti 

iš atsitiktine tvarka pasirinkto vieno gyventojo vertinimo anketos atsakymų, kuris dalyvavo Globos 

skyriaus kokybės vertinime. Gyventojo teikiamų paslaugų naudos rezultatai matuojami balais nuo 1 

iki 2 (1 reiškia – nepagerėjo, 2 –– pagerėjo). 

 Rezultatai: diagrama rodo, kad gyventojui gyvenant Globos skyriuje sveikatos būklė, 

emocinė gerovė pagerėjo, miegas tapo ramesnis. 

Galime daryti išvadą, kad Globos skyriuje teikiamos paslaugos teikia naudos ir 

pastebimas pagerėjimas. 
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Diagrama 123 

 

Rezultatų paaiškinimai: 

 VSPC Globos skyriaus naudos vertinimas vyko 2021 m. gruodžio mėn. Duomenys 

vertinimui paimti iš Globos skyriaus kokybės vertinimo anketos. Apklausą vykdė Globos skyriaus 

psichologas, kuris klausimus pateikė paslaugų gavėjui jam suprantama kalba. Apklausoje dalyvavo 

21 gyventojai iš 25 gyventojų.  

 Rezultatai: diagrama rodo, kad 2021 m. Globos skyriaus gyventojų vertinimu, 

gyvenant skyriuje jų sveikatos būklė pagerėjo 81 proc. gyventojų, nepagerėjo 19 proc. 2020 m. 

gyventojų vertinimu sveikatos būklė vertinama tokiu pačiu procentu, kaip ir 2021 m. 2021 m. 

gyvenant Globos skyriuje 76 proc. gyventojų miegas tapo ramesnis, tai yra mažesnis procentas, nei 

2020 m., kada gyventoju miegas buvo ramus 89 proc. gyventojų. 2021 m. gyventojų miegas 

nepagerėjo 24 proc. gyventojų, tai yra didesnis procentas, nei 2020 m. – 11 proc. Emocinė būklė 2021 

m. pagerėjo 76 proc. gyventojų, tai yra mažiau lyginant su 2020 m., kada emocinė būklė 98 proc. 

gyventojams pagerėjo. 2021 m. – 24 proc. asmenų nepagerėjo, tai yra didesnis procentas lyginant su 

2020 m. – 4 proc. 

 Galime daryti išvadą, kad VSPC Globos skyriaus gyventojų sveikatos, emocinė būklė 

gyvenant skyriuje pagerėjo ir miegas tapo ramesnis didžiajai daliai gyventojų. Tačiau lyginant su 

2020 m. gyventojų vertinimu, tik sveikatos būklės vertinimas yra tapatus 2021 m. vertinimui, kitos 

sritys, t. y. miegas ir emocinė būsena vertinama mažesniais procentais. Tai galėjo įtakoti gyventojų 

kaita ir didesnis gyventojų procentas, kurie gali objektyviai vertinti situaciją ir atspindėti realią 

situaciją.  
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10. REZULTATAI, KURIE RODO PASLAUGŲ GAVĖJŲ IR KITŲ SUINTERESUOTŲ 

ŠALIŲ PASITENKINIMĄ PASLAUGOMIS 

 

45 KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas matuoja paslaugų gavėjų ir visų suinteresuotų šalių 

pasitenkinimą remdamasis vidaus ir išorės vertinimu. 

Rodikliai: gyventojų ir jų artimųjų pasitenkinimo teikiamomis (informacijos suteikimo, 

apgyvendinimo sąlygomis, užimtumo ir laisvalaikio veiklomis, higienos, teikiamu maitinimu, 

sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos)) paslaugomis procentinė išraiška. 

 

 
Diagrama 14 

Rezultatų paaiškinimai: 

 2021 m. gruodžio mėn. Globos skyriuje vyko vertinimas apklausos būdu. Apklausoje 

dalyvavo 22 gyventojai iš 25 gyventojų. 3 gyventojai apklausoje nedalyvavo dėl sveikatos būklės. 

Apklausoje dalyvavo 6 gyventojų artimieji. 

 Rezultatai: diagramoje užfiksuota, kad 2021 m. 77 proc. gyventojų yra patenkinti 

informacijos suteikimo paslaugomis teikiamomis Globos skyriuje, o tai yra 19 proc. mažesnis  

patenkintų gyventojų skaičius lyginant su 2020 m. duomenimis. Nepatenkintų gyventojų yra 23 proc., 

kada 2020 m. nepatenkintų buvo tik 4 proc. 2021 m. 91 proc. gyventojų yra patenkinti Globos skyriuje 

apgyvendinimo paslaugomis, t. y. 5 proc. mažiau patenkintų lyginant su 2020 m. duomenimis. 

Nepatenkintų 2021 m. 9 proc., t. y. 5 proc. daugiau nepatenkintų lyginant su 2020 m., kada 

nepatenkintų – 4 proc. 2021 m. 59 proc. gyventojų yra visada patenkinti užimtumo paslaugomis, o 

tai yra 26 proc. mažesnis patenkintų procentas lyginant su 2020 m., kada patenkintų skaičius 85 proc. 

2021m. 41 proc. nepatenkintų, o tai 26 proc. daugiau nepatenkintų, nei 2020 m. - 15 proc. 2021 m. 

77 proc. gyventojų patenkinti teikiamomis psichologo konsultacijomis, o tai yra 8 proc. mažiau 

patenkintų procentas lyginant su 2020 m. duomenimis – 85 proc. 2021 m. nepatenkintų gyventojų 

skaičius sudaro 8 proc. lyginant su 2020 m., kada nepatenkintų yra 15 proc., 2021 m. nepatenkintų – 

23 proc. 2021 m. patenkintų kineziterapeuto paslaugomis yra 55 proc. gyventojų, tai yra mažesnis 

skaičius lyginant su 2020 m., kada patenkintų sudaro 63 proc. gyventojų. 2021 m. nepatenkintų – 45 

proc., lyginant su 2020 m. 8 proc. išaugo nepatenkintų gyventojų skaičius. 2021 m. teikiamomis 

higienos paslaugomis patenkinti 95 proc. gyventojų, o tai yra 5 proc. mažesnis patenkintųjų lyginant 

su 2020 m. - 100 proc. gyventojų visada yra patenkinti teikiamomis higienos paslaugomis. 2021 m. 
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diagramoje fiksuojamas nepatenkintų teikiamomis higienos paslaugomis – 5 proc. 2021 m. 55 proc.  

gyventojų yra patenkinti teikiamu maitinimu, o tai yra 15 proc. mažiau patenkintų gyventojų 

skaičiumi lyginant su 2020 m., kada patenkintų – 70 proc. 2021 m. nepatenkintų – 45 proc., o tai 

sudaro 15 proc. daugiau nepatenkintų, nei 2020 m., kada nepatenkintų 30 proc. 2021 m. 95 proc. 

gyventojų patenkinti sveikatos priežiūros paslaugomis, o tai yra 5 proc. mažiau patenkintų lyginant 

su 2020 m., kada patenkintų buvo 100 proc. gyventojų. 

 Galime daryti išvadą, kad Globos skyriaus gyventojai yra patenkinti dauguma teikiamų 

paslaugų. Gyventojai yra mažiau patenkinti teikiamu maitinimu, kineziterapijos ir užimtumo 

paslaugomis. Galime teigti, kad kineziterapeuto ir užimtumo specialisto paslaugomis nepatenkinti 

gyventojai dėl valstybėje esamos ekstremaliosios situacijos ir jai taikomų apribojimų. Siekiant 

tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir pasitenkinimą jomis, tikslinga įgyvendinti tobulinimo 

priemones: 

1) ieškoti galimybės keisti ir (ar) kitomis priemonėmis gerinti teikiamo maitinimo kokybę; 

2) laikantis visų saugumo reikalavimų teikti didesne apimti kineziterapeuto ir užimtumo 

specialisto paslaugas bei jas teikti įvairinat teikimo būdą (pasitelkiant informacines 

technologijas). 

 

 
Diagrama 135 

Rezultatai: diagrama rodo, kad apklausoje sutikę dalyvauti gyventojų artimieji 100 proc. yra 

patenkinti jiems suteikiama informacija tiek 2021 m., tiek 2020 m.. 2021 m. 67 proc. respondentų yra 

patenkinti apgyvendinimo paslaugomis, tai yra 47 proc. daugiau patenkintų, nei 2020 m. - 20 proc. 

respondentų patenkinti apgyvendinimo paslaugomis. 2021 m. 33 proc. iš dalies apgyvendinimo 

paslaugomis, kai 2020 m. iš dalies patenkintų – 80 proc. Tiek 2021 m. ir 2020 m. 100 proc. gyventojų 

artimųjų yra patenkinti organizuojamomis užimtumo, laisvalaikio veiklomis, higienos paslaugų ir 

sveikatos priežiūros (slaugos) organizavimu. 2021 m. 33 proc. respondentų yra patenkinti teikiamu 

maitinimu, lyginant su 2020 m. tai yra 47 proc. mažiau patenkintų. 2021 m. iš dalies patenkintų 67 

proc., tai yra 47 didesnė procentinė išraiška lyginant su 2020 m. – 20 proc. patenkinti tik iš dalies.  

 Galime daryti išvadą, kad gyventojų artimieji yra patenkinti dauguma teikiamų 

paslaugų. Mažiau yra patenkintų apgyvendinimo paslaugomis. Tai rodo, kad artimieji norėtų, kad 

sąlygos būtų kuo artimesnės gyvenamosios vietos sąlygomis, t. y. gyventi po vieną. Paslaugomis 
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nepatenkintų (vertinamų Ne) nebuvo užfiksuota. Tai rodo, kad teikiamos paslaugos atitinka gyventojų 

artimųjų poreikius ir kelia pasitenkinimą.  

  



11. PASLAUGŲ GAVĖJAI, PERSONALO VEIKLOS REZULTATŲ 

SUPRANTAMUMO REZULTATAI 

 

46 KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas teikia prieinamą, lengvai suprantamą informaciją 

apie užfiksuotus rezultatus, įskaitant apklausų rezultatus. 

Rodikliai: gyventojai, darbuotojai susipažinę su veiklos rezultatais ir informaciją supratę. 

 

 
Diagrama 16 

 

Rezultatų paaiškinimas:  

2021 m. gyventojai ir darbuotojai buvo supažindinami individualiai su VSPC metiniais 

veiklos rezultatais ir jų vertinimu einamųjų metų jiems suprantamu būdu. Gyventojai ir darbuotojai 

buvo apklausti apie rezultatų supratimą iškart po supažindinimo. Apklausoje dalyvavo 30 gyventojų 

iš 30 gyventojų, 3 iš jų negalėjo dalyvauti dėl sveikatos būklės, ir 16 darbuotojų. 

Rezultatai: diagramos iliustruoja, kad 2021 m. ir 2022 m. duomenys yra tapatūs, tai  

yra visi 100 proc. Globos skyriaus darbuotojai yra supažindinti ir supratę VSPC veiklos rezultatus. 

100 proc. gyventojų yra supažindinti su rezultatais ir iš jų 19 proc. suprato veiklos rezultatus. 

Galime daryti išvadą, kad visi gyventojai, darbuotojai yra supažindinti su veiklos 

rezultatais. Visi Globos skyriaus darbuotojai suprato rezultatus. Gyventojai dėl negalios sunkumo 

sunku suprasti veiklos rezultatus. 
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12. VEIKLOS EFEKTYVUMO, POŽIŪRIŲ, REZULTATŲ IR VEIKLOS LYGINIMO 

REZULTATAI 

 

50 KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas imasi gerinimo iniciatyvų lygindamas požiūrių 

efektyvumą, paslaugų teikimo rezultatus, veiklą ir paslaugų gavėjų gautus rezultatus. 

Rodikliai: VSPC Globos skyriaus ir Linkuvos socialinės globos namų (toliau –LSGN) 2021 m. 

paslaugų gavėjų pasitenkinimo laisvalaikio, maitinimo paslaugomis ir paslaugų gavėjų žinančių savo 

teises ir kur kreiptis dėl pažeistų teisių rezultatų lyginimas. 

 

 
Diagrama 17 

Rezultatų paaiškinimas: 

 2021 m. vasario mėn. buvo lyginama VSPC Globos skyriaus ir LSGN atliktų apklausų 

gauti rezultatai. LSGN pasirinkti, nes kaip ir VSPC Globos skyrius teikia ilgalaikę (trumpalaikę) 

socialinę globą. 

 Rezultatai: diagramoje užfiksuota, kad VSPC Globos skyriaus gyventojai, kurie žino 

savo teises sudaro 64 proc., LSGN – 83 proc. Gyventojai, žinantys kur kreiptis dėl pažeistų teisių 

VSPC Globos skyriaus sudaro 64 proc., LSGN – 80 proc. Gyventojai, kurie patenkinti užimtumo 

paslaugomis VSPC Globos skyriaus sudaro 41 proc., LSGN – 78 proc. Gyventojai, kurie patenkinti 

teikiamu maitinimu VSPC Globos skyriaus sudaro 55 proc., LSGN – 68 proc. 

 Galime daryti išvadą, kad dauguma VSPC Globos skyriaus ir LSGN gyventojų žino 

savo teises. Gyventojų, žinančių kur kreiptis dėl pažeistų teisių, LSGN yra 16 proc. daugiau, nei 

VSPC Globos skyriuje. LSGN gyventojai yra 13 proc. labiau patenkinti teikiamomis maitinimo 

paslaugomis, nei VSPC Globos skyriaus gyventojai. VSPC Globos skyriaus gyventojai net 37 proc. 

mažiau yra patenkinti užimtumo paslaugomis, nei LSGN gyventojai. 

 Siekiant didesnio VSPC Globos skyriaus gyventojų pasitenkinimo užimtumo 

paslaugomis, VSPC Globos skyrius, perimdamas LSGN gerąją patirtį, sieks įvairinti užimtumo 

veiklas pasitelkus informacinėmis technologijomis ir aktyvesne veikla lauke asmenims galintiems 

judėti.  
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Pasilyginus organizuojamą užimtumą tarp įstaigų, išaiškėjo, kad LSGN organizuoja 

skirtingas studijas pagal pomėgius ir interesus, vykdomos lavinimo, aktyvinimo, kasdienių įgūdžių 

programos ir būreliai, kurie turi įtakos gyventojų pasitenkinimui užimtumo paslaugomis. Galimai 

įvairesnis užimtumas galėtų padidinti VSPC gyventojų pasitenkinimą užimtumo paslaugomis. 

 

  

__________________ 


