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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.

 Rodiklis: darbuotojų nurodžiusių, kad po kvalifikacijos kėlimo mokymų 2020 m. praktiškai pritaikė žinias,
įdiegė naujų darbo metodų, pagerino veiklos rezultatus procentinė išraiška.

 Rezultatų paaiškinimas: 2020 m. parengtas ir įgyvendintas įstaigos darbuotojų metinis profesinės
kompetencijos tobulinimo planas. Sudarytos sąlygos Linkuvos socialinės globos namų darbuotojams
dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, paskaitose, seminaruose, praktiniuose užsiėmimuose.
Siekiant įvertinti kvalifikacijos kėlimo svarbą gerinant įstaigos rezultatus buvo atliktas Linkuvos socialinės
globos namų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tyrimas. Apklausoje dalyvavo 78 (81, 78 proc.)
darbuotojų iš 94 kėlusių kvalifikaciją. Apklausa vykdoma kartą per metus. Remiantis apklausos
rezultatais, metiniu įstaigos planu, darbuotojų veiklos vertinimu buvo parengtas 2021 m. kvalifikacijos
tobulinimo planas.

 Apklausa parodė, kad 100 proc. apklaustų įstaigos darbuotojų yra suinteresuoti mokytis ir kelti
kvalifikaciją.

 Išvada: Apibendrinant kvalifikacijos kėlimo tyrimo rezultatus, galima teigti, kad 2020 metų kvalifikacijos
tobulinimo plano sudarymo būdas, įtraukiant darbuotojus buvo efektyvus ir plane numatyti mokymai
padarė teigiamą poveikį socialinių paslaugų teikimui ir kokybei, buvo naudingi darbuotojų ugdymuisi.
Vykdant kvalifikacijos tobulinimo planą 2021 m. ir toliau bus siekiama ieškoti inovatyvių būdų
darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, asmeniniam ugdymui ir nuolatiniam mokymuisi skatinti.



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ar praktiškai

pritaikėte

mokymuose įgytas

žinias?

Ar po mokymų

įdiegėte naujų

darbo metodų?

Ar po mokymų

pagerėjo jūsų

veiklos rezultatai?

14,1 proc.

24,4 proc. 24,4 proc.

84,6 proc.

66,7 proc.

71,8 proc.

Darbuotojų, kurie 2020 metais po kvalifikacijos kėlimo mokymų, pritaikė žinias 

praktiškai, įdiegė naujų darbo metodų, pagerino veiklos rezultatus, procentinis 

pasiskirstymas

iš dalies Taip



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: Paslaugų gavėjų įsivertinimo apie savo teisių žinojimą ir atskirų teisių skatinimą ir
užtikrinimą atsakymų pasiskirstymas procentais lyginant su visais apklaustaisiais per 2020
m.

 Rezultatų paaiškinimas:Anketinė apklausa vyko 2021 m. kovo mėn., kurioje dalyvavo 196
(73 proc.) paslaugų gavėjai iš 269. Anketos buvo pateiktos 100 procentų paslaugų
gavėjų, tačiau 27 proc. paslaugų gavėjų atsisakė dalyvauti apklausoje arba dėl
sveikatos būklės negalėjo atsakyti į klausimus.

 Išvada: kadangi net 4 proc. apklausos dalyvių teigia, kad nežino savo teisių, 5,6 proc.
mano, kad negali dalyvauti rinkimuose, būtina paslaugų gavėjams dar kartą paaiškinti
jiems suprantama forma, kokias teises jie turi, 1,5 proc. mano, kad elgiamasi kitaip nei su
visais žmonėmis, 5,6 proc. - kad neturi pasirinkimo laisvės, 0,5 proc. teigia, kad
personalas su jais nesielgia pagarbiai, būtina darbuotojams pakartotinai priminti Etikos
kodeksą. 6,1 proc. respondentų nežino kokiu būdu gali skųstis, o 4,6 proc. nežino, kad
gali skųstis, būtina paslaugų gavėjams jiems suprantama forma priminti gyventojų
pasiūlymų, pageidavimų ir skundų nagrinėjimo tvarką. 2 proc. apklaustų paslaugų
gavėjų mano, kad jiems nėra suteikiama reikiama informacija, todėl būtina tiesiogiai su
paslaugų gavėjais dirbančiam personalui priminti jų pareigybines instrukcijas.
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3. PARTNERYSČIŲ TEIKIAMOS NAUDOS 

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

gavėjams ir organizacijai.

 Rodikliai: Paslaugų gavėjų nuomonės apie partnerių organizuotų renginių ir paslaugų poveikį jų
savijautai procentinė išraiška nuo visų apklustų paslaugų gavėjų per 2020 m.

 Rezultatų paaiškinimas:

 Anketinė apklausa vyko 2021 m. kovo mėn., kurioje dalyvavo 196 (73 proc.) paslaugų gavėjai iš 269.
Anketos buvo pateiktos 100 procentų paslaugų gavėjų, tačiau 27 proc. paslaugų gavėjų atsisakė
dalyvauti apklausoje arba dėl sveikatos būklės negalėjo atsakyti į klausimus. Anketoje buvo vertinami
5 Linkuvos socialinės globos namų partneriai: Linkuvos kultūros centras ir jo padaliniai (koncertai,
mugės), Pakruojo socialinės rūpybos skyrius (miesto šventės), Linkuvos bažnyčia (bažnytiniai renginiai),
VšĮ Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ Pakruojo skyrius (praktikantų organizuojami renginiai),
Pakruojo nestacionarių paslaugų centras (kompensacinės technikos nauda). Pastarojo paslaugomis
naudojasi 26 paslaugų gavėjai, todėl vertinama besinaudojančiu kompensacine technika paslaugų
gavėjų nuomonė.

 Išvada: 2020 m. partneriai prisidėjo prie globos namų paslaugų gavėjų teigiamos emocinės būklės
kūrimo, integracijos į visuomenę, visuomenės švietimo, kas sąlygoja geresnę bendrą asmenų
savijautą, todėl ir ateityje partnerystė bus tęsiama.

 Tikslinga stiprinti bendradarbiavimą su mokymo įstaigomis ir daugiau priimti praktikantų. Prieš
praktikantams planuojant renginius, išsiaiškinti paslaugų gavėjų poreikį ir pageidavimus dėl renginių
(atlikti apklausą, organizuoti pokalbius grupėse).
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4. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ 
PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ REZULTATAI
 27 KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus, kaip aktyvius 

dalyvius, į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą.

 Rodikliai: paslaugų gavėjų pateiktų, įvykdytų ir įtrauktų į metinį veiklos planą 
pageidavimų per 2020 m. procentinė išraiška (gyventojų tarybos nuomonė 1 pav.  ir 
apklausų duomenys 2 pav.). 

 Rezultatų paaiškinimas: Paslaugų gavėjai per Gyventojų tarybą per 2020 m. pateikė 3 
pageidavimus – dėl maitinimo  įvairovės ,  dėl užimtumo paslaugų (daugiau išvykų ir 
sporto renginių). Gyventojų taryba atstovauja įstaigos paslaugų gavėjų interesus ir 
lūkesčius. Paslaugų gavėjai skyriuose ir įvairių popiečių metu daugiausiai išsakė 
pageidavimų dėl užimtumo paslaugų, maitinimo paįvairinimo, dalis paslaugų gavėjų 
akcentavo galimybės išsakyti savo nuomonę svarbą. Anketinė apklausa vyko 2021 m. 
kovo mėn., kurioje dalyvavo 198 (73,6 proc.)  paslaugų gavėjai iš 269. 

 Išvada: Paslaugų gavėjai globos namuose dalyvauja įstaigos veiklos planavime, 
teikime ir vertinime. Jų nuomonė yra išklausoma ir imamasi priemonių, pageidavimams 
įvykdyti. Iš pateiktų rezultatų matyti, kad gyventojų taryba nepilnai atspindi visų globos 
namų paslaugų gavėjų nuomonę, todėl būtina peržiūrėti gyventojų tarybos sudėtį ir 
skyriuose  inicijuoti balsavimą dėl tarybos narių rinkimų. Paslaugų gavėjai nėra aktyvūs 
teikiant pasiūlymus dėl paslaugų planavimo, teikimo, kokybės gerinimo, todėl būtina 
skatinti paslaugų gavėjus teikti pasiūlymus susirinkimų skyriuose metu, arbatos gėrimo 
popiečių metu ir individualiai. Tikslinga dažniau inicijuoti apklausas dėl įstaigos kokybės 
gerinimo (2 k. per metus), kad paslaugų gavėjai suprastų, kad jų nuomonė dėl 
paslaugų planavimo ir gerinimo yra labai svarbi.
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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: paslaugų gavėjų, pagerinusių savo įgūdžius asmens higienos, darbinės veiklos, namų ruošos, 

maitinimosi srityse pokytis nuo 2020 m. II pusmečio iki 2021 m. I pusmečio, procentais nuo visų paslaugų 

gavėjų.

 Rezultatų paaiškinimas: Paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatai skaičiuojami remiantis Įgalinimo rezultatų 

matavimo lentele, kuri susieta su individualiu asmens socialinės globos planu, savarankiškumo lygio 

asmens higienos, darbinės veiklos ir namų ruošos ir maitinimo srityse, procentine išraiška nuo visų 

paslaugų gavėjų. Vertinimas atliktas 2021 m. sausio mėnesį ir 2021 m. liepos mėnesį. Vertinime dalyvavo 

100 proc. (265 asmenys) paslaugų gavėjų.

 Rezultatai: Diagramoje matome, kad paslaugų gavėjų savarankiškumo lygio tam tikrose srityse augimas 
nuo 2020 m. II pusmečio iki 2021 m. I pusmečio sumažėjo. Tačiau išlaikytų įgūdžių – padidėjo. 

 Išvada: galima daryti prielaidą, kad Covid-19 situacija atsiliepė ir paslaugų gavėjų savarankiškumo lygio 

augimui dėl sveikatos pablogėjimo karantino laikotarpiu. Paslaugų gavėjai dėl apribotų socialinių ryšių 

karantino laikotarpiu tapo mažiau motyvuoti bet kokiai kasdieninei veiklai. Siekiant motyvuoti gyventojus 

gerinti jau turimus įgūdžius, tikslinga keisti patį įgūdžių ugdymo procesą, pvz. organizuoti daugiau išvykų 

už įstaigos ribų, lankantis kavinėse, taip ugdyti tinkamus valgymo įgūdžius. Įstaigos pajėgumus visose 

srityse dar labiau fokusuoti į paslaugų gavėjų motyvavimą ir skatinimą tobulinti jau turimus įgūdžius.
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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.

 2. Rodikliai: 1. Rodiklis: Paslaugų gavėjų suvokiamos gerovės 

gyvenant globos namuose pokytis 2020 m -2021 m.I pusm. 

 2. paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės, atsižvelgiant į išskirtas 

sritis (emocinės gerovės – 2 pav., fizinės gerovės – 3 pav. ir 

saugumo – 4 pav.) gerinimo rezultatai 2020 m. – 2021 m. 1 

pusm.  procentinė išraiška nuo visų dalyvavusių apklausose.



80,3 proc. 80,2 proc.

10,6 proc.

5,9 proc.
2,5 proc.

6,9 proc.

2,5 proc. 3,5 proc. 4,0 proc. 3,5 proc.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Visada 2020

m

Visada 2021

1 pusm.

Dažnai 2020

m

Dažnai 2021

1 pusm.

Kartais 2020

m

Kartais 2021

1 pusm.

Retai 2020 m Retai 2021 1

pusm.

Niekada

2020 m

Niekada

2021 1 pusm.

Man gera gyventi globos namuose 2020 m. - 2021 m. 1 pusm.



Emocinės gerovės pokytis 2020 m. - 2021 m. 

1 pusm.  
 Rezultatų paaiškinimas:

 Anketinė apklausa vyko 2021 m. kovo mėn., kurioje dalyvavo 198 (73,6 proc.)  paslaugų 
gavėjai iš 269. Anketos buvo pateiktos 100 procentų paslaugų gavėjų, tačiau 26,4 proc. 
paslaugų gavėjų atsisakė dalyvauti apklausoje arba dėl sveikatos būklės negalėjo atsakyti į 
klausimus. 

 Antroji apklausa vyko 2021 m. rugsėjo mėn., kurioje dalyvavo 202 (75,9 proc.) iš 266. Dalyvauti 
apklausoje turėjo galimybę visi paslaugų gavėjai, tačiau 24,1 proc. gavėjų atsisakė dalyvauti 
apklausoje arba dėl sveikatos būklės negalėjo atsakyti į klausimus. 

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad emocinės gerovės rezultatai 2021 m. 
pakito nežymiai. 97 proc. paslaugų gavėjų manymu, sulaukia personalo psichologinio 
palaikymo, (per 2020 m. – 97,5proc.), nevaržomai ryšius su artimaisiais gali palaikyti 82,6 proc. 
paslaugų  gavėjų (per 2020 m. – 87,9 proc.), nesijaučia vieniši – 87,2 proc. apklaustųjų (per 2020 
m. 94 proc.).

 Išvada: Emocinės gerovės pokyčio vidurki -4,2 proc.. Galima daryti prielaidą, kad paslaugų 
gavėjų lūkesčiai kai kuriose srityse buvo nepatenkinti arba patenkinti iš dalies. Kadangi 
ryškiausias pokytis paslaugų gavėjų vienišumo jausmo pokytyje (-6,8 proc.), būtina  labiau 
atkreipti dėmesį į paslaugų gavėjų tarpusavio santykių kūrimo sritį (organizuoti daugiau 
popiečių mažose grupelėse, taip padedant susirasti artimą draugą). -5,3 – galimybės palaikyti 
ryšį su artimaisiais pokytis, todėl būtina skatinti paslaugų gavėjų  bendravimą su artimaisiais, 
teikiant pavėžėjimo paslaugas, mokant naudotis įvairiomis nuotolinio bendravimo priemonėmis 
(telefonais, skype, facebook ir kt.)
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Fizinės gerovės pokytis

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad fizinės gerovės

rezultatai 2021 m. pakito nežymiai. 88,8 proc. paslaugų gavėjų manymu,

maitinimas atitinka jų poreikius (per 2020 m. – 95 proc.), rūpinimasį

teikiant sveikatos priežiūros, higienos, apgyvendinimo paslaugas
teigiamai įvertino 98,5 proc. paslaugų gavėjų (per 2020 m. – 100 proc.).

 Išvada: Atsižvelgiant į gautus rezultatus, akivaizdu, kad daugėja paslaugų
gavėjų, kurie nepatenkinti maitinimo paslauga – nuo 5 proc. – 2020 m. iki

11,4 proc. – 2021 m. 1 pusm. Maitinimas yra labai svarbi PG gerovės

sudėtinė dalis, todėl būtina pakviesti maitinimo paslaugą teikiančią

įmonę aiškintis susidariusią situaciją kad pateisinti PG lūkesčius maitinimo
paslaugai gauti.
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Saugumo pokytis

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad 

saugumo pojūčio rezultatai 2021 m. pakito labai nežymiai. 

95,5 proc. paslaugų gavėjų jaučiasi saugūs globos 

namuose  (per 2020 m. – 96 proc.). 

 Išvada:. Galima daryti prielaidą, kad paslaugų gavėjai 

lūkesčiai saugumo  srityje buvo patenkinti iš dalies. Todėl 

būtina išsiaiškinti, kokios priežastys sąlygoja, kad 4,5 proc. 

paslaugų gavėjų nesijaučia saugūs įstaigoje. Bus 

inicijuojama išsami apklausa, taikant klausimus, kurie galėtų 

paaiškinti tokį rezultatą. 



76,8 proc.

80,7 proc.

15,2 proc.

9,4 proc.

4,0 proc. 5,4 proc.
2,0 proc. 2,0 proc. 2,0 proc. 2,5 proc.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Visada 2020

m

Visada 2021

1 pusm.

Dažnai 2020

m

Dažnai 2021

1 pusm.

Kartais 2020

m

Kartais 2021

1 pusm.

Retai 2020 m Retai 2021 1

pusm.

Niekada

2020 m

Niekada

2021 1 pusm.

Saugumo pokytis 2020 m. - 2021 m. 1 pusm.  

Jaučiuosi saugus (-i)



7. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į 
INDIVIDUALIŲ PLANŲ RENGIMĄ REZULTATAI

 35 KRITEIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į individualaus
plano rengimą ir priežiūrą, kad užtikrintų paslaugų gavėjo indėlį į jo/jos Individualų
planą.

 Rodikliai: Paslaugų gavėjų įsitraukimo į individualių planų rengimą, atsižvelgiant į
išskirtas kategorijas pagal jų aktyvumą ir motyvaciją dalyvauti, vertinimas per 2020 m.
procentine išraiška.

 Rezultatų paaiškinimas: Duomenys surinkti 2021 m. balandžio mėn. iš Individualių
socialinės globos planų, kuriuose yra numatyta kartu su paslaugų gavėju įvertinti
dalyvavimą individualaus socialinės globos plano sudaryme, vykdyme ir vertinime.
Vertinama 100 proc. paslaugų gavėjų.

 Rezultatai: Diagramoje matome, kad aktyviai dalyvavo plano sudaryme, vykdyme ir
vertinime 52,7 proc. paslaugų gavėjų, nelabai noriai dalyvavo plano sudaryme,
reikėjo motyvuoti – 32,6 proc. paslaugų gavėjų, plano sudarymu nesidomėjo,
neturėjo nuomonės arba atsisakė dalyvauti plano kūrime, vykdyme ir vertinime – 14,7
proc. paslaugų gavėjų.

 Išvada: Įstaigos specialistams vis dar sudėtinga sumotyvuoti paslaugų gavėjus
dalyvauti individualaus plano sudaryme, vykdyme ir vertinime, dėl paslaugų gavėjų
negalios, todėl ateityje bus plačiau taikomas stebėjimas ir specialistams bus
organizuoti mokymai paslaugų gavėjų motyvavimo tema.
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8. PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMO 
REZULTATAI

 36 KRITERIJUS. Socialinių paslaugų tekėjas 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: Tęstinių paslaugų poreikio, paslaugų gavėjams gydantis ligoninėse, viešint pas 
artimuosius, ir išėjus gyventi savarankiškai ir suteiktų tęstinių paslaugų palyginimas per 
2020 m., procentinė išraiška nuo  visų paslaugų gavėjų. 

 Rezultatų paaiškinimas: Duomenis apie paslaugų gavėjų gydymąsi ligoninėse,  
viešėjimą pas artimuosius ir išvykimą gyventi savarankiškai ir suteiktas tęstines paslaugas 
surinkti 2021 m. sausio mėn. iš asmens bylų.

 Rezultatai: Per  2020 m.  paslaugų tęstinumo paslaugų, kai asmuo buvo ligoninėje 
reikėjo 75 atvejais, kas sudarė 28,2 proc. nuo visų paslaugų gavėjų, kai paslaugų 
gavėjai buvo išvykę pas artimuosius – 17 atvejų (6,4 proc.) ir tęstinių paslaugų reikėjo, 
kai vienas asmuo (0,4 proc.) išvyko gyventi savarankiškai. Tęstinės paslaugos buvo 
suteiktos 100 proc.

 Išvada: Paslaugų tęstinumo poreikis per 2020 m. buvo 93 atvejais, tęstinės paslaugos 
buvo suteiktos 100 proc. Paslaugų gavėjui išvykus į ligoninę ar pasisvečiuoti, išvykus 
gyventi savarankiškai, kol buvo įsitikinta, kad globos namų pagalba nebereikalinga,  
paslaugos buvo  užtikrinamos palaikant ryšį  nuotoliniu būdu ir/ar kontaktiniu būdu 
(lankant). Tikslinga ir toliau teikti paslaugas paslaugų gavėjams išvykus už įstaigos ribų, 
nes tai kuria gerą santykį tarp paslaugų gavėjų ir institucijos.
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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: 1. paslaugų gavėjų vertinimai apie jų sveikatos būklės, bendros savijautos ir emocinės
būklės pokytį procentinė išraiška per 2020 m. (1 pav.)

 2. Paslaugų gavėjų ISGP tikslų pagal poreikių sritis ir metinio tikslo pasiekimo per 2020 m.
vertinimai procentine išraiška.

 Rezultatų paaiškinimas: Anketinė apklausa vyko 2021 m. kovo mėn., kurioje dalyvavo 198 (73,6
proc.) paslaugų gavėjai iš 269. Anketos buvo pateiktos 100 procentų paslaugų gavėjų, tačiau
26,4 proc. paslaugų gavėjų atsisakė dalyvauti apklausoje arba dėl sveikatos būklės negalėjo
atsakyti į klausimus.

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad 64,1 proc. respondentų gyvenant
globos namuose sveikatos būklė pagerėjo, 68,7 proc. – pagerėjo bendra savijauta, o 71,2 proc.-
pagerėjo emocinė būklė.10,1 proc. respondentų atsakė, kad jų sveikatos būklė nepagerėjo, 7,6
proc. – kad bendra savijauta nepagerėjo, 7,1 proc. – kad emocinė būklė taip pat nepagerėjo.

 Išvada: kadangi daugeliui paslaugų gavėjų labiausiai pagerėjo emocinė būklė, galima daryti
prielaidą, kad emocinis mikroklimatas įstaigoje yra pakankamai geras, ir, vertinant bendrą
teikiamų paslaugų naudą, stebimas paslaugų gavėjų situacijos pagerėjimas. Mažiausiai pagerėjo
respondentų sveikatos būklė, todėl tikslinga stiprinti sveikatos priežiūros sritį, dalyvaujant įvairiose
profilaktinio tikrinimo programose, labiau atkreipti dėmesį į paslaugų gavėjų išsakytus
nusiskundimus dėl sveikatos.
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 Rezultatų paaiškinimas: Duomenys surinkti iš 100 proc. (263) ISGP 2021 m. kovo mėnesį.

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad 77,6 proc. paslaugų gavėjų
vertina, kad pasiekė savo užsibrėžtus tikslus sveikatos srityje, kad išsikeltą metų tikslą arba
svajonę pasiekė - 43,3 proc., tiek pat paslaugų gavėjų mano, kad metų tikslo nepasiekė,
13,3 proc. paslaugų gavėjų nuomone mano, kad tikslą pasiekė iš dalies. Finansinių tikslų
pasiekė arba pasiekė iš dalies 89,4 proc. paslaugų gavėjų, socialinių ryšių srityje - 76,8 proc.
paslaugų gavėjų, 91,6 proc. - asmens higienos srityje.

 Išvada: Kadangi didelė dalis paslaugų gavėjų nepasiekė savo metų tikslo, galima daryti
prielaidą, kad tai nutiko dėl karantino apribojimų, nes daugelis tikslų buvo susiję su judėjimo
laisve, kontaktais iš išorės, todėl būtų tikslinga ieškoti būdų, kaip įgalinti paslaugų gavėjus
pasiekti savo išsikeltus metų tikslus(svajones) ir karantino ar ekstremalios situacijos šalyje
metu. Kadangi paslaugų gavėjams sunkiausiai sekėsi pasiekti socialinių ryšių ir socialinio
savarankumo tikslų, kas atsispindi ir metų tikslo pasiekimo rodiklyje, būtina aktyviau skatinti
socialinius ryšius ne tik kontaktiniu būdu, bet ir telefonu, interneto pagalba. Siekiant įgalinti
paslaugų gavėjus tapti socialiai savarankiškesniais, būtina motyvuoti paslaugų gavėjus
mokytis kompiuterinio raštingumo, kad galėtų draugų susirasti ir interneto pagalba.
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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: paslaugų gavėjų ir jų artimųjų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis per 2020 m. procentinė išraiška 
nuo visų dalyvavusių apklausose.

 Rezultatų paaiškinimas: Anketinė apklausa vyko 2021 m. kovo mėn., kurioje dalyvavo 198 (73,6 proc.)  paslaugų 
gavėjai iš 269. Anketos buvo pateiktos 100 procentų paslaugų gavėjų, tačiau 26,4 proc. paslaugų  gavėjų 
atsisakė dalyvauti apklausoje arba dėl sveikatos būklės negalėjo atsakyti į klausimus. 

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad 97,4 proc. paslaugų gavėjų mano, kad higienos 
procedūros atitinka jų turimus įgūdžius, 96,5 proc. respondentų teigiamai įvertino globos namų aplinkos atitikimą 
jų specialiuosius poreikius, 95 proc. apklaustųjų teigiamai atsiliepė apie apgyvendinimo paslaugą, 95 proc. 
patenkinti informacijos suteikimo paslaugomis, 92,4 proc. respondentų mano, kad jų interesai atstovaujami 
tinkamai, 90,4 proc. asmenų teigia, kad sveikatos priežiūros paslaugos atitinka jų poreikius, 88,9 proc. patenkinti 
užimtumo paslaugomis, 84,4 proc. apklaustųjų mano, kad maitinimo paslauga atitinka jų poreikius, 79,3 proc. 
patenkinti psichologo teikiamomis paslaugomis. Nei vienas apklaustasis neigiamai neįvertino informacijos teikimo 
paslaugos. 

 Išvada. 91,2 proc. paslaugų gavėjų teigiamai įvertino pasitenkinimą paslaugomis, tačiau esama ir tobulintinų 
sričių. Galima daryti prielaidą, kad kadangi  per 2020 m. ilgą laiką psichologas dirbo nuotoliniu būdu ir paslaugų 
gavėjai individualiai buvo konsultuojam telefonu ir mažiau vyko grupinių kontaktinių užsiėmimų, tai atsiliepė 
psichologo teikiamos paslaugos vertinime, kita vertus, sudėtingas laikotarpis dėl Covid – 19 labai neigiamai 
paveikė paslaugų gavėjų psichinę sveikatą ir išaugusį psichologo konsultacijų poreikį buvo sudėtinga tinkamai 
užtikrinti. Taip pat karantino metu buvo apribotas lankytojų skaičius ir užimtumo veiklose, tai neigiamai teikiamų 
paslaugų kokybę. Siekiant pagerinti teikiamų maitinimo paslaugų kokybę tikslinga išsiaiškinti paslaugų gavėjų 
nepasitenkinimo maitinimu priežastis ir kartu su maitinimo paslaugos teikėju imtis priemonių paslaugos kokybei 
pagerinti. Būtina ieškoti galimybių  kaip užtikrinti tinkamą užimtumą ir karantino laikotarpiu, nes užimtumo stoka 
labai atsiliepia paslaugų gavėjų bendrai savijautai.



 Rezultatų paaiškinimas:

 Anketinė apklausa vyko 2021 m. balandžio mėn., kurioje dalyvavo 44 paslaugų gavėjų
artimieji. Dėl kontaktų ribojimų karantino laikotarpiu paslaugų gavėjų artimųjų atsakyti
į klausimus buvo prašoma laiškais, telefonu arba elektroniniu paštu. Dalyvauti
apklausoje buvo pakviesti visi paslaugų gavėjų artimieji, kurių kontaktus turi globos
namai. Dalis paslaugų gavėjų artimųjų nesutiko dalyvauti apklausoje.39 respondentai
pateikė pasiūlymų, atsiliepimų.

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad labiausiai paslaugų gavėjų
artimieji patenkinti bendravimo galimybėmis, informacijos prieinamumu, priežiūra.
Nemaža dalis paslaugų gavėjų artimųjų mano, kad gyvendami globos namuose jų
artimųjų galimybė rinkti yra ribota.

 Išvada: 91,77 proc. paslaugų gavėjų artimųjų teigiamai įvertino pasitenkinimą
paslaugomis, tačiau yra ir tobulintinų sričių. Pateiktuose paslaugų gavėjų artimųjų
pasiūlymuose, atsiliepimuose akcentuojama užimtumo stoka. Pasiūlymas dėl artimųjų
lankymo pilnai pasiskiepijusiems ar persirgusiems Covid - 19 buvo nedelsiant įvykdytas,
kai tik tai reglamentavo ekstremalių situacijų valstybės lygmeniu įsakymas.
Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų artimųjų siūlymus, tikslinga peržiūrėti užimtumo
galimybes, ieškoti būdų, kaip užtikrinti užimtumo paslaugas ir esant karantinui
(užsiėmimus perkelti į skyrius, tik tam tikrai paslaugų gavėjų grupei, kad užtikrinti
saugumo reikalavimus, daugiau užsiėmimų organizuoti lauke, į laisvalaikio
organizavimą labiau įtraukti soc. darbuotojų ir slaugytojų padėjėjus).
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Paslaugų gavėjų artimųjų atsiliepimai, 
pasiūlymai (iš viso gauti 39 komentarai):

 Čia labai gerai. Aš ligonis tapau ir negaliu pasirūpinti. Visada susiskambinu su soc. darbuotoja, pasikalbu su dukra.

 Esu patenkintas paslaugų kokybe, požiūriu į gyventojus. Dievo stiprybės jūsų kolektyvui.

 Tie gyventojai, kurie nemotyvuoti užsiimti turininga veikla, apart miegojimo, rūkymo ir televizoriaus žiūrėjimo, galėtų būti skatinami

dienoje atlikti bent kažką daugiau, nei yra įpratę, pvz. nustatoma dienos rutina ir duodama pasirinkti iš kelių turiningo laisvalaikio

praleidimo veiklų.

 Manau, kad užimtumo specialistai turėtų ateiti į korpusą ir su jais užsiimti, nes tikrai yra kurie nenori ir negali nueiti iki užsiėmimo.

 Mano nuomone, atsižvelgiant į artimojo fizinę ir emocinę būklę, Linkuvos socialinės globos namuose priežiūra yra gera kiek tai yra

įmanoma. Svarbu laiku ir operatyviai gauti informaciją apie pasikeitusią artimojo savijautą, ypač apie pablogėjusią sveikatos būklę. Visa

kita priklauso nuo šių globos namų darbuotojų atsidavimo globos namų gyventojams. Kiek teko bendrauti apsilankant įstaigoje

(dažniausiai savaitgaliais ir švenčių dienomis, todėl tekę pagrinde bendrauti gyvai tik su slaugytojomis), o su socialiniais darbuotojais

telefonu - iškilus tam tikriems klausimams, bendravimas yra malonus, suteikiama prašoma informacija, o dėl 1 punkte nurodytų

atsakymų (ar sveikatos būklė pagerėjo...) tai manau, juos vertinti būtų galima tik tada, kai globos namuose gyvenantis artimasis žmogus

yra emociškai sveikas ir šviesaus proto, o šiuo atveju labai sunku vertinti, kadangi kiekvienam gyventojui po slaugytoją nėra galimybės

skirti. Namų aplinkoje viskas būna kaip ir visi tą suprantame. O čia bėgant laikui artimojo ligos progresuoja, atsiranda gretutinių ligų.

Mano artimasis - uždaras žmogus, todėl bendrauja dažniausiai tik kai jo paties kažko klausiama, automatiškai žmogaus psichinė sveikata

negali gerėti didelėje bendruomenėje, jeigu jis pats negali į ją įsilieti, kad „nestabarėtų“ jo emocinė ir psichinė sveikata.

 Buvo jaučiamas sveikatos pagerėjimas (nurodyta 1 klausime) tačiau dėl asmens sveikatos sutrikimų yra neigiamų padarinių. Ačiū už šią

apklausą ir galimybę prisijungti prie paslaugų gerinimo klausimų. Mano nuomone, jūsų kolektyvas daro didelę paslaugą mūsų

artimiems, suteikdami jiems kokybišką priežiūrą ir viltį. Esu tikrai patenkintas jūsų globos namų veikla, nors teko susitikti per

paskutinius penkis metus abejotinos kokybės aptarnavimo įstaigų. Jūs šaunūs - linkiu ir toliau sėkmės darbuose.

 Pasiūlymas būtų, galimybė lankyti artimuosius pasiskiepijus nuo Covid – 19.

 Pagal galimybes, skirti daugiau dėmesio individualiems užsiėmimams.



11. PASLAUGŲ GAVĖJŲ, JŲ ARTIMŲJŲ IR 

PERSONALO SUPRANTAMUMO ĮSTAIGOS VEIKOS 
REZULTATŲ REZULTATAI
 46. KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas teikia prieinamą, lengvai suprantamą informaciją apie užfiksuotus

rezultatus, įskaitant apklausų rezultatus.

 Rodikliai: paslaugų gavėjų, jų artimųjų, įstaigos darbuotojų supratimo vertinimai apie pateikiamos informacijos ir
veiklos rezultatų supratimą per 2020 m. procentine išraiška

 Rezultatų paaiškinimas: Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjai su įstaigos veiklos 2020 m. rezultatais
buvo supažindinti 2021 m. vasario mėnesį skyriuose organizuojamuose gyventojų susirinkimuose, paslaugų gavėjų
artimieji – nuotoliniu būdu (el. pašto pagalba, laiškais), įstaigos darbuotojai skyriuose ir padaliniuose susirinkimų metu
bei nuotoliniu būdu organizuotose metodinės valandos metu. Rezultatai apie PG pateikiamos informacijos ir veikos
rezultatų suprantamumą buvo gauti anketinės apklausos metu, kuri vyko 2021 m. kovo mėn., dalyvavo 196 (73 proc.)
paslaugų gavėjai iš 269. Anketos buvo pateiktos 100 procentų paslaugų gavėjų, tačiau 27 proc. paslaugų gavėjų
atsisakė dalyvauti apklausoje arba dėl sveikatos būklės negalėjo atsakyti į klausimus. Rezultatai apie PG artimiesiems
pateikiamos informacijos ir veikos rezultatų suprantamumą buvo gauti anketinės apklausos metu, kuri vyko 2021 m.
balandžio mėn., kurioje dalyvavo 44 paslaugų gavėjų artimieji. Dėl kontaktų ribojimų karantino laikotarpiu paslaugų
gavėjų artimųjų atsakyti į klausimus buvo prašoma laiškais, telefonu arba elektroniniu paštu. Dalyvauti apklausoje
buvo pakviesti visi paslaugų gavėjų artimieji, kurių kontaktus turi globos namai. Dalis paslaugų gavėjų artimųjų
nesutiko dalyvauti apklausoje. Rezultatai apie darbuotojams pateikiamos informacijos ir veikos rezultatų
suprantamumą buvo gauti anketinės apklausos metu, vykusios 2021 m. balandžio mėn., dalyvavo 73 darbuotojai (58
proc.).

 Rezultatai: Diagramoje matome, kad PG artimieji geriausiai įvertino informacijos prieinamumą ir įstaigos veiklos
rezultatų suprantamumą, kiek prasčiau vertina PG ir įstaigos darbuotojai.

 Išvada: Atsižvelgiant į gautus rezultatus, būtina aktyvinti informacijos sklaidą įstaigoje metodinės valandos metu,
dažniau organizuoti susirinkimus padaliniuose/skyriuose. Tikslinga suburti darbuotojų ir PG komandą naujiems
informacijos teikimo PG būdams sukurti.
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12. VEIKLOS EFEKTYVUMO, PASLAUGŲ 
TEIKIMO PALYGINIMO REZULTATAI

 50. KRITERIJUS. Socialinių paslaugų teikėjas imasi gerinimo iniciatyvų lygindamas požiūrių
efektyvumą, paslaugų teikimo rezultatus, veiklą ir paslaugų gavėjų gautus rezultatus.

 Rodikliai: Linkuvos socialinės globos namų (LSGN), Dūseikių socialinės globos namų (DSGN),
Jurdaičių socialinės globos namų (JSGN) 2020 m. renginių bendruomenėje, asmenų integracijos į
bendruomenę, trumpalaikių paslaugų teikimo bendruomenės nariams rezultatų palyginimas.

 Rezultatų paaiškinimas: 2021 m. rugsėjo 6 d. įvyko nuotolinis susirinkimas su LSGN, JSGN ir DSGN
atstovais. Susirinkimo metu taikant lyginimo metodą, buvo siekiamą pasidalinti gerąja patirtimi ir
palyginti 2020 m. įstaigų veiklas, veiklos rezultatus bei numatyti tobulinimo kryptis. Visos trys įstaigos
yra to paties profilio ir teikia identiškas paslaugas.

 Rezultatai: Diagramoje matome, kad LSGN daugiausia suorganizavo renginių bendruomenėje,
DSGN net 3 asmenis integravo į bendruomenę, JSGN daugiausiai suteikė trumpalaikės ir atokvėpio
paslaugų bendruomenės nariams.

 Išvada: Pokalbio metu paaiškėjo, kad bendruomenei dar labai trūksta žinių apie tokio profilio
įstaigose teikiamas atokvėpio ir trumpalaikės globos paslaugas, todėl LSGN iki 2021 m. gruodžio 31
d. sukurs lankstinuką apie LSGN teikiamas paslaugas ir platins juos Pakruojo raj., Šiaulių raj., Joniškio
raj., Panevėžio raj. gydymo įstaigose ir įvairių renginių bendruomenėse metu. JSGN sukūrė
mesendžerio grupę socialiniams darbuotojams ir slaugytojams, kad užtikrintų greitą ir efektyvų
informacijos perdavimą. LSGN metodinės valandos metu spalio mėn. pristatys siūlymą taip pat tarp
atskirų darbuotojų grupių susikurti grupes bendravimui interneto pagalba greitam informacijos
perdavimui.
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atlikti gyventojų kambarių remontą (2)

daugiau pagarbos darbuotojams

kad labiau būtų atsižvelgiama į darbuotoją ir būtų labiau gerbiamas

Ne visada tikėkite, ką jums sako arba išklausykite abi puses (gyventoją ir darbuotoją), gyventojai turi 

visas teises, o paprsščiausios pagarbos mums, darbuotojams - ne, apie jų kažkokias pareigas nėra nei 

kalbos.

labiau pasitikėti darbuotojais, kas būtų labiau vertinamas ir gerbiamas 

Būti supratingesniems, labiau išklausyti, nediskriminuoti.

tolerancija

svarbu ne tik gyventojas, bet ir darbuotojas

trūksta motyvacijos, aiškaus apmokėjimo už darbą, išklausimo darbuotojo problemų darbe, sprendimo 

įgyvendinti darbuotojų pasiekimus

įstaigos vadovai turėtų labiau išklausyti ką sako darbuotojai, o ne gyventojai

tobulėti toliau

daugiau dėmesio PG, mažiau popierizmui.

kad būtų daugiau galimybių kelti savo kvalifikaciją

daugiau kvalifikacijos kėlimo kursų

gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę

vertinti žmogų kaip žmogų

skaidrumas žmogui
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Visiškai sutinku 63,6 70,5 65,9 65,9 47,7 54,5 56,8 54,5 81,8 77,3 84,1 72,7 79,5

Sutinku 27,3 22,7 25,0 27,3 29,5 31,8 31,8 34,1 15,9 20,5 15,9 18,2 18,2

Sutinku iš dalies 6,8 4,5 6,8 4,5 20,5 11,4 9,1 9,1 2,3 2,3 0,0 9,1 0,0

Nesutinku 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Visiškai nesutinku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
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