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1. LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 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 2021 m.

praktiškai pritaikė žinias, įdiegė naujų darbo metodų, pagerino veiklos rezultatus

procentinė išraiška.
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1. LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ 

ASMENINIO UGDYMOSI, NUOLATINIO MOKYMOSI IR 

TOBULĖJIMO REZULTATAI

 Rezultatų paaiškinimas: 2021 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 83 (64,84 proc., 2020 m. – 78 proc.) darbuotojai iš 128 (2020 m. – 96) kėlusių

kvalifikaciją. Apklausa vykdoma kartą per metus. Remiantis apklausos rezultatais, metiniu įstaigos

planu, darbuotojų veiklos vertinimu, buvo parengtas 2022 m. kvalifikacijos tobulinimo planas.

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

kvalifikaciją.



1. LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ 

ASMENINIO UGDYMOSI, NUOLATINIO MOKYMOSI IR 

TOBULĖJIMO REZULTATAI
 Rezultatai: 93,94 proc. (2020 m. - 98,72 proc.) apklaustų darbuotojų nurodė pritaikę mokymuose

įgytas žinias praktiškai. 81,93 proc. (2020 m. - 91,03 proc.) nurodė po mokymų įdiegę naujų darbo

metodų. 92,77 proc. (2020 m. nebuvo matuojama) respondentų teigia, kad mokymų dėka pagerino

savo kai kurias kompetencijas, 93,97 proc. respondentų nurodė, kad mokymai atitiko jų lūkesčius

pilnai arba iš dalies.

 Linkuvos socialinės globos namų darbuotojai patobulino šias kompetencijas:

Tikslų siekimo (6 darbuotojai); Savęs pažinimo (6 darbuotojai); Savižudybių prevencijos kompetenciją (2

darbuotojai); Gebėjimo tobulėti (14 darbuotojų); Gebėjimo kurti augimui ir gyvenimui palankią aplinką (16

darbuotojų); Streso valdymo (6 darbuotojai); Konfliktų sprendimo (5 darbuotojai); Profesinės etikos, žmogaus

teisių užtikrinimo (4 darbuotojai); Gebėjimo prisitaikyti prie naujų situacijų (3 darbuotojai) Gebėjimo kurti

naujas idėjas (2 darbuotojai); Gebėjimo spręsti problemas (7 darbuotojai); Gebėjimo priimti sprendimus (12

darbuotojų); Gebėjimo būti kritišku ir savikritišku (2 darbuotojai); Bendradarbiavimo (9 darbuotojai); Emocijų

ir jausmų valdymo (10 darbuotojų); Planavimo (1 darbuotojas); Bendravimo su klientais (7 darbuotojai);

Komandinio darbo (2 darbuotojai); Komunikavimo (5 darbuotojai); Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo (7

darbuotojai); Žolės pjovimo kompetencija (1 darbuotojas).



1. LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ 

ASMENINIO UGDYMOSI, NUOLATINIO MOKYMOSI IR 

TOBULĖJIMO REZULTATAI

 Išvada: Apibendrinant kvalifikacijos kėlimo tyrimo rezultatus, galima teigti, kad 2021 metų

kvalifikacijos tobulinimo plano sudarymo būdas, įtraukiant darbuotojus, buvo efektyvus ir plane

numatyti mokymai padarė teigiamą poveikį socialinių paslaugų teikimui ir kokybei, darbuotojų

kompetencijai.

 Darbuotojai nurodė, kad įgytos kompetencijos ir pritaikyti darbo metodai padėjo suteikti geresnę

klinikinę pagalbą, pagerėjo savižudybių rizikos pagalba, padidėjo veiksmingumas dirbant su

asmenimis, turinčiais suicidinių minčių, efektyviau stabilizavo psichologinę paslaugų gavėjų būseną.

Susidūrę su smurtinio elgesio rizika, darbuotojai labiau pasitiki savimi ir gali kompetetingai suteikti

veiksmingą pagalbą smurto protrūkiui neįvykti. Pagerėjo darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių

santykiai (su paslaugų gavėjais, jų artimaisiais). Paslaugų gavėjai tapo atviresni, drąsiau išsako savo

nuomonę, nuogastavimus ar pasiūlymus ir lūkesčius.



1. LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ 

ASMENINIO UGDYMOSI, NUOLATINIO MOKYMOSI IR 

TOBULĖJIMO REZULTATAI

 Per 2021 m. ilgalaikės socialinės globos vietos įstaigoje visada buvo užimtos – kas byloja apie gerą

teikiamų paslaugų kokybę.

 Vykdant kvalifikacijos tobulinimo planą 2022 m. ir toliau bus siekiama ieškoti inovatyvių būdų

darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, asmeniniam ugdymui ir nuolatiniam mokymuisi skatinti. Matuojant

2022 m. kvalifikacijos kėlimo rezultatus, tikslinga tai daryti kiekvieno padalinio atskirai, kas leistų

efektyviau ir kryptingiau planuoti mokymus 2023 metams.



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 2021 m. (bendras ir skyriais).

Rezultatų paaiškinimas: Anketinė apklausa vyko 2022 m. vasario mėn.,

kurioje dalyvavo 196 73,9 proc. ( 2020 m. – 73 proc.) paslaugų gavėjai iš

265. Anketos buvo pateiktos 100 procentų paslaugų gavėjų, tačiau 26,1 proc.

(2020 m. – 27 proc.) paslaugų gavėjų atsisakė dalyvauti apklausoje.
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2. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR

UŽTIKRINIMO KASDIENINIAME DARBE REZULTATAI

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad 76,5 proc. (2020 m. - 83,2 proc.) respondentų žino
savo teises, 18,9 proc.- žino iš dalies (2020 m. -13,8 proc.), 4,6 proc. (2020 m. - 4,1) – mano, kad savo teisų
nežino, Į kontrolinį klausimą, ar elgiamasi su asmeniu taip, kaip su visais žmonėmis, 86,7 proc. (2020 m. -
87,2 proc.) respondentų atsakė „taip“, 12,2 proc. (2020 m. - taip pat) – mano, kad elgiamasi iš dalies, kaip su
visais žmonėmis ir 1 proc.( 2020 m. - 1,5 proc.) mano, kad su jais nesielgiama taip, kaip su visais žmonėmis.
Kad visada gali rinktis mano 81,1 proc. (2020 m. - 75 proc.) apklaustųjų, 14,3 proc. (2020 m. - 20,4 proc.)
apklaustųjų, mano, kad gali rinktis iš dalies, ir 4,6 proc (2020 m. - 5,6 proc.) respondentų mano, kad
pasirinkimo laisvės neturi. 87,2 proc. (2020 m. - 82,7 proc.) respondentų teigia, kad jų nuomonės yra
išklausoma, 10,2 proc. (2020 m. - 18,4 proc.) mano, kad nuomonė išklausoma iš dalies, 2,6 proc. apklaustųjų
mano, kad jų nuomonė nėra išklausoma (2020 m. – 0). 89,8 proc. (2020 m. - 90,8 proc.) apklausoje
dalyvavusių paslaugų gavėjų žino, kad gali skųstis, 5,1 proc. (2020 m. - 5,6 proc. ) – žino, iš dalies, 5,1 proc.
(2020 m. - 4,6 proc.) respondentų atsakė, kad nežino, kad gali skųstis.79,6 proc. (2020 m. - 80,1 proc.) –
apklaustų paslaugų gavėjų žino kokiu būdu gali pateikti skundą, 14,3 proc. (2020 m. - 14, 8 proc.) – žino iš
dalies ir 6,1 proc. (2020 m. – taip pat) – nežino. 87,8 proc. (2020 m. - 88,3 proc.) – apklaustųjų mano, kad
personalas su jais elgiasi pagarbiai, 10,2 proc. (2020 m. - 12,2 proc.) - elgiasi pagarbiai iš dalies, 2 proc.
(2020 m. - 0,5 proc.) mano, kad personalas nesielgia pagarbiai. 64,8 proc. (2020 m. - 74,5 proc.) respondentų
teigia, kad gali dalyvauti rinkimuose, 27,6 proc. (2020 m. - 20,9 proc.) - mano, kad gali dalyvauti iš dalies,
7,7 proc. (2020 m. - 5,6 proc.) teigia, kad dalyvauti rinkimuose negali. 83,7 proc. (2020 m. - 87,8 proc.)
apklaustųjų teigia, kad jiems suteikiama reikiama informacija, 11,7 proc. (2020 m. - 11,2 proc.) mano, kad
reikiama informacija suteikiama iš dalies, 4,6 proc. (2020 m. - 2 proc.) apklaustųjų atsakė, kad reikiama
informacija nesuteikiama.



2. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR 

UŽTIKRINIMO KASDIENINIAME DARBE REZULTATAI

 Išvada: Kadangi net 4,6 proc. apklausos dalyvių teigia, kad nežino savo teisių, būtina

paslaugų gavėjams dar kartą paaiškinti jiems suprantama forma, kokias teises jie turi, 2

proc. teigia, kad personalas su jais nesielgia pagarbiai, būtina darbuotojams pakartotinai

priminti Etikos kodeksą, Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir

smurto Linkuvos socialinės globos namuose prevencijos taisyklės. Taip pat paslaugų

gavėjams susirinkimų skyriuose metu būtina priminti, kur ir kaip gali pasiskųsti ar pateikti

pasiūlymą, priminti pasiūlymų, pageidavimų ir skundų nagrinėjimo tvarką. 2,6 proc.

paslaugų gavėjų mano, kad jų nuomonė nėra išklausoma, 4,6 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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Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo 

kasdieniniame darbe GGN 2021 m. rezultatai

 Apklausoje dalyvavo 8 paslaugų gavėjai.

 Rekomendacija: priminti paslaugų gavėjams, kokiuose rinkimuose jie turi teisę 

dalyvauti.
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Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo kasdieniniame darbe 1 

skyriaus 2021 m. rezultatai 

TAIP IŠ DALIES NE



Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo 

kasdieniniame darbe 1 skyriaus 2021 m. rezultatai 

 Apklausoje dalyvavo 101 paslaugų gavėjas.

 Rekomendacijos. Skyriaus darbuotojams pakartotinai priminti Etikos kodeksą,

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Linkuvos

socialinės globos namuose prevencijos taisyklės, pareigines instrukcijas. Paslaugų

gavėjams paaiškinti jų teise ir pareigas skyriaus susirinkimo metu.
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Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo kasdieniniame darbe 2 

skyriaus 2021 m. rezultatai  
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Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo kasdieniniame 

darbe 2 skyriaus 2021 m. rezultatai  

 Apklausoje dalyvavo 70 paslaugų gavėjų.

 Rekomendacijos. Darbuotojams priminti paslaugų gavėjų teisių užtikrinimo

būdus, ypatingai akcentuojant pasirinkimo laisvę.
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3 skyriaus 2021 m. rezultatai 
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Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo 

kasdieniniame darbe 3 skyriaus 2021 m. rezultatai 

 Apklausoje dalyvavo 17 paslaugų gavėjų.

 Rekomendacijos. Siekiant, kad duomenys būtų objektyvesni, būtina į apklausas

įtraukti daugiau paslaugų gavėjų, todėl tikslinga inicijuoti paslaugų gavėjų,

turinčių sunkią negalią, adaptuotų apklausos būdų sukūrimą.



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 2021 m.

 Rezultatų paaiškinimas: Anketinė apklausa vyko 2022 m. vasario mėn., kurioje dalyvavo

196 paslaugų gavėjai 73,9 proc., (2020 m. – 73 proc.) iš 265. Anketos buvo pateiktos 100

procentų paslaugų gavėjų, tačiau 26,1 proc. (2020 m. – 27 proc.) paslaugų gavėjų atsisakė

dalyvauti apklausoje. 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 18 paslaugų gavėjų, todėl vertinama besinaudojančiu kompensacine technika

paslaugų gavėjų nuomonė.
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3. PARTNERYSČIŲ TEIKIAMOS NAUDOS 

REZULTATAI

 Rezultatai: diagramoje matome, kad geriausiai paslaugų gavėjai įvertino Linkuvos kultūros centro ir jo

padalinių veiklą – net 84,4 proc.(2020 m. - 89,9 proc.) apklaustų paslaugų gavėjų teigė, kad po koncertų

jų savijauta pagerėjo, po apsilankymo mugėse savijauta pagerėjo 76,2 proc. (2020 m. - 64,9 proc.)

apklaustųjų. Taip pat labai gerai įvertintas ir Pakruojo nestacionarių paslaugų centras, kaip vienas iš

kompensacinės technikos tiekėjų – 83,3 proc. (2020 m. - 84,6 proc.) respondentai nurodė, kad jų

savijauta pagerėjo, o 16,7 (2020 m. - 15,4 proc.), kad savijauta pagerėjo iš dalies. Pakruojo socialinės

rūpybos skyriaus, kaip partnerio naudą paslaugų gavėjai įvertino teigiamai 82,8 proc. (2020 m. - 48

proc.) apklaustųjų, 9,4 proc. (2020 m. - 29, 1 proc.) mano, kad dėl dalyvavimo miesto šventėse jų

savijauta pagerėjo iš dalies, 7,8 proc. (2020 m. - 4,7proc.) mano, kad dalyvavimas šventėse jų savijautai

įtakos neturėjo. 72,6 proc. (2020 m. - 71,6 proc.) respondentų mano, kad dalyvavimas bažnytiniuose

renginiuose pagerino jų savijauta, 13,4 proc. (2020 m. - 16,9 proc.) teigia, kad jų savijauta pagerėjo iš

dalies, 8,9 proc. (2020 m. - 3,4 proc.) apklaustųjų mano, kad savijautai bažnytiniai renginiai įtakos

neturėjo. VšĮ Profesinio mokymo centro „Žirmūnų“ Pakruojo skyriaus atsiųstų praktikantų

organizuojamus renginius paslaugų gavėjai įvertino – 72,6 proc. (2020 m. - 41,9 proc.) – pagerinusius jų

savijautą, 15,1 proc. (2020 m. - 33,1 proc.) pagerinusius iš dalies, 12,3 proc. (2020 m. - 2 proc.)

apklaustųjų mano, kad savijauta nepagerėjo.



3. PARTNERYSČIŲ TEIKIAMOS NAUDOS 

REZULTATAI

 Išvada: 2021 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 tęsti bendradarbiavimo su mokymo įstaigomis stiprinimą ir

priimti daugiau praktikantų. Prieš praktikantams planuojant renginius, išsiaiškinti

paslaugų gavėjų poreikį ir pageidavimus dėl renginių (atlikti apklausą,

organizuoti pokalbius grupėse).



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 2021 m. pateikė 3 pageidavimus –

dėl išvykų mažomis grupelėmis pasirinktomis kryptimis , dėl artimųjų kapų lankymo prieš Vėlines, dėl

galimybės šiltuoju metų laiku lankytis Guostagalio paplūdimyje ir kituose paplūdimiuose. Gyventojų

taryba atstovauja įstaigos paslaugų gavėjų interesus ir lūkesčius. Paslaugų gavėjai skyriuose ir įvairių

popiečių metu daugiausiai išsakė pageidavimų dėl pramoginio pobūdžio veiklų. 2021 gruodžio mėnesį

buvo inicijuota diskusija dėl parduotuvės ir kirpyklos reikalingumo globos namuose. Gyventojų tarybos

atstovai vienbalsiu nubalsavo, kad tiek parduotuvė, tiek kirpykla labai reikalinga globos namuose, nes ne

visi pajėgūs nuvykti į artimiausią kaimą ar miestelį apsipirkti elementarių saldainių ar kitų smulkmenų,

kurių yra įstaigoje esančioje parduotuvėje. Taip pat tarybos nariai nurodė, kad patys naudojasi kirpyklos

paslaugomis įstaigoje ir yra labai patenkinti, nes nusiskusti barzdą ar apsikirpti jiems labai patogu, o

privažinėti būtų labai sudėtinga, ypatingai galvojant apie asmenis, turinčius sunkią negalią, todėl pasiūlė

bent kuriam laikui neatsisakyti nei parduotuvės nei kirpyklos.



4. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ

PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ REZULTATAI

 Rezultatų paaiškinimas: 2022 m. sutiktuvių proga organizuoti diskoteką ir fejerverkus (100 proc. –

2021 m. gruodžio 31 d. vakare vyko diskoteka – karaokės vakaras, kurią vedė patys paslaugų gavėjai).

 Anketinė apklausa vyko 2022 m. vasario mėn., kurioje dalyvavo 196 paslaugų gavėjai 73,9 proc. ( 2020

m. – 73 proc.) iš 265.
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4. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ 

PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ REZULTATAI

 Rezultatai: Diagramoje matome, kad paslaugų gavėjų pateikti pageidavimai, gyventojų tarybos

nuomone, buvo įvykdyti 100 proc. - išvyko paviešėti pas artimuosius, draugus per 2021 metus

21 kartas, per 2022 m. iki gruodžio mėn. – 55 kartai, aplankyti artimųjų kapų vyko 2021 m. 29

paslaugų gavėjai, per 2022 m. taip pat 29 paslaugų gavėjai.

 Tačiau apklausos rodo kad patenkinti maitinimu tik 66,3 proc. (2020 m. - 84,4 proc.)

apklaustųjų, 14,3 proc. (2020 m. - 5 proc.) mano, kad maitinimas neatitinka jų poreikių, 83,7

proc. (2020 m. - 88,9 proc.) respondentų patenkinti užimtumo paslaugomis, o 7,2 proc. ( 2020

m. - 5 proc.) apklaustųjų nepatenkinti užimtumo paslaugomis. Praktiškai visi apklaustieji

sutinka, kad jų nuomonė yra išklausoma (kaip ir 2020 m. ).

 Gyventojų taryba pateikė pasiūlymus 22 metams: šiltuoju metų laiku sudaryti sąlygas

norintiems paslaugų gavėjams maudytis viešuose maudyklose ( įgyvendinta 100 proc. – vykta 6

kartus, vyko visi pageidaujantys); vykti į ekskursijas (100 proc. – kiekvieno skyriaus paslaugų

gavėjai, atsižvelgiant į norus ir galimybes, vyko į ekskursijas po Lietuvą – 8 išvykos po 2

autobusus).



4. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ 

PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ REZULTATAI

 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 aktyvinti gyventojų tarybos veiklą,

paskatinti dažniau inicijuoti paslaugų gavėjų susirinkimus skyriuose, kad paslaugų

gavėjai galėtų savo norus, pageidavimus, lūkesčius išsakyti Gyventojų tarybos

atstovams. 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. Atsižvelgiant

į gautus rezultatus dėl pasitenkinimo maitinimo paslaugomis, tikslinga inicijuoti

susitikimą su maitinimo paslaugą teikiančios įmonės atstovais dėl maitinimo įvairovės.



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. II pusmečio, procentais nuo visų paslaugų gavėjų.

 Rezultatų paaiškinimas: Linkuvos socialinės globos namų 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 2022 m. sausio mėnesį.
Vertinime dalyvavo 100 proc. (258 asmenys) paslaugų gavėjų.
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5. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO REZULTATAI

 Rezultatai: Diagramoje matome, kad paslaugų gavėjų savarankiškumo lygio tam tikrose

srityse augimas nuo 2020 m. II pusmečio iki 2021 m. II pusmečio ženkliai padidėjo,

atitinkamai išlaikytų įgūdžių – sumažėjo.

 Išvada: Galima daryti prielaidą, kad Covid-19 situacija atsiliepė ir paslaugų gavėjų

savarankiškumo lygio augimui dėl sveikatos pablogėjimo karantino laikotarpiu. Pasibaigus

ribojimams paslaugų gavėjai tapo labiau motyvuoti bet kokiai kasdieninei veiklai. Siekiant

motyvuoti gyventojus gerinti jau turimus įgūdžius, buvo sugrįžta išvykų už įstaigos ribų,

lankymasis kavinėse, kas labai prisideda prie paslaugų gavėjų įgūdžių ugdymo tinkamai

naudoti stalo įrankius, tinkamai elgtis valgymo metu. Tikslinga tęsti įstaigos visų išteklių

nukreipimą į paslaugų gavėjų motyvavimą ir skatinimą tobulinti jau turimus įgūdžius.



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. - 2022 m. I pusm. (1 pav.).

 2.Rodiklis: Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės, atsižvelgiant į išskirtas sritis (emocinės

gerovės – 2 pav., fizinės gerovės – 3 pav. ir saugumo – 4 pav.) gerinimo rezultatai nuo

2020 m. iki 2022 m. 1 pusm. procentinė išraiška nuo visų dalyvavusių apklausose.
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6. PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS 

GERINIMO REZULTATAI

 Diagramoje labai aiškiai atsispindi paslaugų gavėjų jausena globos namuose. Kad

Linkuvos socialinės globos namuose gyventi gera mano 85,8 proc. paslaugų gavėjų (2020

m. - 93,4 proc., 2021 – 93 proc.). Tačiau dalis paslaugų gavėjų retai mano arba niekada

nemano (2020 m. – 4 proc. 2021 m. 1 pusm. – 3,5 proc., 2022 1 pusm. – 5,1 proc.), kad

gera gyventi globos namuose. Todėl būtina individualių pokalbių metu išsiaiškinti

priežastis, kodėl paslaugų gavėjai taip jaučiasi, ir jas pašalinti.
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6. PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS 

GERINIMO REZULTATAI

 Rezultatų paaiškinimas: Anketinė apklausa vyko 2022 m. vasario mėn., kurioje

dalyvavo 196 paslaugų gavėjai (73,9 proc., 2020 m. – 73 proc.) iš 265. Anketos buvo

pateiktos 100 procentų paslaugų gavėjų, tačiau 26,1 proc. (2020 m. – 27 proc.) paslaugų

gavėjų atsisakė dalyvauti apklausoje.

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad emocinės gerovės rezultatai

2022 m. pakito nežymiai. 97,5 proc. paslaugų gavėjų manymu, sulaukia personalo

psichologinio palaikymo, (per 2020 m. – 97,5 proc., per 2021 m. 1 pusm. – 97 proc. ),

mano, kad nevaržomai ryšius su artimaisiais gali palaikyti 89,6 proc. paslaugų gavėjų (per

2020 m. – 87,9 proc., per 2021 m. I pusm. – 82,6 proc.), nesijaučia vieniši – 89,8 proc.

apklaustųjų (per 2020 m. - 94 proc., 2021 m. 1 pusm. – 87,2 proc.).



6. PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS 

GERINIMO REZULTATAI

 Išvada: Emocinės gerovės pokyčio vidurki lyginant su 2021 m. +4 proc.. Galima daryti

prielaidą, kad paslaugų gavėjų lūkesčiai kai kuriose srityse buvo nepatenkinti arba

patenkinti iš dalies. Kadangi mažiausias teigiamas pokytis psichologinio personalo

palaikymo srityje (+0,5 proc.), būtina ieškoti naujų būdų personalo įgalinimui teikti

psichologinę paramą paslaugų gavėjams (organizuoti mokymus psichologinio palaikymo,

emocinio išsekimo prevencijos temomis).
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6. PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS 

GERINIMO REZULTATAI

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad fizinės gerovės rezultatai nuo

2021 m. I pusm. pakito nežymiai. 85,7 proc. paslaugų gavėjų manymu, maitinimas

atitinka jų poreikius (per 2020 m. – 95 proc., 2021 m.- 88,6 proc.), rūpinimasį teikiant

sveikatos priežiūros, higienos, apgyvendinimo paslaugas teigiamai įvertino 99,5 proc.

paslaugų gavėjų (per 2020 m. – 100 proc., 2021 m. – 98,5proc.).

 Išvada: Atsižvelgiant į gautus rezultatus, akivaizdu, kad daugėja paslaugų gavėjų, kurie

nepatenkinti maitinimo paslauga – nuo 5 proc. – 2020 m. iki 14,3 proc. – 2022 m. 1 pusm.

Maitinimas yra labai svarbi paslaugų gavėjų gerovės sudėtinė dalis, todėl būtina pakviesti

maitinimo paslaugą teikiančią įmonę aiškintis susidariusią situaciją kad pateisinti paslaugų

gavėjų lūkesčius maitinimo paslaugai gauti.
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6. PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS 

GERINIMO REZULTATAI

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad saugumo pojūčio rezultatai

2022 m. pakito labai nežymiai. 97 proc. paslaugų gavėjų jaučiasi saugūs globos namuose

(per 2020 m. – 96 proc., 2021 m. - 95,5 proc.).

 Išvada:. Galima daryti prielaidą, kad paslaugų gavėjai lūkesčiai saugumo srityje buvo

patenkinti iš dalies. Todėl būtina išsiaiškinti, kokios priežastys sąlygoja, kad 3 proc.

paslaugų gavėjų vis dar nesijaučia saugūs įstaigoje. Bus inicijuojamas apklausos

tobulinimas, kad būtų išsiaiškinama, kodėl dalis paslaugų gavėjų vis dar nesijaučia saugūs

įstaigoje.



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. ir

2021 m. procentine išraiška.
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7. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALIŲ 

PLANŲ RENGIMĄ REZULTATAI

 Rezultatų paaiškinimas: Duomenys surinkti 2021 m. balandžio mėn. ir 2022 m. vasario

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 50,6 proc. (2020 m. 52,7 proc.) paslaugų gavėjų, nelabai noriai dalyvavo plano

sudaryme, reikėjo motyvuoti – 34,9 proc. (2020 m. - 32,6 proc.) paslaugų gavėjų, plano

sudarymu nesidomėjo, neturėjo nuomonės arba atsisakė dalyvauti plano kūrime, vykdyme

ir vertinime – 14,6 proc. (2020 m. - 14,7 proc.) paslaugų gavėjų.



7. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALIŲ 

PLANŲ RENGIMĄ REZULTATAI

 Išvada: Įstaigos specialistams vis dar sudėtinga sumotyvuoti paslaugų gavėjus dalyvauti

individualaus plano sudaryme, vykdyme ir vertinime, todėl ateityje bus plačiau taikomas

stebėjimas, tiesiogiai su asmenims dirbantiems darbuotojams bus organizuoti mokymai

paslaugų gavėjų motyvavimo, įgalinimo temomis.

 Darytina išvada, kad paslaugų gavėjų aktyvumas dalyvaujant ISGP sudaryme tiesiogiai

sietinas su individualių pasiekimų rezultatais – kuo paslaugų gavėjas aktyviau dalyvauja

sudarant ir tikslinant ISGP, tuo geresnių rezultatų jam pavyksta pasiekti.



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. – 2021 m., procentinė išraiška nuo visų paslaugų gavėjų.
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8. PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMO REZULTATAI

 Rezultatų paaiškinimas: Duomenys apie paslaugų gavėjų gydymąsi ligoninėse,

viešėjimą pas artimuosius ir išvykimą gyventi savarankiškai ir suteiktas tęstines paslaugas

surinkti 2022 m. vasario mėn. iš paslaugų gavėjų asmens bylų.

 Rezultatai: Per 2021 m. paslaugų tęstinumo paslaugų, kai asmuo buvo ligoninėje reikėjo

75 atvejais (kaip ir 2020 m.), kas sudarė 28,3 proc. nuo visų paslaugų gavėjų, kai paslaugų

gavėjai buvo išvykę pas artimuosius – 21 atvejis (7,9 proc.) ( 2020 m. - 17 atvejų (6,4

proc.)) ir tęstinių paslaugų neprireikė asmeniui išvykstant gyventi savarankiškai (per 2020

m. – 1 asmuo išvyko). Tęstinės paslaugos buvo suteiktos 100 proc.

 Išvada: Paslaugų tęstinumo poreikis per 2021 m. buvo 96 atvejais (per 2020 m. – 93),

tęstinės paslaugos buvo suteiktos 100 proc. Paslaugų gavėjui išvykus į ligoninę ar

pasisvečiuoti, 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.



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. – 2021 m.(1 pav.)

 2. Paslaugų gavėjų ISGP tikslų pagal poreikių sritis ir metinio tikslo pasiekimo per 2020

m. – 2021 m. vertinimai procentine išraiška.
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9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ 

GAVĖJAMS REZULTATAI 

 Rezultatų paaiškinimas: Anketinė apklausa vyko 2022 m. vasario mėn., kurioje

dalyvavo 196 paslaugų gavėjai (73,9 proc., 2020 m. – 73 proc.) iš 265. Anketos buvo

pateiktos 100 procentų paslaugų gavėjų, tačiau 26,1 proc. (2020 m. – 27 proc.) paslaugų

gavėjų atsisakė dalyvauti apklausoje.

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad 55,6 proc. (2020 proc. - 64,1

proc.) respondentų gyvenant globos namuose sveikatos būklė pagerėjo, 61,7 proc. (2020

m. - 68,7 proc.) – pagerėjo bendra savijauta ir 61,7 proc. (2020 m. - 71,2 proc.)- pagerėjo

emocinė būklė.14,8 proc. (2020 m. - 10,1 proc.) respondentų atsakė, kad jų sveikatos

būklė nepagerėjo, 12,8 proc. (2020 m. - 7,6 proc.) – kad bendra savijauta nepagerėjo, 11,7

proc. (2020 m. - 7,1 proc.) – kad emocinė būklė taip pat nepagerėjo.



9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ 

GAVĖJAMS REZULTATAI 

 Išvada: nors pagerėjimas visose srityse šiek tiek sumažėjo, galima daryti prielaidą, kad

emocinis mikroklimatas įstaigoje išlieka pakankamai geras. Vertinant bendrą teikiamų

paslaugų naudą, per 2021 m. stebimas paslaugų gavėjų situacijos gerėjimo sumažėjimas.

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. Taip pat tikslinga dažniau

organizuoti įvairaus pobūdžio renginius įstaigoje skatinant bendrystę. Taip pat labai svarbu

organizuoti daugiau išvykų, kad paslaugų gavėjai galėtų pakeisti aplinką ir taip pagerėtų

jų emocinė savijauta.
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9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ 

GAVĖJAMS REZULTATAI 

 Rezultatų paaiškinimas: Duomenys surinkti iš 100 proc. (258) ISGP 2021 m. vasario

mėnesį. SGP grafų rezultatai „pasiekta“ ir „iš dalies pasiekta“, pateikiama, kaip pasiekta.

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad 91,5 proc. (2020 m. – 99,3)

paslaugų gavėjų vertina, kad pasiekė/iš dalies pasiekė savo užsibrėžtus tikslus sveikatos

srityje, kad išsikeltą metų tikslą arba svajonę pasiekė mano – 75,6 proc. paslaugų gavėjų

(2020 m. – 56,6 proc.). 24,4 proc. paslaugų gavėjų mano, kad metų tikslo nepasiekė (2020

m. – 43,3 proc.). socialinio savarankiškumo tikslų pasiekė arba pasiekė iš dalies 87,6 proc.

(2020 m. – 81 proc.) paslaugų gavėjų, socialinių ryšių srityje – 79,5 proc. (2020 m. -74,9

proc.) paslaugų gavėjų. Bendras pasiektų tikslų pokytis nuo 2020 m. iki 2021 m. +0,6

proc.



9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ 

GAVĖJAMS REZULTATAI 

 Išvada: Kadangi didelė dalis paslaugų gavėjų 2021 m. vertina, kad pasiekė savo metų

tikslus, galima daryti prielaidą, kad tai nutiko dėl karantino apribojimų sumažėjimo, nes

daugelis tikslų buvo susiję su judėjimo laisve, kontaktais iš išorės, tačiau būtų tikslinga ir

toliau ieškoti būdų, kaip įgalinti paslaugų gavėjus pasiekti savo išsikeltų metų tikslų

(svajonių). Kadangi paslaugų gavėjams sunkiausiai sekėsi pasiekti turto ir finansų

tvarkymo, socialinių ryšių, sveikatos srityse tikslų, kas atsispindi ir metų tikslo pasiekimo

rodiklyje, būtina aktyviau skatinti finansinę atsakomybę planuojant išlaidas, suaktyvinti

socialinius ryšius ne tik kontaktiniu būdu, bet ir telefonu, interneto pagalba, būtina

stiprinti sveikatos priežiūros sritį. Taip pat tikslinga stiprinti paslaugų gavėjų gebėjimą

išsikelti realistiškus, labiau pasiekiamus tikslus.



9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ 

GAVĖJAMS REZULTATAI (skyriais)
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9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ 

GAVĖJAMS REZULTATAI (GGN)

 Rezultatų paaiškinimas: Anketinė apklausa vyko 2022 m. vasario mėn., kurioje dalyvavo

8 GGN paslaugų gavėjai (100 proc.).

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad GGN paslaugų gavėjams

pagerėjo sveikatos būklė, bendra ir emocinė savijauta.

 Išvada: Atsižvelgiant į gautis rezultatus, darytina prielaida, kad GGN paslaugų gavėjai

jaučiasi komfortiškai. Rekomenduotina ir toliau puoselėti jau sukurtus santykius.

 Rezultatų paaiškinimas: Duomenys surinkti iš 100 proc. (8) ISGP 2021 m. vasario

mėnesį. SGP grafų rezultatai „pasiekta“ ir „iš dalies pasiekta“, pateikiama, kaip pasiekta.

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad praktiškai visi užsibrėžti

grupinio gyvenimo namų paslaugų gavėjų tikslai per 2021 m. buvo pasiekti.

 Išvada: Kadangi absoliuti dauguma paslaugų gavėjų 2021 m. vertina, kad pasiekė arba iš

dalies pasiekė savo metų tikslus, vis dėlto yra tikslinga stiprinti paslaugų gavėjų gebėjimą

išsikelti realistiškus, pasiekiamus, orientuotus į socialinį savarankiškumą, tikslus.
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9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ 

GAVĖJAMS REZULTATAI (1 skyrius)

 Rezultatų paaiškinimas: Anketinė apklausa vyko 2022 m. vasario mėn., kurioje dalyvavo 101 I
skyriaus paslaugų gavėjas.

 Rezultatai: Vertinant bendrą teikiamų paslaugų naudą, per 2021 m. stebimas paslaugų gavėjų
situacijos gerėjimo sumažėjimas.

 Išvada: Atsižvelgiant į gautis rezultatus, darytina prielaida, kad didžiosios dalies paslaugų gavėjų
savijauta per 2021 metus daugiau ar mažiau pagerėjo. Rekomenduojama skatinti paslaugų gavėjus
užmegzti daugiau socialinių kontaktų, daugiau organizuoti išvykų ir toliau puoselėti jau sukurtus
santykius.

 Rezultatų paaiškinimas: Duomenys surinkti iš 100 proc. (101) ISGP 2021 m. vasario mėnesį.
SGP grafų rezultatai „pasiekta“ ir „iš dalies pasiekta“, pateikiama, kaip pasiekta.

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad daugumai paslaugų gavėjų atskirose
srityse išsikeltų tikslų pasiekti pavyko arba iš dalies pavyko, tačiau išsikelto meto tikslo rezultatai,
nors ir didesni, lyginant su 2020 m., tačiau išlieka vis dar pakankamai maži.

 Išvada: Kadangi nemaža dalis (30,9 proc.) 1 skyriaus paslaugų gavėjų nepavyko pasiekti
užsibrėžtų metų tikslų, tikslinga stiprinti paslaugų gavėjų gebėjimą išsikelti realistiškus,
pasiekiamus, orientuotus į socialinį savarankiškumą, socialinių ryšių plėtros tikslus.
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9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ 

GAVĖJAMS REZULTATAI (2 skyrius)

 Rezultatų paaiškinimas: Anketinė apklausa vyko 2022 m. vasario mėn., kurioje dalyvavo 70 antro
skyriaus paslaugų gavėjų.

 Rezultatai: Vertinant bendrą teikiamų paslaugų naudą, per 2021 m. stebimas paslaugų gavėjų situacijos
gerėjimo sumažėjimas.

 Išvada: Atsižvelgiant į gautis rezultatus, darytina prielaida, kad didžiosios dalies paslaugų gavėjų
savijauta per 2021 metus daugiau ar mažiau pagerėjo. Rekomenduojama skatinti paslaugų gavėjus
užmegzti daugiau socialinių kontaktų, daugiau organizuoti išvykų ir toliau puoselėti jau sukurtus
santykius.

 Rezultatų paaiškinimas: Duomenys surinkti 2021 m. vasario mėnesį iš 100 proc. (81) 2 skyriaus
paslaugų gavėjų ISGP. SGP grafų rezultatai „pasiekta“ ir „iš dalies pasiekta“, pateikiama, kaip pasiekta.

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad 17,3 proc. (2020 m. – 21,1 proc.) paslaugų
gavėjų nepasiekė užimtumo srityje užsibrėžtų tikslų. Daugumai paslaugų gavėjų atskirose srityse
išsikeltų tikslų pasiekti pavyko arba iš dalies pavyko. Metų tikslų rezultatų pasiekimas taip pat išaugo –
87,7 proc. (2020 m.- 76,2 proc.).

 Išvada: Kadangi 17,3 proc. 2 skyriaus paslaugų gavėjų nepavyko pasiekti užimtumo, laisvalaikio tikslų,
tikslinga stiprinti paslaugų gavėjų gebėjimą išsikelti realistiškus, pasiekiamus, orientuotus į socialinį
savarankiškumą, tikslus. Taip pat tikslinga ieškoti naujų užimtumo formų mažiau savarankiškiems
asmenims.



100,0 proc.
94,1 proc.

5,9 proc.

100,0 proc.

0,0 proc.

94,1 proc.

5,9 proc.

100,0 proc. 94,1 proc.

5,9 proc.

0

20

40

60

80

100

120

TAIP 2020 m. Ne 2020 m. Taip 2021 m. Ne 2021 m.

Teikiamų paslaugų naudos rezultato 2020 m. - 2021 m.  palyginimas 

3 skyrius

Globos namuose mano sveikatos būklė pagerėjo

Globos namuose mano bendra savijauta pagerėjo

Gyvenant globos namuose mano emocinė būklė pagerėjo



55,7 proc.

74,3 proc. 71,4 proc.
65,7 proc.

84,3 proc. 81,4 proc.

77,1 proc.

100,0 proc.
92,9 proc.

50,0 proc.

63,9 proc.

77,8 proc.

48,6 proc. 51,4 proc.

65,3 proc.
63,9 proc.

70,8 proc.

72,2 proc. 73,6 proc.
68,1 proc.

44,3 proc.

25,7 proc. 28,6 proc.
34,3 proc.

15,7 proc. 18,6 proc.
22,9 proc.

0,0 proc.
7,1 proc.

50,0 proc.
36,1 proc.

22,2 proc.

51,4 proc. 48,6 proc.

34,7 proc. 36,1 proc. 29,2 proc.
27,8 proc. 26,4 proc.

31,9 proc.

0

20

40

60

80

100

120

ISGP tikslų pasiekimo rezultatų palyginimas  2020 m. iki 2021 m. 

3  skyrius  

Pasiekta 2020 m. Pasiekta 2021 m. Nepasiekta 2020 m. Nepasiekta 2021 m.



9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ 

GAVĖJAMS REZULTATAI (3 skyrius)

 Rezultatų paaiškinimas: Anketinė apklausa vyko 2022 m. vasario mėn., kurioje dalyvavo 17

trečio skyriaus paslaugų gavėjų.

 Rezultatai: Vertinant bendrą teikiamų paslaugų naudą, per 2021 m. stebimas paslaugų gavėjų

situacijos gerėjimo sumažėjimas.

 Išvada: Atsižvelgiant į gautis rezultatus, darytina prielaida, kad didžiosios dalies paslaugų gavėjų

savijauta per 2021 metus daugiau ar mažiau pagerėjo. Rekomenduojama skatinti paslaugų gavėjus

užmegzti daugiau socialinių kontaktų skyriuje organizuojamų renginių metu, didesnį dėmesį skirti

individualiems užsiėmimas, dažniau šiltuoju metų laiku sudaryti sąlygas paslaugų gavėjams pabūti

lauke. Kadangi skyriuje apklausta labai nedidelė paslaugų gavėjų dalis, rekomenduojama

pakoreguoti apklausos būdus, kurie būtų labiau suprantami paslaugų gavėjams ir taip būtų galima

apklausti augiau paslaugų gavėjų.



9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ 

GAVĖJAMS REZULTATAI (3 skyrius)

 Rezultatų paaiškinimas: Duomenys surinkti 2021 m. vasario mėnesį iš 100 proc. (72) 3 skyriaus

paslaugų gavėjų ISGP. SGP grafų rezultatai „pasiekta“ ir „iš dalies pasiekta“, pateikiama, kaip

pasiekta.

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad nepasiektų tikslų vidurkis skaičiuojant

nuo visų sričių 2021 m. sudarė 34,4 proc.(2020 m. – 24,7 proc.). Daugeliui paslaugų gavėjų

atskirose srityse išsikeltų tikslų pasiekti nepavyko. Metų tikslų rezultatų pasiekimas išaugo iki –

68,1 proc. (2020 m.- 50 proc.).

 Išvada: Kadangi kai kuriems 3 skyriaus paslaugų gavėjams nepavyko pasiekti asmens higienos,

darbinės veiklos, finansų tvarkymo, metų svajonės, tikslų rekomenduojama stiprinti paslaugų

gavėjų gebėjimą išsikelti realistiškus, pasiekiamus, orientuotus į socialinį savarankiškumą, tikslus.

Taip pat tikslinga ieškoti naujų apklausos būdų mažiau savarankiškiems asmenims.



10. REZULTATAI, KURIE RODO PASALUGŲ 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 2021 m.

procentinė išraiška nuo visų dalyvavusių apklausose.
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10. REZULTATAI, KURIE RODO PASALUGŲ GAVĖJŲ IR 

KITŲ SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ PASITENKINIMĄ 

PASLAUGOMIS

 Rezultatų paaiškinimas: Anketinė apklausa vyko 2022 m. vasario mėn., kurioje dalyvavo 196

paslaugų gavėjai 73,9 proc., (2020 m. – 73 proc.) iš 265. Anketos buvo pateiktos 100 procentų

paslaugų gavėjų, tačiau 26,1 proc. (2020 m. – 27 proc.) paslaugų gavėjų atsisakė dalyvauti

apklausoje.

 Rezultatai: iš diagramoje pateiktų duomenų matome, kad 96 proc. (2020 m. - 95,5 proc.)

paslaugų gavėjų mano, kad higienos procedūros atitinka jų turimus įgūdžius, 93,4 proc. (2020 m. -

96,5 proc.) respondentų teigiamai įvertino globos namų aplinkos atitikimą jų specialiuosius

poreikius, 94,9 proc. (2020 m. - 95 proc.) apklaustųjų teigiamai atsiliepė apie apgyvendinimo

paslaugą, 90,3 proc. (2020 m. - 95 proc.) patenkinti informacijos suteikimo paslaugomis, 92,8

proc. – (2020 m. - 92,4 proc.) respondentų mano, kad jų interesai atstovaujami tinkamai, 91,8

proc. (2020 m. - 90,4 proc.) asmenų teigia, kad sveikatos priežiūros paslaugos atitinka jų

poreikius, 83,7 proc. (2020 m. - 88,9 proc.) patenkinti užimtumo paslaugomis, 66,3 proc. (2020 m.

- 84,4 proc.) apklaustųjų mano, kad maitinimo paslauga atitinka jų poreikius, 67,4 proc. ( 2020 m.

– 83,6 proc.) paslaugų gavėjų patinka lankytis pas psichologą.



10. REZULTATAI, KURIE RODO PASALUGŲ GAVĖJŲ IR 

KITŲ SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ PASITENKINIMĄ 

PASLAUGOMIS

 Išvada. 92,6 proc. (2020 m. – 94 proc.) paslaugų gavėjų teigiamai įvertino pasitenkinimą

paslaugomis, tačiau esama ir tobulintinų sričių. Būtina aiškintis žemo pasitenkinimo maitinimo

paslauga priežastis pasitelkiant Gyventojų tarybą ir skyriuose organizuojamų paslaugų gavėjų

susirinkimų metu ir diskutuoti su maisto tiekėjais dėl maitinimo paslaugos gerinimo. Taip pat

aktyvinti paslaugų gavėjų įsitraukimą teikiant pasiūlymus dėl informacijos gavimo, užimtumo

veiklų plėtros.
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10. REZULTATAI, KURIE RODO PASALUGŲ GAVĖJŲ IR 

KITŲ SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ PASITENKINIMĄ 

PASLAUGOMIS

 Rezultatų paaiškinimas: Duomenys apie paslaugų gavėjų artimųjų pasitenkinimą paslaugomis

buvo gauti anketinės apklausos metu, kuri vyko nuo 2021 m. balandžio mėn. iki 2022 m. vasario

mėn. (anketas buvo paprašyta užpildyti artimųjų lankymo įstaigoje metu arba išsiųsta el. paštu),

kurioje dalyvavo 29 (2020 m. - 44) paslaugų gavėjų artimieji. Dalyvauti apklausoje buvo

pakviesti visi paslaugų gavėjų artimieji, kurių kontaktus turi globos namai. Dalis paslaugų gavėjų

artimųjų nesutiko dalyvauti apklausoje.

 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.



10. REZULTATAI, KURIE RODO PASALUGŲ GAVĖJŲ IR 

KITŲ SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ PASITENKINIMĄ 

PASLAUGOMIS

 Išvada: 93 proc. (2020 m. - 91,77 proc.) paslaugų gavėjų artimųjų teigiamai įvertino pasitenkinimą
paslaugomis, tačiau yra ir tobulintinų sričių. Pateiktuose paslaugų gavėjų artimųjų pasiūlymuose,
atsiliepimuose akcentuojama užimtumo stoka, maitinimo gerinimas. Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų
artimųjų siūlymus, tikslinga peržiūrėti užimtumo galimybes, į laisvalaikio organizavimą labiau įtraukti
soc. darbuotojų ir slaugytojų padėjėjus. Taip pat būtina gerinti maitinimo paslaugą, tuo tikslu pakviesti
maisto tiekėjus diskusijai.

 Paslaugų gavėjų artimųjų atsiliepimai, pasiūlymai (iš viso gauti 9 komentarai):

 1. Labai džiaugiuosi kaip prižiūri mano sūnų.

 2. Pagerinti maitinimą, paraginti daugiau dalyvauti užimtumuose (3)

 3. Kolektyvas labai draugiškas ir profesionaliai atlieka savo darbą.

 4. Matau, kad šių namų darbuotojai mieli ir nuoširdūs. Didelis ačiū A. M. - teko nemažai
pabendrauti - visada maloni, aiški informacija ir noras padėti bet kokioje situacijoje. Gaila, kad
ne viskas priklauso nuo darbuotojų pastangų - daug lemia pačio gyventojo sveikatos būklė.

 5. Tikiuosi tokių pat šaunių rezultatų ir toliau šiuose namuose. Ačiū.

 6. Didelis ačiū.

 7. Reikia pirkti savo batus, rūbus - esu nusipirkęs, jūsiškiai netenkina.



11. PASLAUGŲ GAVĖJŲ, JŲ ARTIMŲJŲ IR PERSONALO 

SUPRANTAMUMO ĮSTAIGOS VEIKOS RESULTATŲ 

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 2021 m. procentine išraiška
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11. PASLAUGŲ GAVĖJŲ, JŲ ARTIMŲJŲ IR PERSONALO 

SUPRANTAMUMO ĮSTAIGOS VEIKOS RESULTATŲ 

REZULTATAI

 Rezultatų paaiškinimas: Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjai su 2021 m. įstaigos

veiklos rezultatais buvo supažindinti 2022 m. balandžio 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 2022 m. vasario mėn., dalyvavo

196 paslaugų gavėjai (73,9 proc., 2020 m. – 73 proc.) iš 265. Anketos buvo pateiktos 100 procentų

paslaugų gavėjų, tačiau 26,1 proc. (2020 m. – 27 proc.) paslaugų gavėjų atsisakė dalyvauti

apklausoje. Rezultatai apie PG artimiesiems pateikiamos informacijos ir veikos rezultatų

suprantamumą buvo gauti anketinės apklausos metu, kuri vyko nuo 2021 m. balandžio mėn. iki

2022 m. vasario mėn. (anketas buvo paprašyta užpildyti artimųjų lankymo įstaigoje metu arba

išsiųsta el. paštu), kurioje dalyvavo 29 (2020 m. - 44) paslaugų gavėjų artimieji. 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

2022 m. kovo mėn., dalyvavo 88 darbuotojai iš 130 (67,7 proc., 2020 m.- 58 proc.).



11. PASLAUGŲ GAVĖJŲ, JŲ ARTIMŲJŲ IR PERSONALO 

SUPRANTAMUMO ĮSTAIGOS VEIKOS RESULTATŲ 

REZULTATAI

 Rezultatai: Diagramoje matome, kad PG artimieji geriausiai įvertino informacijos prieinamumą ir

įstaigos veiklos rezultatų suprantamumą, kiek prasčiau vertina PG ir įstaigos darbuotojai.

Tendencijos praktiškai nuo 2020 m. nepakito.

 Išvada: Atsižvelgiant į gautus rezultatus, būtina aktyvinti informacijos sklaidą įstaigoje metodinės

valandos metu, dažniau organizuoti susirinkimus padaliniuose/skyriuose. Tikslinga ir toliau skatinti

darbuotojus ir PG aktyviai dalyvauti naujų informacijos teikimo būdų paieškose.



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) 2021 m. renginių bendruomenėje, asmenų integracijos į

bendruomenę, trumpalaikių paslaugų teikimo bendruomenės nariams rezultatų palyginimas.
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12. VEIKLOS EFEKTYVUMO, PASLAUGŲ TEIKIMO 

PALYGINIMO REZULTATAI

 Rezultatų paaiškinimas: 2022 m. rugsėjo 28 d. įvyko nuotolinis susirinkimas su LSGN, JSGN ir

DSGN atstovais. Susirinkimo metu taikant lyginimo metodą, buvo siekiamą pasidalinti gerąja

patirtimi ir palyginti 2021 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 ir

daugiausiai trumpalaikės socialinės globos paslaugų suteikė bendruomenės nariams. JSGN 2

asmenis integravo į bendruomenę.

 Išvada: Pokalbio metu paaiškėjo, kad visoms įstaigoms pakankamai sudėtinga paslaugų gavėjus

išleisti savarankiškai gyventi į bendruomenę. Kadangi pastaruoju metu į įstaigas atvyksta asmenys,

turintys komleksinę negalią, labai svarbu užtikrinti paslaugų gavėjų mobilumą įstaigoje, todėl,

remiantis JSGN patirtimi, tikslinga peržiūrėti LSGN paslaugų gavėjų mobilumo trukdžius ir įsigyti

priemonę (keltuvą, laiptinį kopiklį). Taip pat inicijuoti darbuotojų apklausą dėl darbuotojų

Kalėdinio vakarėlio, kaip motyvacinės priemonės, organizavimo.
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Darbuotojų dalyvavimas 2021 m.  

Taip Iš dalies Ne
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Darbuotojų jausena 2021 m. 

Ar Jūsų nuomonė yra išklausoma? Ar jaučiatės vertinamas įstaigoje?
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Darbuotojų pasitenkinimas 2021 m. 

Visiškai sutinku Iš dalies sutinku Nežinau Iš dalies nesutinku Visiškai nesutinku



27,3 proc.

45,5 proc.
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Profesinių kompetencijų tobulinimo išlaidų apmokėjimas

Galimybė kelti savo kvalifikaciją

Objektyvus veiklos vertinimas ir kintamosios darbo užmokesčio dalies

nustatymas

Palanki darbinė aplinka

Darbuotojų įtraukimas kuriant bendrą darbo viziją

Kolektyvo bendravimas pagrįstas savitarpio parama

Teigiamas grįžtamasis ryšys

Konstruktyviai ir laiku sprendžiamos konfliktinės situacijos

Įvertinimas padėkos raštais

Kolektyvo išvykos

Neformalūs kolektyvo vakarėliai

Darbuotojų motyvavimas 2021 m. 



daugiau tolerancijos, pagarbos vienas kitam

tam, kad įstaigos gyventojai jaustųsi geriau, reikėtų socialinių dirbtuvėlių

lankstynukai apie įstaigą. Įstaigos Facebook paskyros sukūrimas (užimtumo

veiklos rodymas) - užimtumo specialistės galėtų dalintis savo veiklomis, taip

daugiau žmonių matytų, kaip yra išvystytas užimtumas įstaigoje.

sudaryti sąlygas gyventojams siekti didesnio savarankiškumo integruojant juos į

visuomeninį gyvenimą

komandinis darbas

norėtųsi, kad mokymai prasidėtų nuo metų pradžios, kad būtų įmanoma kažką

pritaikyti metų eigoje

norėčiau glaudesnių santykių darbuotojų tarpe, bendrų išvykų, ekskursijų su

administracija

didesnis paslaugų gavėjų užimtumas

mažiau biurokratizmo

privaloma turėtų būti aiškintis ne tik kaip jaučiasi PG, bet ir juos aptarnaujantis

personalas
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Paslaugų gavėjų artimųjų pasitenkinimo paslaugomis rezultatai per 2021 m.  

Visiškai sutinku Sutinku Sutinku iš dalies Nesutinku Visiškai nesutinku


