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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir
sveikatos departamento direktoriaus 2015 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A15-1375/15(2.1.4ESR) patvirtintu Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės
tvarkos aprašu, Socialinės paramos centre nuo 2015 m. atliekami bendrųjų socialinių
paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės tyrimai, apklausiant socialinių paslaugų gavėjus, jų
artimuosius, šeimos narius, globėjus, rūpintojus, siekiant ištirti jų nuomonę apie teikiamų
socialinių paslaugų kokybę bei išsiaiškinti svarbiausius aspektus, kuriuos reikia tobulinti,
siekiant efektyviau teikti socialines paslaugas, bei apklausiant darbuotojus, siekiant įvertinti
teikiamų socialinių paslaugų kokybę, darbo organizavimo efektyvumą, išanalizuoti, kaip jie
vertina savo darbo aplinką, išsiaiškinti, su kokiais sunkumais susiduria teikdami paslaugas,
taip pat atliekami ir dienos socialinės globos asmens namuose kokybės tyrimai bei vykdomos
patikros paslaugų teikimo vietose.
2018 metais Socialinės paramos centre atliktos socialinių paslaugų gavėjų, jų artimųjų
bei Socialinės paramos centro darbuotojų apklausos. Apklausos atliktos 2018 m. birželio –
spalio mėn., apklausti – 1382 paslaugų gavėjai, 379 jų artimieji, 304 darbuotojai bei atliktos
patikros socialinių paslaugų teikimo vietose.
1. SOCIALINIO DARBO SKYRIUS
Socialinio darbo skyriuje, kuris teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo,
konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos ir
priežiūros organizavimo), priima prašymus ir vertina poreikį dėl dienos, trumpalaikės ar
ilgalaikės socialinės globos, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų,
priima prašymus dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, socialinės
paramos mokiniams skyrimo, išduoda techninės pagalbos priemones neįgaliesiems ir kt.),
2018 m. buvo apklausti 154 paslaugų gavėjai. Apklausos metu siekta ištirti paslaugų gavėjų
nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei išsiaiškinti svarbiausius aspektus,
kuriuos reikia tobulinti, siekiant efektyviau teikti socialines paslaugas.
Iš apklausoje dalyvavusių 154 paslaugų gavėjų, 30 % paslaugos teikiamos nuo 2018
metų, 14 % – nuo 2016 metų, po 8 % – nuo 2015 ir 2017 metų, 5 % – nuo 2014 metų, po 3 %
– 2005-2007 metų ir 2008-2009 metų, taip pat po 3 % – nuo 2011 iki 2013 m., ir 20 %
nurodė, kad nežino/neatsimena, nuo kada jiems teikiamos paslaugos. Galima teigti, jog
apklausoje dalyvavo daugiausia naujai paslaugas gaunančių respondentų.
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Didžioji dalis respondentų buvo moterys – 74 %, vyrai sudarė 26 %. Dalyvių
pasiskirstymas pagal amžių:
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Didžiąją dalį (77 %) respondentų, kuriems yra teikiamos socialinės paslaugos, sudarė
asmenys nuo 30 iki 60 metų, beveik vienodomis dalimis 30-40 metų, 41-50 metų ir 51-60
metų.
Apklausos metu siekta išsiaiškinti, iš kur paslaugų gavėjai sužinojo apie socialines
paslaugas:
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Daugiausia, apie pusė paslaugų gavėjų apie socialines paslaugas sužinojo iš pažįstamų
(48 %) bei socialinių darbuotojų (29 %), mažiausiai – iš vaiko teisių apsaugos specialistų ir
medikų (po 1 %). Lyginant su 2017 metais, galima teigti, jog vyrauja tendencija apie socialines
paslaugas sužinoti iš pažįstamų asmenų bei iš socialinių darbuotojų.
Buvo siekta išsiaiškinti, kaip paslaugų gavėjai vertina socialinių darbuotojų darbą:
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Beveik visi respondentai nurodė, kad darbuotojai aptarnauja pagarbiai bei mandagiai
(99 %), didžioji dalis paslaugų gavėjų nurodė, kad darbuotojai skiria pakankamai laiko
paslaugai atlikti (96 %) bei suteikia tikslią ir teisingą informaciją apie paslaugų teikimą (94
%), 89 % respondentų mano, kad darbuotojai sėkmingai sprendžia klientų problemas ir tai
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daro operatyviai (83 %). Po 15 % apklausos dalyvių atsakė, kad nežino, ar darbuotojai,
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, operatyviai imasi spręsti klientų problemas ir, ar
atsižvelgia į jų pasiūlymus/skundus. Taip pat 9 % teigė, jog nežino, ar darbuotojai sėkmingai
spręndžia jų problemas. Galimai į šį klausimą respondentams buvo sudėtinga atsakyti, nes net
30 % iš jų paslaugas gauna neseniai, t. y. tik nuo 2018 m. Neigiamai vertinusių socialinių
darbuotojų darbą nebuvo.
Palyginus 2017 metų atsakymus apie tai, kaip klientai vertina darbuotojų darbą,
apklausos dalyvių nuomonė iš esmės nesikeitė. Vyrauja teigiama nuostata apie pagarbiai ir
mandagiai aptarnaujančius darbuotojus (2017 m. – 100 %), skirtą pakankamą laiką paslaugai
atlikti (2017 m. – 98 %), suteiktą tikslią ir teisingą informaciją apie paslaugų teikimą (2017
m. – 98 %). Pasiteiravus, ar paslaugų gavėjai yra informuojami apie paslaugų teikimo tvarkos
pasikeitimus, 90 % atsakė, kad yra informuojami ir tik 3 % mano, kad nėra informuojami. 1 %
respondentų nurodė, kad ne visada yra informuojami arba domisi patys apie paslaugų teikimo
tvarkos pasikeitimus ir 6 % teigė nežinantys.
Apklausos metu buvo siekta išsiaiškinti, kaip respondentai vertina teikiamas
paslaugas:
Esu patenkintas

Esu iš dalies patenkintas
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Asmens higienos ir priežiūros paslaugų
organizavimas
Maitinimo organizavimas
Tarpininkavimas ir atstovavimas
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Informavimas
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Galima daryti išvadą, kad didžioji dauguma respondentų jiems teikiamas paslaugas
vertina labai teigiamai. Beveik visi apklausos dalyviai nurodė, kad liko patenkinti
informavimo bei konsultavimo paslaugomis. Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas
teigiamai įvertino (90 %) respondentų. Gerai įvertintos šios suteiktos paslaugos: maitinimo
organizavimo (82 %), asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo (59 %).
Lyginant paslaugų vertinimą su 2017 metais, matosi, kad paslaugų gavėjai teigiamai vertina iš
dalies tas pačias gautas paslaugas, t. y. informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir
atstovavimo, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų
organizavimo.
Apklausos metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar pasikeitė respondentų gyvenimo kokybė
paslaugų teikimo metu. Didžioji dalis respondentų atsakė, kad gyvenimo kokybė pasikeitė (72
%), 21 % nurodė, kad nežino, ar pasikeitė, 5 % apklausos dalyvių nuomone, gyvenimo kokybė
nepasikeitė, o 2 % atsakė, kad jų gyvenimo kokybė „pasikeitė iš dalies“ arba jie „kreipėsi
pirmą kartą“:
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Lyginant 2017 metų respondentų atsakymus į šį klausimą, proporcingai išlieka
panašūs atsakymai. 2018 metais, lyginant su 2017 metais, beveik dviem trečdaliais sumažėjo
atsakiusiųjų į klausimą, kad jų gyvenimo kokybė paslaugų teikimo metu nepasikeitė (2017 m.
buvo 17 %).
Dauguma respondentų galvoja, kad paslaugų kokybė pagerėjo (40 %) bei labai
pagerėjo (30 %), 26 % atsakė, kad liko tokia pati. Dėl pablogėjusios paslaugų kokybės
atsakymų nenurodė nei vienas respondentas. 4 % nurodė nežinantys, ar pakito, ar nepakito
paslaugų kokybė, nes jie neseniai pradėjo gauti paslaugas:
4%

Labai pagerėjo
30%

26%

Pagerėjo
Liko tokia pati

40%

Pablogėjo

Siekiant išsamiau išsiaiškinti apie paslaugų kokybę, apklausos dalyvių buvo klausiama,
kas, jų nuomone, turėjo įtakos paslaugų kokybės pasikeitimui. Paslaugų pablogėjimo
priežastys nebuvo nurodytos. Paslaugų pagerėjimui, respondentų nuomone, įtakos turėjo:
geras ir greitas darbuotojų aptarnavimas; darbuotojų profesionalumas bei kompetencija,
nuoširdus aptarnavimas; daugiau laiko skiriama problemų sprendimui; gauta materialinė
socialinė parama; pasikeitę teisės aktai.
Respondentai įvardino, kokių jie turėtų pastabų/pageidavimų dėl teikiamų paslaugų:
teikti daugiau įvairių socialinių paslaugų; daugiau informacijos apie paslaugas; didinti
piniginės socialinės paramos dydį.
Apibendrinant apklausos rezultatus galima teigti, kad paslaugų gavėjų požiūris tiek į
darbuotojus, kurie teikia paslaugas, tiek į gaunamas paslaugas yra teigiamas, egzistuoja
grįžtamasis ryšys tarp darbuotojo ir paslaugų gavėjo, vyrauja klientų pasitikėjimas
darbuotojais. Galima teigti, kad 2018 metais gautos paslaugos daugumai respondentų
pagerino gyvenimo kokybę ir pateisino lūkesčius. Apklausos duomenis lyginant su 2017
metais, paslaugų gavėjų požiūris tiek į socialinius darbuotojus, tiek į gaunamas paslaugas
nesikeitė. Nežymi rodiklių raida leidžia teigti, kad darbuotojai, kurie teikia paslaugas, yra
vertinami geriau, paslaugų gavėjai išlieka patenkinti jų pagarbiu ir mandagiu elgesiu bei
pakankamai skiriamu dėmesiu iškilusioms problemoms spręsti. Didelis paslaugų gavėjų
pasitikėjimo darbuotojais procentas, rodo, jog egzistuoja grįžtamasis ryšys tarp kliento ir
darbuotojo. Didžioji dalis respondentų išlieka patenkinti gaunamų paslaugų kokybe.
Socialinio darbo skyriuje 2018 m. buvo atliktos 43 seniūnijų gyventojus
aptarnaujančių socialinių darbuotojų patikros. Buvo tikrinama socialinių darbuotojų vedama
dokumentacija: atsitiktiniu būdu atrinktos 224 aktyvios paslaugų gavėjų (socialinės paramos
mokiniams; vienkartinių, tikslinių, sąlyginių bei periodinių pašalpų gavėjų; kompleksinės
pagalbos; socialinės rizikos asmenų; globotinių/rūpintinių) bylos, prašymų ir registrų
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žurnalai. Atlikus patikrinimus, su darbuotojais vyko aptarimas, išskiriant pastebėtus
teigiamus ir neigiamus aspektus, radus klaidas ir trūkumus, įpareigota atsižvelgti į tikrintojų
pastebėjimus. Atliktos patikros leido įvertinti esamą situaciją ir padėjo darbuotojams atkreipti
dėmesį į savo klaidas. Tikrintojai pateikė pasiūlymus dėl seniūnijose vedamos
dokumentacijos gerinimo. Reikšmingų pažeidimų nenustatyta.
2. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE SKYRIUS
Socialinių paslaugų namuose skyriuje, kuris teikia informavimo, konsultavimo,
transporto organizavimo, pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose
paslaugas, 2018 metais rugsėjo mėn. atlikta 499 paslaugų gavėjų ir 167 jų artimųjų apklausa,
kurios metu ištirta gavėjų bei jų artimųjų nuomonė apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę
bei išsiaiškinti svarbiausi aspektai, kuriuos reikia tobulinti, siekiant efektyviau ir kokybiškiau
teikti socialines paslaugas.
2018 metais apklausti 408 pagalbos į namus gavėjai (2017 metais – apklausta 509
pagalbos į namus gavėjai).
Didžiajai daliai paslaugų gavėjų – 65,7 % paslaugos pradėtos teikti laikotarpiu nuo
2013-2018 metų, nuo 2007-2012 metų paslaugos teikiamos 22,1 %, nuo 1996-2006 metų
paslaugos teikiamos – 8,1 % visų atsakiusiųjų, 4,1 % gavėjų į šį klausimą neatsakė.
Didžioji dalis paslaugų gavėjų apie
kita
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2018 metų tyrimo rezultatai
parodė, kad 96,5 % visų apklausoje
dalyvavusių asmenų teigia, kad darbuotojai
juos pagarbiai/ mandagiai aptarnauja, 2,5
% nurodo nežinantys, 0,5 % atsakymo į šį
klausimą nepateikė, 0,5 % pasirinko
atsakymą „kita“.

2018 metais 88,9 % respondentų yra patenkinti teikiamomis informavimo
paslaugomis, 9,1 % nurodė esantys iš dalies patenkinti, 2 % pasirinko variantą „kita“, tačiau
patikslintų atsakymų nepateikė. Lyginant su 2017 m. apklausos rezultatais, pastebima, kad
paslaugų gavėjai panašiai vertina informavimo paslaugas. 2017 m. informavimo paslaugų
teikimu buvo patenkinti 89 % visų apklaustųjų.
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2018 m. 95 % gavėjų yra patenkinti
teikiama pagalba į namus, 2,5 % teigė, jog iš
dalies, 2,5 % neišreiškė nuomonės.
2017 m. 77,4 % paslaugų gavėjų teigė
esantys patenkinti šios paslaugos teikimu.
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Į klausimą, ar galite pasakyti, jog paslaugų kokybė pagerėjo, 37 % paslaugų gavėjų
mano, jog paslaugų kokybė liko tokia pati, 34,3 % teigė, jog pagerėjo, 23,8 % mano, kad labai
pagerėjo, o 0,3 % respondentų atsakė, jog pablogėjo, 2,9 % atsakė „kita“ ir 1,7 % neatsakė į šį
klausimą. Respondentai, pasirinkę atsakymo variantą „kita“, nurodė, kad priklauso nuo
darbuotojų, paslaugų kokybė liko tokia pat puiki. Paslaugų namuose gavėjai nurodo, kad
paslaugų kokybės pagerėjimui įtakos turėjo paslaugų teikėjų rūpestingumas,
profesionalumas, darbštumas. Įvardijama, kad įtakos turėjo požiūris į darbą, paslaugų
teikimas laiku, darbo organizavimas.
2018 metais buvo apklausti 77 pagalbos į namus gavėjų artimieji (2017 metais – 74
pagalbos į namus paslaugų gavėjų šeimos nariai, artimieji, globėjai, rūpintojai), ištirta jų
nuomonė apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei išsiaiškinti svarbiausi aspektai,
kuriuos reikia tobulinti, siekiant efektyviau teikti socialines paslaugas.
Didžioji dalis respondentų mano, kad darbuotojai sėkmingai sprendžia jų artimųjų
problemas, šią nuomonę išsakė – 92,2 %, į šį klausimą neatsakė 7,8 % visų apklaustųjų.
98,7 % respondentų teigia, kad darbuotojai pagarbiai bei mandagiai aptarnauja, 1,3 %
respondentų pasirinko atsakymą „kita“.
80,5%
80,5 % respondentų į klausimą, ar
3,9% 10,4% 1,3%
3,9%
100
pasikeitė Jūsų artimojo gyvenimo kokybė,
pradėjus jam teikti paslaugas, atsakė
0
teigiamai – taip, įvardydami, kas turėjo
įtakos gyvenimo kokybės pagerėjimui –
artimasis tapo ramesnis, ne toks vienišas,
pagerėjo mitybos kokybė.
2018 metais dauguma apklaustųjų pagalbos į namus artimųjų teigia, kad, pradėjus
teikti paslaugas, pasikeitė tiek jų artimųjų, ganančių paslaugas namuose, tiek jų pačių
gyvenimo kokybė. Artimieji laiku pamaitinti, jaučiasi saugesni ir ramesni, ne tokie vieniši. Tai
žinodami paslaugų gavėjų artimieji gali toliau aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, jaučiasi ramūs
dėl artimųjų, gaunančių paslaugas. Pasidalijus atsakomybėmis su paslaugas teikiančiais
darbuotojais, artimiesiems lieka daugiau laiko sau ir savo šeimų poreikių tenkinimui. Didžioji
dalis pagalbos į namus paslaugų gavėjų artimųjų yra patenkinti teikiamų paslaugų kokybe,
tačiau išsakydami savo pastabas/pageidavimus minėjo, kad norėtų, jog artimuosius lankytų
tie patys darbuotojai, būtų teikiama daugiau paslaugų.
2018 metais apklausti 36 dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai
(2017 metais buvo apklausta 26 dienos socialinės globos asmens namuose gavėjai).
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Į klausimą, ar darbuotojai skiria pakankamai laiko paslaugai atlikti, 94,4 % gavėjų
atsakė, kad darbuotojai skiria pakankamai laiko paslaugai atlikti, 2,8 % mano, kad
nepakankamai ir 2,8 % atsakė, jog nežino. Lyginant su 2017 m. atlikta apklausa, galima
pastebėti, kad 2018 m. padaugėjo paslaugų gavėjų, manančių, jog darbuotojai skiria
pakankamai laiko paslaugai atlikti, 2017 m. taip manančių buvo 84,6 %, 2018 m. – 94,4 %.
Galima atkreipti dėmesį, kad 2018 m. sumažėjo paslaugų gavėjų, manančių, kad darbuotojai
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nepakankamai laiko skiria paslaugai atlikti. 2017 m. taip manė 3,9 % paslaugų gavėjų, 2018
m. – 2,8 %.
88,9 % gavėjų mano, kad darbuotojai sėkmingai sprendžia jų problemas, 2,8 % –
nežino, 5,6 % atsakė „kita“. Šie respondentai nurodė, kad problemos sprendžiamos ne visada.
2,8 % gavėjų nurodė, kad darbuotojai nesėkmingai sprendžia jų problemas. Lyginant gautus
rezultatus, galima teigti, kad 2018 m. padaugėjo paslaugų gavėjų manančių, kad darbuotojai
sėkmingai sprendžia jų problemas, 2017 m. taip manė 80,8 %, 2018 m. – 88,9 %. Pastebima,
kad 2017 m. nebuvo paslaugų gavėjų manančių, kad darbuotojai nesėkmingai sprendžia jų
problemas, 2018 m. taip manančių – 2,8 %.
100
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91,6%
2,8%

0%

5,6%

91,6 % gavėjų nuomone, darbuotojai
atsižvelgia į jų pasiūlymus (skundus), 2,8
% teigė, jog neatsižvelgia, 5,6 % atsakė
„kita“, nurodydami, kad darbuotojai ne
visada ir iš dalies atsižvelgia į
pasiūlymus/ skundus.

0%

0

97,2 % apklausos dalyvių mano, kad darbuotojai, teikdami paslaugas,
pagarbiai/mandagiai aptarnauja, 2,8 % atsakė „kita“, nurodydami, kad darbuotojai ne visada
pagarbiai/mandagiai aptarnauja. Lyginant rezultatus, galima teigti, kad 2018 m. padaugėjo
paslaugų gavėjų, manančių, jog darbuotojai paslaugų teikimo metu pagarbiai/mandagiai
aptarnauja. 2017 m. taip manančių buvo mažiau – 92,3 %.
94,4 % gavėjų yra patenkinti teikiamomis informavimo paslaugomis, 5,6 % teigė, kad
iš dalies patenkinti. Palyginus apklausų rezultatus, galima pastebėti, kad informavimo
paslaugos teikimas 2018 m. vertinamas geriau, 2017 m. buvo mažiau paslaugų gavėjų (84,6
%) patenkintų informavimo paslaugomis.
91,6%
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91,6 % apklausos dalyvių teigė, kad jų gyvenimo kokybė pasikeitė paslaugų teikimo
metu, 2,8 % atsakė, jog ne, tokia pati respondentų dalis 2,8 % teigė nežinantys bei atsakė
„kita“. Lyginant su 2017 m. apklausos rezultatais, galima teigti, kad 2018 m. padaugėjo
paslaugų gavėjų, manančių, kad jų gyvenimo kokybė pasikeitė, 2017 m. taip manančių buvo
mažiau – 76,9 %. Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. paslaugų gavėjų, manančių, kad jų
gyvenimo kokybė nepasikeitė buvo 7,7 %, 2018 m. taip manančių paslaugų gavėjų sumažėjo
iki 2,8 %.
Atliktos apklausos duomenimis, darytinos išvados, kad:
 dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai teigiamai vertina
darbuotojų darbą bei jais pasitiki. Dauguma paslaugų gavėjų mano, kad darbuotojai suteikia
teisingą informaciją, mandagiai aptarnauja, operatyviai ir sėkmingai sprendžia problemas,
pakankamai laiko skiria paslaugai atlikti, atsižvelgia į pasiūlymus (skundus). Apklausoje
dalyvavę paslaugų gavėjai geriausiai įvertino darbuotojų mandagų elgesį;
 dauguma dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų teigia, kad jų
gyvenimo kokybė pasikeitė, įvardino atsiradusią galimybę pabendrauti su naujais žmonėmis;
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 dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai teigiamai vertina jiems
teikiamas paslaugas ir teigia, kad paslaugų kokybė gerėja. Didžiausio teigiamo įvertinimo
sulaukė maitinimo organizavimo paslauga bei asmens higienos ir priežiūros paslaugos
organizavimas. Išsakydami nuomonę apie paslaugų kokybės gerėjimo veiksnius, apklausos
dalyviai nurodė darbuotojų profesionalumą, laiku suteikiamą pagalbą, paslaugų
organizavimą;
 dauguma paslaugų gavėjų teigė, kad turėti lūkesčiai, kreipiantis dėl paslaugų,
pasiteisino.
Paslaugų gavėjai išsakė pageidavimų dėl paslaugų teikimo: mažesnės darbuotojų
kaitos, masažo, kineziterapeuto paslaugų.
2018 metais apklausti 64 dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų
artimieji (2017 metais – apklausta 33 dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų
gavėjų artimieji).
Atsakydami į klausimą, ar darbuotojai sėkmingai sprendžia Jūsų artimojo problemas,
96,9 % respondentų mano, kad darbuotojai sėkmingai sprendžia jų artimojo problemas, 1,6 %
nurodė, kad nežino, tokia pati respondentų dalis 1,6 % atsakė „kita“, teigdami, kad darbuotojai
pagal galimybes sėkmingai sprendžia jų artimojo problemas. Lyginant su 2017 m. apklausos
rezultatais, pastebima, kad 2017 m. manančių, jog darbuotojai sėkmingai sprendžia jų
artimųjų problemas buvo mažiau – 93,9 %, 2018 m. šis procentas išaugo iki 96,9 %.
98,4 % gavėjų artimųjų teigė, kad darbuotojai atsižvelgia į pasiūlymus (skundus), 1,6
% atsakė, jog nežino. Lyginant rezultatus, galima teigti, kad 2018 m. daugiau artimųjų išsakė
nuomonę, kad darbuotojai atsižvelgia į pasiūlymus (skundus), 2017 m. taip manančių buvo
93,9 %.
Į klausimą, kaip dažnai palaikomi ryšiai tarp Jūsų ir paslaugas teikiančių darbuotojų, 25
% atsakė, jog kasdieną, 39,1 % teigė, kad kartą per savaitę, 7,8 % – kartą per mėnesį ir 28,1 %
atsakė „kita“, įvardindami, kad ryšiai tarp jų ir paslaugas teikiančių darbuotojų palaikomi
pagal poreikį.
45,3%
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Pagerėjo Liko tokia Pablogėjo Labai
pagerėjo
pati
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Į klausimą, ar paslaugų kokybė paslaugų teikimo metu pagerėjo, 45,3 % respondentų
mano, jog paslaugų kokybė paslaugų teikimo metu pagerėjo, 31,3 % mano, kad liko tokia pati,
14,1 % teigė, kad labai pagerėjo, 9,4 % atsakė „kita“. Palyginus apklausų rezultatus, galima
teigti, kad 2017 m. manančių apie paslaugų kokybės pagerėjimą buvo daugiau (63,6 %) nei
2018 m. (59,4 %). Atkreiptinas dėmesys, kad dalis respondentų (9,4 %), dalyvavusių 2018 m.
apklausoje ir pasirinkusių atsakymą „kita“, nurodė, jog paslaugų kokybė visuomet buvo gera.
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų artimieji nurodė šiuos veiksnius,
lemiančius paslaugų kokybės pagerėjimą: padidėjusi patirtis, dažnesnis komunikavimas,
atsakingumas ir organizuotumas, darbuotojų supratingumas, kantrybė, nuolatinis tarpusavio
ryšio palaikymas, darbuotojų tobulinama kompetencija.
Į klausimą, ar pasikeitė Jūsų artimojo gyvenimo kokybė, pradėjus teikti jam paslaugas,
92,2 % atsakė – taip, 3,1 % – nežinau, tokia pati respondentų dalis 3,1 % atsakė „kita“. Dienos
socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų artimieji nurodo, kad artimųjų gyvenimo
kokybė pagerėjo, nes patenkinami lūkesčiai ir suteikiama galimybė gyventi savo namuose,
teikiama profesionali higiena, dėmesys, bendravimas, pagerėjo artimojo sveikata, artimasis
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jaučiasi saugus, tapo ramesnis, prasiplėtė artimojo bendravimo ratas. Lyginant 2018 metų
apklausos duomenis, galima teigti, kad padaugėjo artimųjų, manančių, kad jo artimojo
gyvenimo kokybė pasikeitė, 2017 m. taip manančių buvo 84,9%, 2018 m. – 92,2 %. Galima
atkreipti dėmesį, jog 2017 m. 6,1 % artimųjų manė, kad jų artimojo gyvenimo kokybė
nepasikeitė, 2018 m. taip manančių artimųjų nebuvo. 95,3 % respondentų teigė, kad šiuo metu
yra patenkinti teikiamomis paslaugomis jų artimajam, 2017 m. šis procentas buvo didesnis
(100 %).
2018 m. apklausti 55 transporto paslaugų gavėjai.
Didžioji dalis paslaugų gavėjų apie socialines paslaugas sužinojo iš socialinių
darbuotojų – 45,4 %, 27,3 % nurodė, kad sužinojo iš medikų, 10,9 % – iš pažįstamų, 5,5 % –
iš interneto, 1,8 % apklaustųjų informaciją sužinojo iš spaudos, televizijos, o 9,1 % nurodė
kitus šaltinius.
98,2 % respondentų teigia, kad darbuotojai juos pagarbiai/mandagiai aptarnauja, 1,8
% į šį klausimą neatsakė.
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2018 m. apklausos duomenimis 91 % transporto paslaugų gavėjų yra patenkinti
teikiamomis transporto paslaugomis, 5 % teigia, kad yra iš dalies patenkinti, 4 % respondentų
pasirinko atsakymą „kita“.
85,5 % respondentų teigė, kad jų gyvenimo kokybė pasikeitė paslaugų teikimo metu,
12,7 % atsakė – nežinau, 1,8 % pasirinko atsakymą „kita“, nurodydami, kad liko tokia pati.
Į klausimą, ar pasitikite paslaugas teikiančiais darbuotojais, 100 % paslaugų gavėjų
atsakė teigiamai.
Į klausimą, ar paslaugų kokybė paslaugų teikimo metu pagerėjo, atsakymai, jog
paslaugų kokybė paslaugų teikimo metu pagerėjo ir, kad liko tokia pati pasiskirstė vienodai –
po 41,8 %, 14,5 % teigė, kad labai pagerėjo, 1,9 % atsakė „kita“:
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Transporto paslaugų gavėjai atsakydami į klausimą kokių pastabų/pageidavimų turi
dėl teikiamų paslaugų įvardijo, kad norėtų vykti ne tik į gydymo įstaigas, bet ir kultūrinius
renginius.
2018 m. buvo apklausti 26 transporto paslaugų gavėjų artimieji.
69,2 % gavėjų artimųjų teigė, kad jų artimojo gyvenimo kokybė pasikeitė, pradėjus jam
teikti paslaugas, 26,9 % gavėjų artimųjų pasirinko atsakymą „nežinau“, 3,9 % mano, kad
gyvenimo kokybė nepasikeitė.
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96,2 % respondentų mano, kad darbuotojai pagarbiai/mandagiai aptarnauja, 3,8 %
gavėjų artimųjų neatsakė į šį klausimą.
50 % gavėjų artimųjų teigė, kad jų gyvenimo kokybė pasikeitė pradėjus jų artimajam
teikti paslaugas, 50 % gavėjų pasirinko atsakymą nežinau. Respondentai atsakydami, kaip
pasikeitė jų gyvenimo kokybė įvardijo, kad gali daugiau laiko skirti darbinei veiklai, mažiau
rūpesčių.
100 % gavėjų artimųjų teigia, kad yra patenkinti teikiamomis paslaugomis jų
artimajam.
Siekiant stiprinti individualų socialinį darbą su socialinių paslaugų namuose gavėjais,
ištirti paslaugų gavėjų situaciją bei tobulinti paslaugų kokybę, 2018 metais:
 apsilankant paslaugų gavėjų namuose, iš viso užpildytos 1869 kokybės vertinimo
anketos, 606 paslaugų patikros aktai: pagalbos į namus gavėjų namuose užpildytos 1809
kokybės vertinimo anketos ir 336 paslaugų patikros aktai, dienos socialinės globos
gavėjų namuose užpildyta 60 kokybės vertinimo anketų bei 270 paslaugų patikros aktų;
 parengtos 7 Socialinių paslaugų namuose skyriaus veiklos analizės ataskaitos;
 atlikti 836 finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimų patikrinimai.
3. PAGALBOS ŠEIMAI SKYRIUS
Pagalbos šeimai skyriuje, kuris teikia socialinės priežiūros paslaugas socialinę riziką
patiriančioms šeimoms, 2018 metais apklausti 397 paslaugų gavėjai. Palyginus su 2017
metais, atliekant apklausą surinkta 33 proc. daugiau anketų ir lyčių pasiskirstymas tapo šiek
tiek tolygesnis (2017 metais apklausoje dalyvavo 17 proc. vyrų, o 2018 metais – 22 proc.).
Dažniausiai nurodyta amžiaus grupė yra 30–40 m.
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Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių

Daugiausia atsiliepimų surinkta iš tų paslaugų gavėjų, kuriems socialinės priežiūros
paslaugos teikiamos 2014–2018 metų laikotarpiu. 14 proc. respondentų nenurodė, nuo kada
teikiamos paslaugos, darytina prielaida, jog paslaugų gavėjai neprisimena, nuo kada su jų
šeima dirba socialiniai darbuotojai.
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Apklausoje dalyvavusių asmenų nurodyti metai nuo kada jiems teikiamos soc. priežiūros paslaugos
11

77
54

Vilniaus miesto socialinės paramos centras

2018 m.

Išanalizavus apklausos rezultatus, paaiškėjo, jog paslaugų gavėjai teigiamai vertina
Pagalbos šeimai skyriaus darbuotojų darbą. Daugiausiai teigiamų atsakymų sulaukė 1 ir 4
klausimai („Taip“ atsakė 98 proc. respondentų), daugiausiai neigiamų atsakymų sulaukė 2 ir 3
klausimai. Tai atitinka 2017 metų apklausos rezultatų tendencijas. Visgi nėra žymaus
skirtumo tarp visų keturių klausimų – dominuoja teigiami atsakymai, išreiškiantys bendrą
klientų pasitenkinimą gaunamų paslaugų kokybe. Pasirinkę variantą „Kita“ dažniausiai
įvardindavo: „dalinai“, „ne visada“.
Atsakymai
Taip
Ne
Kita Neatsakė
Klausimas
1. Ar darbuotojai suteikia tikslią ir teisingą informaciją 391
2
2
2
apie paslaugų teikimo tvarką ir jos pasikeitimus?
2.
3.
4.

Ar darbuotojai efektyviai prisideda prie Jūsų 370
problemų sprendimo?
Ar darbuotojai atsižvelgia į Jūsų pageidavimus 379
(skundus)?
Ar darbuotojai pagarbiai/mandagiai bendrauja?
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Darbuotojų darbo vertinimas

Atsakydami į klausimą, ar pasitiki paslaugas jiems teikiančiais darbuotojais, dauguma
paslaugų gavėjų žymėjo, kad pasitiki (71 proc.) arba iš dalies pasitiki (18 proc.). Tai iš esmės
atitinka 2017 metų apklausos rezultatus. Pagrindinis skirtumas išryškėjo tame, kad nemažai
respondentų (10 proc.) į šį klausimą neatsakė, o praėjusių metų apklausoje neatsakiusiųjų į šį
klausimą buvo tik 1 proc.
340

Taip

72

Iš dalies pasitikiu
Nepasitikiu
282

Neatsakė

Pasitikėjimas darbuotojais

Analizuojant paslaugų gavėjų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis galima visas
paslaugų rūšis skirstyti į kelias kategorijas pagal jų reikalingumą ir naudingumą: 1) kaip
naudingiausios paslaugos įvertintos šios: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas (83–91 proc. pasirinko atsakymą „Naudinga“), 2) šiek tiek mažiau respondentų
kaip naudingą paslaugą pasirinko socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą (70 proc. pasirinko
atsakymą „Naudinga“).
Atsakymai
Paslauga
Informavimas
Konsultavimas
Tarpininkavimas ir atstovavimas
Sociokultūriniai renginiai
Socialinių įgūdžių ugdymas
palaikymas
Gaunamų paslaugų vertinimas
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Į klausimą apie pokyčius šeimoje, 71 proc. respondentų atsakė, kad jų šeimos situacija
pagerėjo, 15 proc. – kad ji nepasikeitė, 1 proc. – kad ji pablogėjo, 13 proc. apklaustųjų negalėjo
nurodyti, ar pasikeitė jų šeimos situacija.
Paslaugų kokybės vertinimas pasiskirstė taip: labai pagerėjo (26 proc.), pagerėjo (39
proc.), liko tokia pati (32 proc.), pablogėjo (10 proc.), labai pablogėjo (0 proc.). Tai iš esmės
atitinka 2017 metų apklausos rezultatus.
185 respondentai atsakė į klausimą „Jei pagerėjo, kas, Jūsų nuomone tam turėjo įtakos“.
Dažniausiai buvo minimi šie aspektai: socialinių darbuotojų teikiamų paslaugų efektyvumas,
bendravimas ar bendradarbiavimas su jais, jų parama, informacijos suteikimas. Kiti atsakymai
buvo susiję su įvairiais konkrečiais veiksniais: šeimoje nustotas vartoti alkoholis, pagerėjęs
bendravimas su vaikais, specialistų konsultacijos, pagalba su antstoliais ar parama maistu.
3 respondentai atsakė į klausimą „Jei pablogėjo, kas, Jūsų nuomone, tam turėjo įtakos“.
Pasak paslaugų gavėjų, pablogėjimui turėjo įtakos socialinės darbuotojos veiksmai, sesers
privertimas tapti vaiko globėja ir gyvenimiškos problemos.
32 respondentai atsakė į klausimą „Kokių turėtumėte pastabų/pageidavimų dėl Jums
teikiamų paslaugų“, dalis atsakiusiųjų prašė padėti susitvarkyti su vaikais arba juos grąžinti į
šeimą, taip pat teigė, kad jiems nereikia socialinių darbuotojų paslaugų. Dalis respondentų
išreiškė, kad yra patenkinti gaunamomis paslaugomis, kiti pateikė konkrečius pasiūlymus:
socialiniams darbuotojams dirbti poromis (vienas – labiau patyręs, kitas – mažiau patyręs);
įvesti priverstinį gydymą; socialiniams darbuotojams atvykti į namus iš anksto susitarus su
šeima.
Išanalizavus Pagalbos šeimai skyriaus socialinės priežiūros paslaugų gavėjų apklausos
rezultatus nustatyta, kad paslaugų gavėjai labiausiai vertina mandagų socialinių darbuotojų
bendravimą ir informacijos apie paslaugų teikimo tvarką teisingumą, o kritiškiausiai vertina
tai, kaip darbuotojai prisideda prie jų problemų sprendimo. Dažniausiai kaip naudingos buvo
įvertintos šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas.
Pagalbos šeimai skyriuje taip pat buvo vykdyta ir paslaugų gavėjų artimųjų apklausa.
Joje dalyvavo 174 asmenys, palyginus su 2017 metų artimųjų apklausoje dalyvavusių
respondentų skaičiumi, apklaustųjų imtis išaugo 64 proc.
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Pasiskirstymas pagal ryšį su paslaugų gavėju

Atsakydami į klausimą „Iš kur sužinojote apie socialines paslaugas savo artimajam?“
respondentai galėjo rinktis kelis iš pateiktų atsakymų variantų. Dauguma respondentų
nurodė, kad apie socialines paslaugas sužinojo iš artimojo, kuriam teikiamos paslaugos.
Praėjusių metų anketoje šis variantas nebuvo įtrauktas, todėl 2017 metais pagal rezultatus
dažniausias atsakymas buvo „Socialiniai darbuotojai“ (52 proc.), šioje apklausoje šį variantą
rinkosi 35 proc. respondentų.
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Pažįstamų
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Socialinių darbuotojų
Policijos pareigūnų

67
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9
Paslaugų gavėjų artimųjų nurodyti informacijos apie socialines paslaugas šaltiniai

Į klausimą „Jei informaciją sužinojote iš socialinių darbuotojų, ar gauta informacija apie
paslaugas buvo išsami, pateikta suprantamai?“ atsakė 137 respondentai. 91 proc. iš jų
pasirinko atsakymą „Taip“.
Artimieji socialinių darbuotojų darbą vertina daugiausiai teigiamai. Daugiausiai
teigiamų atsakymų sulaukė klausimas „Ar darbuotojai pagarbiai/mandagiai bendrauja?“
(„Taip“ atsakė 98 proc. respondentų). Mažiausiai teigiamų atsakymų sulaukė klausimas „Ar
darbuotojai atsižvelgia į Jūsų pageidavimus (skundus)?“. Šiam klausimui pasirinkdami
variantą „Kita“ nurodė: „Ne visada“, „Iš dalies“, „Nereikalauju“, „Nebuvo pageidavimų“.

1.
2.
3.
4.

Taip
Ar darbuotojai suteikia tikslią ir teisingą informaciją 167
apie paslaugų teikimo tvarką ir jos pasikeitimus?
Ar darbuotojai efektyviai prisideda prie Jūsų problemų 162
sprendimo?

Ne
1

Kita
2

Neatsakė
4

4
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Ar darbuotojai atsižvelgia į Jūsų pageidavimus 157
(skundus)?
Ar darbuotojai pagarbiai/mandagiai bendrauja?
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Atsakydami į klausimą „Kaip dažnai palaikomi ryšiai tarp Jūsų ir paslaugas teikiančių
darbuotojų“ respondentai dažniausiai nurodė atsakymą „Kartą per savaitę“ (88
respondentai). Pažymėję atsakymą „Kita“ respondentai nurodė tokius atsakymus: „Pagal
poreikį“, „Pagal situaciją“, „Kas 10 dienų“, „Kai susitinkam pas artimąjį“, „Įvairiai“. Atsakymų
pasiskirstymas išliko toks pats kaip ir 2017 metų apklausoje.
28

43

8 7

88

Kasdieną
Kartą per savaitę
Kartą per mėnesį
Kita
Nepažymėjo

Bendravimo tarp artimųjų ir darbuotojų dažnumas

Dauguma respondentų nurodė, kad paslaugų kokybė paslaugų teikimo metu pagerėjo
arba labai pagerėjo (98 respondentai). Tai sudaro 56 proc. atsakymų, palyginus su 2017 metų
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rezultatais, ši proporcija sumažėjo 5 proc. ir atitinkamai šiais metais šiek tiek daugiau
respondentų pasirinko atsakymą „Liko tokia pati“. Į klausimą „Jei pagerėjo, kas, Jūsų
nuomone, tam turėjo įtakos“ sulaukta 59 respondentų atsakymų, kurių didžioji dauguma buvo
susiję su pasitikėjimu socialine darbuotoja – teigiamu jos darbo ir nuoširdaus bendravimo
įvertinimu, bendradarbiavimu su ja, keli respondentai nurodė, kad padėjo socialinės
darbuotojos pasikeitimas, kiti respondentai paminėjo ir specialistų konsultacijų arba kitų
šeimos narių įtaką pokyčiams. Nei vienas respondentas nenurodė, kad paslaugų kokybė
pablogėjo ar labai pablogėjo. Taip pat niekas neatsakė į klausimą „Jei pablogėjo, kas, Jūsų
nuomone, tam turėjo įtakos?“.
2%
Labai pagerėjo

17%

Pagerėjo

42%

Liko tokia pati

39%

Nepažymėjo

Paslaugų kokybės pokyčiai

Į klausimą „Ar pasikeitė Jūsų artimojo šeimos situacija, pradėjus teikti jam paslaugas?“
dauguma respondentų atsakė „Taip, pagerėjo“, antras pagal dažnumą pasirinkimas „Ne,
nepasikeitė“. Palyginus su 2017 metų rezultatais, respondentai 10 proc. mažiau rinkosi
variantą „Nežinau“.
12% 2%

Taip, pagerėjo
Taip, pablogėjo
Ne, nepasikeitė
Nežinau
Nepažymėjo

16%
1%

69%

Gyvenimo kokybės pokyčiai

82 proc. respondentų į klausimą „Ar šiuo metu esate patenkinti teikiamomis
paslaugomis Jūsų artimajam?“ – atsakė teigiamai. Tai atitinka 2017 metų apklausos rezultatus.
25

5

2

Taip
Ne
Nežinau
Nepažymėjo
142

Teikiamų paslaugų artimajam vertinimas

Į klausimą „Kokių turėtumėte pastabų/pageidavimų dėl teikiamų paslaugų?“ atsakė 11
respondentų. Dauguma rašė, kad yra patenkinti paslaugomis ar socialine darbuotoja, kiti
nurodė – įvesti priverstinį gydymą, daugiau bendrauti su šeimos artimaisiais, siūlyti įvairias
socialines programas.
Pagalbos šeimai skyriaus paslaugų gavėjų artimųjų apklausos rezultatai parodo, kad
dauguma paslaugų gavėjų artimųjų apie socialines paslaugas sužino iš paties artimojo arba jo
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socialinio darbuotojo. Apklausoje dalyvavę artimieji kritiškiausiai vertina tai, kaip socialiniai
darbuotojai atsižvelgia į jų pageidavimus ar skundus, o labiausiai vertinamas mandagus,
pagarbus bendravimas.
Siekiant tobulinti Pagalbos šeimai skyriaus teikiamų paslaugų kokybę, 2018 metais
atliktos 55 darbuotojų veiklos patikros. Kaip ir 2017 metais, didelis dėmesys skirtas socialinių
darbuotojų teikiamų paslaugų kokybės tikrinimui – iš 69 dirbusiųjų socialinio darbuotojo su
šeimomis pareigose, patikrintas 41 darbuotojas, sudarytas 51 Patikrinimo aktas, kuriuose
pateikiami patikrinime dalyvavusių darbuotojų nustatytų / nenustatytų veiklos pažeidimų
aprašymai. Pažymėtina, jog 10 socialinių darbuotojų veikla tikrinta daugiau nei vieną kartą.
Dažniausiai pakartotinį darbuotojų patikrinimą lėmė nustatytų pažeidimų skaičius, kuriems
ištaisyti buvo duodamas atitinkamas laikotarpis, taip pat darbuotojų perkėlimo iš vienos
seniūnijos į kitą bei darbuotojų darbo santykių nutraukimo atvejai. Reikšmingų pažeidimų
nenustatyta.
2018 metų eigoje atlikti 2 planiniai darbo drausmės bei bendrųjų vidaus tvarkos
reikalavimų laikymosi patikrinimai – vienu metu patikrinti 3 seniūnijų 13 darbuotojų, kitos
planinės patikros metu – 18 darbuotojų, viso 31. Šių patikrinimų metu grubių darbo drausmės
pažeidimų nenustatyta. Paminėtina, jog iš viso dėl darbo drausmės ir bendrųjų vidaus tvarkos
reikalavimų laikymosi tikrinti 48 darbuotojai, iš jų 33 darbuotojų kartu atliktos ir
dokumentacijos patikros.
2018 metais taip pat atliktas asmeninių asistentų teikiamų paslaugų efektyvumo
vertinimas.
4. SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI „SAVI NAMAI“
Savarankiško gyvenimo namų ,,Savi namai“ atliktoje apklausoje dalyvavo visi suaugę
asmenys, kuriems teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos – 28
asmenys.
Respondentų amžius 22 - 68 metai, 12 vyrų ir 16 moterų.
Dauguma paslaugų gavėjų (67,1 %)
8,6%
apie socialines paslaugas savarankiško
17,6%
gyvenimo namuose ,,Savi namai“ sužinojo
24,3%
iš
socialinių
darbuotojų,
teikiančių
67,1%
paslaugas jų lankomuose
dienos
centruose, dirbančių seniūnijose, psichikos
sveikatos
centruose
ir
kitose
2,7%
organizacijose.
Kita
dalis
asmenų
informaciją apie teikiamas socialines
paslaugas sužinojo iš pažįstamų asmenų
iš socialinių darbuotojų iš spaudos, televizijos
(24,3 %), medikų, su kuriais kontaktuoja
iš pažįstamų asmenų
iš medikų
(17,6 %). Mažesnė dalis asmenų sužinojo
iš kitų šaltinių
iš kitų šaltinių – giminaičių (8,6 %), iš
spaudos/televizijos/interneto (2,7 %).
Savarankiško gyvenimo namų ,,Savi namai“ gyventojai linkę teigiamai vertinti
darbuotojų, teikiančių paslaugas savarankiško gyvenimo namuose, darbą. Didžioji dalis teigia,
kad darbuotojai skiria pakankamai laiko paslaugai atlikti (89 %), nedidelė dalis (11 %)
nežino, ar darbuotojai skiria pakankamai laiko paslaugai atlikti, nes anksčiau nėra gavę
panašaus pobūdžio paslaugų. Visi respondentai teigia (100 %), kad darbuotojai visuomet
labai pagarbiai ir mandagiai bendrauja. Vertindami darbuotojų operatyvumą atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms ir iškilus problemoms, didžioji dalis paslaugų gavėjų (92,2 %)
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darbuotojų darbą vertina teigiamai. Mažesnė dalis (6,2 %) yra nepatenkinti darbuotojų
operatyvumu, o mažiausia dalis (1,6 %) nurodė, kad nežino, ar jų problemos yra
sprendžiamos operatyviai.
Didžioji dauguma apklaustųjų teigia, kad darbuotojai sėkmingai sprendžia jų
problemas (92,2 %), maža dalis teigia, kad darbuotojai tai daro nesėkmingai (7,8 %), tačiau
galima daryti prielaidas, kad ne visada problemos yra išsprendžiamos dėl susidariusių
aplinkybių, ilgalaikiškumo. Gyventojai nurodė, kad darbuotojai yra skirtingi ir negalima
vertinti visumos.
Dauguma paslaugų gavėjų pažymi, kad darbuotojai atsižvelgia į jų siūlymus/skundus
(83,6 %), maža dalis nurodė, kad nežino ar atsižvelgiama į jų pasiūlymus/skundus (12,3 %), o
dalis (4,1 %) nuo atsakymo susilaikė. Vertindami darbuotojų suteikiamos informacijos
tikslumą ir teisingumą apie paslaugų teikimą, absoliuti dauguma (100 %) nurodė, kad
pateikiama informacija visuomet yra teisinga ir tiksli. Galima daryti prielaidą, kad
gyventojams labai naudingi bendri susirinkimai, kurie 2018 metais buvo organizuojami
dažniau: jų metu aptariami visi einamieji klausimai, pateikiama gyventojams aktuali
informacija. Jau ne vienerius metus vykdomoje apklausoje didžioji dalis paslaugų gavėjų
(89,3 %) nurodo, kad yra linkę pasitikėti darbuotojais, todėl galima teigti, kad savarankiško
gyvenimo namų ,,Savi namai“ darbuotojai sukuria pasitikėjimu ir supratingumu grįstą,
teigiamą atmosferą ir abipusį ryšį su paslaugų gavėjais, sukuria šeimynišką, bendruomenišką
aplinką. Asmenys nebijo kreiptis pagalbos, patiki darbuotojams asmenines problemas ar
išgyvenimus. Nedidelė dalis paslaugų gavėjų (10,7 %) teigia, kad darbuotojais pasitiki iš
dalies, jiems sunkiau prisirišti, būti atviriems su kitais žmonėmis ar išsakyti savo baimes.
Apibendrinus 2017 m. ir 2018 m. duomenis, galima teigti, kad paslaugų gavėjai
darbuotojų darbą linkę vertinti teigiamai. Galima daryti prielaidą, kad, gyvendami
savarankiško gyvenimo namuose ilgesnį laiką, asmenys užmezga glaudesnius, geresnius
ryšius su darbuotojais, ima jais labiau pasitikėti (2017 m. – 77,8 %; 2018 m. – 89,3 %), todėl
jų darbą vertina teigiamai. Taip pat pasitikėjimą galima sieti su tuo, kad 2018 m. praktiškai
nebuvo gyventojų kaitos.
Tačiau tiek 2017 m. (18,5 %), tiek 2018 m. (10,7 %) nemažas procentas apklaustųjų
teigė, kad darbuotojais pasitiki iš dalies, tačiau ankstesnių metų apklausų rezultatai leidžia
teigti, kad pasitikėjimo faktorių lemia ir paslaugų gavėjų asmeninės savybės, tokios kaip
uždarumas, baimės, bendravimo stilius ir kitos ligos nulemtos priežastys.
Didžioji dalis paslaugų gavėjų (89,3 %) nurodė, kad yra informuojami apie paslaugų
teikimo tvarkos pakeitimus, likusioji dalis (10,7 %) nuo atsakymo susilaikė. Galima daryti
prielaidą, kad atsakiusieji, kad yra informuojami, visuomet dalyvauja organizuojamuose
gyventojų ir darbuotojų susirinkimuose, o susilaikiusieji informaciją sužino iš kitų gyventojų,
arba tiesiogiai iš darbuotojų, jei ta informacija jiems yra aktuali (pvz. apie pasikeitusią
apmokėjimo tvarką, maisto produktų išdavimą ir pan.).
Didelė dalis paslaugų gavėjų (86 %) nurodė, kad yra patenkinti teikiamomis
informavimo paslaugomis arba iš dalies patenkinti (14 %). Dauguma paslaugų gavėjų nurodė,
kad yra patenkinti (87,3 %) arba iš dalies patenkinti (12,7 %) konsultavimo paslaugomis.
Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugomis patenkinti 84,2 % paslaugų gavėjų, o 12,3
% iš dalies patenkinti, nepatenkinti – 3,5 %. Galima daryti prielaidą, kad paslaugų vertinimas
priklauso nuo rezultato, kuris pasiekiamas sprendžiant klientų problemas – jei pasiekiamas
rezultatas, kurio tikisi paslaugų gavėjai, tuomet jie darbuotojų darbą linkę vertinti daugiau
teigiamai.
Sociokultūrinėmis paslaugomis ir asmens higienos ir priežiūros paslaugų
organizavimu patenkinta didžioji dauguma apklaustųjų paslaugų gavėjų (93,6 %), iš dalies
patenkinti 6,4 %. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugomis patenkinti (89,7 %), iš
dalies patenkinti 10,3 % apklaustųjų.
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Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga yra patenkinti 98,2 %
apklaustųjų, o iš dalies patenkinti 1,8 %. Galima daryti prielaidą, kad paslaugų vertinimas
priklauso nuo rezultato, kuris pasiekiamas sprendžiant paslaugų gavėjų problemas: jei
pasiekiamas rezultatas kurio tikimasi, tuomet paslaugos suteikimą ir patį darbuotoją asmenys
yra linkę vertinti daugiau teigiamai, tačiau, nesant rezultatui, kurio tikimasi – paslaugos
suteikimą ir patį darbuotoją asmuo vertina prasčiau.
Vertinant gyvenimo kokybės pasikeitimą paslaugų teikimo laikotarpiu, dauguma
apklaustųjų nurodė, kad gyvenimo kokybė pasikeitė (84,2 %), kad liko tokia pati nurodė
mažesnė dalis apklaustųjų (8,2 %), iš dalies pasikeitė 7,6 %.
Klausiant apie paslaugų kokybės
5,3%
pasikeitimą, nemaža dalis paslaugų gavėjų
teigė, kad paslaugų kokybė labai pagerėjo
23,2%
18,9%
(23,2 %) arba pagerėjo (52,6 %).
Atsakiusiųjų teigimu, tai lėmė geresnis
abipusis
santykis
su
darbuotojais,
išklausymas, gyvenimas bendruomenėje,
52,6%
įvairūs edukaciniai renginiai, paslaugų
įvairovė, efektyvus problemų sprendimas,
socialinių darbuotojų pagalba kiekvienam ir
iniciatyva,
socialinių
darbuotojų
Labai pagerėjo Pagerėjo
individualus dėmesys kiekvienam, bendrų
Liko tokia pati Pablogėjo
tikslų siekimas. Dalis asmenų nurodė, kad
paslaugų kokybė liko tokia pati (18,9 %) ir
labai nedidelė dalis (5,3 %) teigė, kad
paslaugų kokybė pablogėjo. Pablogėjimo
priežastis
–
sveikatos
pablogėjimas,
nesutarimai su kaimynais.
Pagrindiniai pageidavimai, kuriuos nurodė paslaugų gavėjai, panašūs į ankstesnių
metų pageidavimus: norėtų didesnės kompiuterių klasės, pageidautų, kad padalinys turėtų
savo transportą. Taip pat nemaža dalis nurodė, kad norėtų, kad Savarankiško gyvenimo
namuose būtų teikiamos maitinimo paslaugos, dalis norėtų, kad socialinių darbuotojų darbo
laikas būtų ilgesnis.
Dauguma gyventojų (89,6 %) teigė,
10,4%
kad jų lūkesčiai dėl paslaugų savarankiško
gyvenimo
namuose
pasiteisino,
kad
pasiteisino iš dalies nurodė
10,4 %.
Lyginant su 2017 m. (66,7 %) duomenimis,
89,6%
pasitenkinimo procentas ženkliai išaugo, tad
galima daryti prielaidas, kad gyventojai
Taip Iš dalies
visiškai adaptavosi gyvenamojoje aplinkoje
ir išmoko geriau gyventi bendruomenėje,
kaip bendruomenės nariai.
Apklausoje taip pat dalyvavo 15 apgyvendinimo paslaugas savarankiško gyvenimo
namuose gaunančių asmenų artimųjų (tėvai, vaikai, broliai/seserys, buvę globėjai, tetos,
pusseserės ir kt). Anketą pildė 13 moterų ir 2 vyrai, kurių amžius nuo 22 iki 89 metų.
Į klausimą, iš kur buvo sužinota apie socialines paslaugas, buvo atsakyta, kad: iš
spaudos/televizijos/interneto (20,0 %), pažįstamų (9,3 %), socialinių darbuotojų (70,7 %).
Dažniausiai artimieji apie socialines paslaugas sužino iš socialinių darbuotojų, kurie,
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apklausoje dalyvavusių artimųjų teigimu (100 %), informaciją pateikia išsamiai ir
suprantamai, nukreipia, duoda kontaktinius duomenis.
Vertinant savarankiško gyvenimo namų darbuotojų darbą, visi apklaustieji (100 %),
kaip ir ankstesnių metų apklausoje, linkę vertinti teigiamai. Visi asmenys atsakė, kad,
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir iškilus problemoms, darbuotojai imasi operatyviai
spręsti kilusią problemą, tačiau taip pat pabrėžė, kad ne visada problemos yra išsprendžiamos
dėl situacijos sudėtingumo. Apklaustieji pabrėžė, kad mato, jog pastangos, kurios sutelkiamos
jų artimųjų pagalbai, yra maksimalios. Taip pat artimieji teigė, kad darbuotojai visuomet
atsižvelgia į jų teikiamus pasiūlymus, bendrauja mandagiai ir maloniai, suteikia tikslią ir
teisingą informaciją apie paslaugų teikimą ir vykstančius pokyčius, palaiko kontaktą telefonu,
informuoja, kaip sekasi jų artimiesiems. Kaip ir 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. apklausos
rezultatai parodė, kad paslaugų gavėjų artimieji darbuotojų darbą vertino teigiamai (100 %).
Klausiant apie tai, kaip dažnai
65,3%
artimieji palaiko ryšius su paslaugas
70,0%
60,0%
teikiančiais
darbuotojais,
daugiausia
50,0%
respondentų teigė, kad bendrauja esant
24,2%
40,0%
reikalui (65,3 %), mažesnė dalis bendrauja
30,0%
5,5%
20,0%
kartą per mėnesį (24,2 %) ar kartą per
10,0%
savaitę (5,5 %). Dalis (5 %) nurodė, kad ryšį
0,0%
palaiko per savo artimą asmenį nuolat.
Kartą per
Kartą per
Esant poreikiui
savaitę
mėnesį
Tačiau artimieji pabrėžė, kad iškilus
problemai, ar ištikus kokiam nors įvykiui,
susijusiam su jų artimaisiais, – darbuotojai
apie tai visuomet informuoja.
Klausiant apie paslaugų kokybės pokyčius paslaugų teikimo metu, apklaustieji teigė,
kad paslaugų kokybė išliko tokia pati (88,3 %) (2017 m. vertino, kad paslaugų kokybė labai
pagerėjo net 77,8 %) arba labai pagerėjo (11,7 %). Apklaustųjų teigimu, taip yra todėl, kad
darbuotojai pastebi vykstančius pokyčius ir į juos reaguoja, sukurtas ryšys tarp darbuotojų ir
artimųjų, kuris grįstas rūpesčiu, dėmesingumu, nuoširdumu, atsidavimu. Minimas ir
darbuotojų iniciatyvumas bei geri norai paslaugų gavėjų atžvilgiu. Taip pat, kaip pagerėjimo
faktorius yra minimas platus spektras teikiamų paslaugų, užimtumo paslaugos, edukaciniai
renginiai, į kuriuos yra įtraukiami paslaugų gavėjai. Jų artimieji gyvendami savarankiško
gyvenimo namuose jaučiasi saugiai, žino, kad, esant problemoms, visuomet turės su kuo
pasikalbėti, turės palaikymą net sunkiausiomis akimirkomis.
Klausiant apie artimojo (paslaugų gavėjo artimųjų) gyvenimo kokybę, visi
respondentai (100 %), kaip ir praėjusių metų apklausoje, nurodė, kad jų artimojo gyvenimo
kokybė pagerėjo: dalis pradėjo mokytis profesinės reabilitacijos programose, išlaiko turimą
darbo vietą, imta lengviau tvarkytis su turimais piniginiais ištekliais, artimieji tapo ramesni ir
turi daugiau pasitikėjimo savimi, tapo savarankiškesni ir gyvena kokybiškesnį gyvenimą,
daugiau lankosi viešose vietose, įsitraukia į įvairesnę veiklą, apsilanko įvairiuose
kultūriniuose renginiuose, daugiau laiko praleidžia su kitais asmenimis, kas lemia geresnę
nuotaiką ir psichinę sveikatą.
Klausiant, kaip pasikeitė pačių artimųjų gyvenimo kokybė nuo to laiko, kai jų artimas
asmuo pradėjo gyventi savarankiško gyvenimo namuose, absoliuti dauguma (100 %), kaip ir
2017 m., nurodė, kad pagerėjo. Asmenys patiria mažiau streso ir rūpesčių dėl savo artimo
asmens, nebereikia rūpintis, kad kažkas blogo gali nutikti, nes visuomet yra darbuotojai, kurie
pasirūpins ir padės, taip pat reikia skirti mažiau finansinės paramos artimiesiems, jaučiasi
ramiau. Visi (100 %) apklaustieji teigė, kad yra patenkinti jų artimiesiems teikiamomis
paslaugomis.
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Gauti apklausų rezultatai rodo, kad savarankiško gyvenimo namų ,,Savi namai“
paslaugų gavėjai ir paslaugų gavėjų artimieji teikiamas paslaugas linkę vertinti teigiamai, yra
jomis patenkinti.
Siekiant užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, 2018 metų kovo – gruodžio
mėn. atliktos patikros: atlikta dokumentacijos pildymo patikra, kurios metu patikrintos
gyventojų bylos, kaip pildomi individualios socialinės priežiūros ir individualios slaugos
planai. Atliekant dokumentacijos patikrą, trūkumų nenustatyta. Tikrinta savarankiško
gyvenimo namų ,,Savi namai“ darbuotojų (slaugytoja – 1 , socialinio darbuotojo padėjėjai – 4,
vyresn. socialiniai darbuotojai – 4) veikla: kaip vedama dokumentacija, bendrauta su
asmenimis, kuriems teikiamos paslaugos. Tikrinant dokumentaciją – trūkumų nenustatyta,
paslaugų gavėjų skundų dėl paslaugų kokybės taip pat nenustatyta. Esant svarbiems
pastebėjimams ar siūlymams dėl veiklos ir socialinių paslaugų tobulinimo, – organizuoti
darbuotojų susirinkimai.
5.DIENOS CENTRAI BENDRUOMENĖJE
5.1. Dienos centras „Versmė“ psichikos negalią turintiems asmenims
Dienos centre „Versmė“, kuris teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir
atstovavimo, sociokultūrines, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitas paslaugas
psichikos negalią turintiems asmenims, buvo apklausti 78 paslaugų gavėjai.
Daugiausia paslaugų gavėjų nurodė,
kad apie paslaugas sužinojo iš socialinių
darbuotojų, dirbančių dienos centruose,
kuriuose lankosi/lankėsi (59 %), iš
pažįstamų asmenų (32 %), iš medikų ar
psichikos sveikatos centruose (7 %), iš kitų
šaltinių (2 %), t. y. iš šeimos narių,
giminaičių ir pan.

7% 2%
32%
59%

Iš pažįstamų

Iš socialinių darbuotojų

Iš medikų

Kita

Apklaustųjų amžius 22-86 metai, buvo apklausta 21 vyras ir 57 moterys.
Paslaugų gavėjai darbuotojų darbą vertina teigiamai. Paslaugų gavėjų teigimu,
darbuotojai skiria jiems pakankamai laiko (97,3 %), atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ar
iškilus problemoms operatyviai imasi jas spręsti (98,8 %). Problemų sprendimas, anot
apklaustųjų, praktiškai visada sėkmingas (99,8 %), o 92,4 % respondentų nurodė, kad
darbuotojai atsižvelgia į jų pasiūlymus ir/ar skundus. Paslaugų gavėjai nurodo, kad
darbuotojų aptarnavimas yra malonus ir pagarbus, kad jie visada gauna tikslią, teisingą ir
tinkamai pateiktą informaciją apie paslaugų teikimą (100 %).
Apklausos rezultatai parodė, kad paslaugų gavėjai linkę pasitikėti darbuotojais (92,1
%), todėl galima daryti prielaidą, kad dienos centro darbuotojai sukuria gerą atmosferą, kuri
skatina pasitikėjimą ir supratingumą, lankytojai nesidrovi kreiptis pagalbos, papasakoti apie
savo problemas, noriai lankosi dienos centre. 7,9 % respondentų nurodė, kad iš dalies pasitiki
darbuotojais.
91,3 % apklausoje dalyvavusių asmenų nurodė, kad yra informuojami apie paslaugų
teikimo tvarkos pasikeitimus, dalis nurodė, kad nežino (8,7 %).
93,8 % paslaugų gavėjų nurodo, kad yra patenkinti jiems teikiamomis paslaugomis
dienos centre ,,Versmė“ (t. y. informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo,
asmens higienos ir priežiūros organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei
sociokultūrinėmis paslaugomis). Likusioji dalis (6,2 %) nurodė, kad yra iš dalies patenkinti.
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Klausiant apie gyvenimo kokybės
pasikeitimą paslaugų teikimo metu, didžioji dalis
(86 %) paslaugų gavėjų nurodė, kad jų gyvenimo
kokybė pagerėjo. Kita dalis teigė, kad nežino (14
%), kas leidžia daryti prielaidas, kad gyvenimo
kokybė galbūt liko tokia pati. Gyvenimo kokybės
pasikeitimui turėjo įtakos išplitęs socialinių
ryšių tinklas, dalyvavimas bendruomeninėje
veikloje, veiklų įvairovė, edukaciniai ir
mokomieji renginiai, išvykos, meninių gebėjimų
lavinimo užsiėmimai, darbuotojų dėmesys ir
rūpestis kiekvienam asmeniui.
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Klausiant apie paslaugų kokybės pasikeitimą per pastaruosius metus, 43,6 % apklaustų
paslaugų gavėjų teigė, kad paslaugų kokybė labai pagerėjo, kad pagerėjo nurodė 52,3 %, o
kad liko tokia pati – 4,1 %. Paslaugų kokybės pokyčius atsakiusieji sieja su renginių gausa,
išvykomis ne tik Vilniaus mieste, bet ir už Vilniaus miesto ribų, naujomis veiklomis, į kurias
įtraukiami, įdomiomis edukacinėmis paskaitomis, išvykomis ir pan.
Pagrindiniai pageidavimai dėl paslaugų teikimo, kaip ir pernai, buvo nukreipti į
maitinimo paslaugų organizavimą (88,4 %), taip pat paslaugų gavėjai norėtų daugiau
ekskursijų į kitus miestus (73,9 %), kaip ir pernai, tie patys asmenys išreiškė pageidavimą,
kad dienos centras galėtų turėti savo transportą, kuriuo būtų galima keliauti į tolimesnes
ekskursijas, buvo išsakytas pageidavimas dėl nemokamų vilniečio kortelių išdavimo.
Daugumos dienos centro lankytojų (86,4 %) lūkesčiai pasiteisino: asmenys yra
patenkinti darbuotojais, paslaugų kokybe ir t. t. Maža dalis (13,6 %) lankytojų teigė, kad
nežino, ar jų lūkesčiai pasiteisino, nes neturi su kuo palyginti gaunamų paslaugų.
Siekiant užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, 2018 metų kovo – gruodžio
mėn. atliktos patikros: atlikta dokumentacijos pildymo patikra, kurios metu patikrintos
paslaugų gavėjų bylos, dalyvauta grupiniuose užsiėmimuose, stebima, kaip vykdoma veikla,
kaip bendraujama su lankytojais, bendrauta su dienos centro lankytojais. Atliekant
dokumentacijos patikrą, trūkumų nenustatyta. Paslaugų gavėjų skundų dėl paslaugų kokybės
taip pat nebuvo.
5.2. Senjorų dienos centras „Atgaiva“
Apklausoje dalyvavo 100 senjorų dienos centro „Atgaiva“ paslaugų gavėjų.
Apklausoje dalyvavusiems asmenims socialinės paslaugos yra teikiamos skirtingą
laikotarpį, priklausomai nuo kada asmuo kreipėsi į dienos centrą dėl socialinių paslaugų
teikimo. Iš pateiktų duomenų matyti, kad didžiajai daliai tyrime dalyvavusių asmenų – 38
paslaugos teikiamos 1-5 metus. Nemažai tyrime dalyvavo asmenų, kuriems paslaugos
teikiamos kiek ilgiau – 6-10 metų, tokių asmenų buvo 26. Tyrime taip pat pastebėta, kad dalis
dienos centro lankytojų jame lankosi kur kas ilgiau negu 10 metų, tai vieni pirmųjų dienos
centro lankytojų, kuriems paslaugos yra teikiamos iki šiol.
Socialinių paslaugų teikimo trukmė, asmenų skaičius
1-5 metai
38 asmenys
6-10 metų
26 asmenys
11-15 metų
12 asmenų
16-20 metų
10 asmenų
Neatsakė į klausimą
14 asmenų
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Didžioji dauguma apklaustų senjorų, lankančių dienos centrą, apie socialinių paslaugų
teikimą sužinojo iš pažįstamų – 79 proc., taip pat dažnai senjorai mini socialinius darbuotojus
– 10 proc., kurie informuoja ir nukreipia juos į dienos centrą. Kiek mažesnė senjorų dalis apie
paslaugas sužino iš interneto (6 proc.), spaudos, televizijos (2 proc.), likusieji (2 proc.) į šį
klausimą neatsakė. Lyginant su 2017 m. atliktu tyrimu, pastebima, kad dažniausias
informacijos šaltinis yra pažįstami. Tiek 2017 m., tiek 2018 m. didžioji dalis paslaugų gavėjų
teigia apie socialines paslaugas sužinoję būtent iš jų. Pastebėta, kad 2017 m. ir 2018 m.
duomenys yra labai panašūs, tačiau išryškėja tendencija, kad vis daugiau apklaustųjų pažymi,
kad juos informavo socialiniai darbuotojai.
Informacijos apie socialines paslaugas šaltiniai (proc.)
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Didžioji dalis (97 proc.) tyrime dalyvavusių senjorų nurodė, kad darbuotojai skiria
pakankamai laiko atlikti paslaugoms, dėl kurių kreipiasi, maža dalis (3 proc.) teigia
nežinantys. Visi apklausti senjorai mano, kad iškilus problemoms darbuotojai imasi jas
operatyviai spręsti.
Lyginant 2018 m. ir 2017 m. duomenis, pastebima, kad bėgant metams lankytojai vis
palankiau vertina darbuotojų elgesį iškilus problemoms. Tai gali reikšti, kad patys darbuotojai
tobulina savo įgūdžius ir įdeda daugiau pastangų sprendžiant problemas.
Darbuotojų vertinimas sprendžiant senjorų problemas (proc.)
94%
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Paslaugų gavėjai teigiamai vertina darbuotojų pastangas sprendžiant problemas.
Tokios nuomonės laikėsi – 94 proc. visų apklaustųjų, 4 proc. respondentų negalėjo konkrečiai
įvardinti, todėl atsakė nežinantys, o 2 proc. – į klausimą neatsakė.
92 proc. tiriamųjų, mano, kad socialiniai darbuotojai atsižvelgia į pasiūlymus ir
skundus, 4 proc. apklaustųjų teigia nežinantys, 2 proc. pasirinko atsakymo variantą „Kita“,
tačiau nepapildė įvardijant konkretaus atsakymo, 2 proc. į klausimą neatsakė. Pagal šiuos
duomenis galima daryti prielaidą, kad didžioji dalis mano, jog darbuotojai atsižvelgia į jų
siūlymus/skundus, o mažesnė apklaustųjų dalis pasiūlymų/skundų neturi.
Dienos centro paslaugų gavėjų teigimu, darbuotojos pagarbiai/ mandagiai aptarnauja.
Tokią nuomonę išreiškė visi tyrime dalyvavę asmenys.
Visi apklausoje dalyvavę asmenys teigia, kad darbuotojos suteikia tikslią ir teisingą
informaciją apie teikiamas paslaugas.
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Visi tyrime dalyvavę paslaugų gavėjai pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais.
Lyginant 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. atliktus tyrimus pastebima tendencija, kad vis daugiau
asmenų pradeda pasitikėti socialines paslaugas teikiančiais darbuotojais. Manoma, kad
lankytojų pasitikėjimas darbuotojais iš dalies auga dėl sėkmingai sprendžiamų problemų.
Senjorų dienos centre „Atgaiva“ besilankantys asmenys jaučiasi informuojami apie
paslaugų tvarkos pasikeitimus. Taip mano didžioji dalis – 98 proc. apklaustųjų, likę 2 proc.
tyrimo dalyvių nurodo nežinantys.
Atliktas tyrimas parodė, kad didžioji dauguma senjorų, teigiamai vertina informavimo
paslaugos teikimą. Šios paslaugos teikimu yra patenkinti – 95 proc. apklaustųjų, kita dalis – 5
proc. yra patenkinti iš dalies.
89 proc. tyrime dalyvavusių asmenų yra patenkinti konsultavimo paslaugomis.
Nepatenkintų šios paslaugos teikimu asmenų nebuvo, tačiau dalis – 11 proc. tiesiog neatsakė į
šį klausimą. Galima daryti prielaidą, kad šiai daliai asmenų buvo sunku įvardinti savo
pasitenkinimo lygį. Lyginant 2017 m. ir 2018 m. tyrimo duomenis, pastebima, kad vis daugiau
žmonių gauna konsultavimo paslaugas ir yra jomis patenkinti. 2017 m. patenkintų – 72 proc.,
2018 m. – 89 proc.
Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų teikimą teigiamai įvertino 64 proc.
apklaustųjų. Jie teigė, kad yra patenkinti šios paslaugos organizavimu. Tačiau kaip niekur
kitur didelis skaičius asmenų – 36 proc. neatsakė į klausimą. Daroma prielaida, kad šiai daliai
asmenų paslauga nebuvo teikta arba asmenys nenorėjo pateikti atsakymo.
Dienos centras gauna paramą maisto produktais iš labdaros ir paramos fondo „Maisto
bankas“. Ši parama gaunama kartą per savaitę. Tyrimo dalyviai prasčiau vertina maitinimo
paslaugos teikimą. 41 proc. apklaustųjų nurodė esantys patenkinti šios paslaugos teikimu,
dalis – 13 proc. yra patenkinti iš dalies, nepatenkintų paslaugos teikimu yra – 8 proc., nemaža
dalis tyrime dalyvavusių asmenų į šį klausimą neatsakė. Daroma prielaida, kad šiai daliai
asmenų paslauga nebuvo teikta arba asmenys nenorėjo pateikti atsakymo.
Asmens higienos ir priežiūros paslaugomis dienos centre naudojasi nedidelė klientų
grupė. Minėtas paslaugas sudaro – skalbimo ir dušo paslaugos. Būtent dėl šios priežasties
didžioji dalis dalyvavusių tyrime į klausimą neatsakė – 51 proc. Tyrimas parodė, kas asmenys,
kurie naudojasi teikiamomis asmens higienos ir priežiūros paslaugomis, yra patenkinti jų
teikimu. Tokią poziciją išsakė – 33 proc. apklaustųjų, likę 16 proc. tyrimo dalyvių į šį klausimą
neatsakė. Čia taip pat daroma prielaida, kad šiai daliai asmenų paslauga nebuvo teikta arba
asmenys nenorėjo pateikti atsakymo.
Dienos centre organizuojamos sociokultūrinės paslaugos tenkina visus apklaustuosius.
Apžvelgiant paslaugų gavėjų gyvenimo pokyčius, didžioji dalis tyrime dalyvavusių
asmenų – 90 proc. nurodė, kad jų gyvenimo kokybė pasikeitė, kai buvo pradėtos teikti
paslaugos. Dalis asmenų – 10 proc. nepateikė atsakymo į šį klausimą:
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Paslaugų gavėjai mano, jog paslaugų kokybė pagerėjo – didžioji dalis – 81 proc. mano,
kad kokybė labai pagerėjo, maža dalis – 10 proc. teigia, kad tiesiog pagerėjo, dalis yra
manančių, kad paslaugų kokybė liko tokia pati – 6 proc., o 3 proc. į klausimą neatsakė.
Paslaugų kokybės vertinimas (proc.)
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Lyginant 2018 m. ir 2017 m. duomenis – pastebimos teigiamos tendencijos, nes 2018
m. tyrimo duomenys parodo, kad per metus žymiai išaugo tyrimo dalyvių skaičius, kurie
paslaugų kokybę vertina teigiamai ir laiko ją labai pagerėjusia.
Pastebėta, kad senjorai paslaugų kokybės pagerėjimą sieja su kokybišku dienos centro
darbuotojų darbu ir įvairesnėmis veiklomis. Dažniausiai minimi atsakymai: pastebimos
darbuotojų pastangos, daug kūrybinės veiklos, mandagūs, geranoriški darbuotojai,
organizuojama daugiau veiklos, plečiasi būreliai.
Dienos centro lankytojai išsakė šias pastabas/pageidavimus: mažai vietos, norisi
ekskursijų autobusu, norisi daugiau išvykų už Vilniaus.
Analizuojant surinktus duomenis pastebėta, kad 91 proc. tyrime dalyvavusių paslaugų
gavėjų teigia, jog visi turėti lūkesčiai kreipiantis dėl paslaugų pasiteisino, tik 2 proc.
respondentų teigia, kad jų turėti lūkesčiai visgi nebuvo pateisinti, o likę – 7 proc. nežino, kaip
vertinti turėtus lūkesčius ir jų pasiteisinimą:
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Dienos centre socialinės paslaugos yra teikiamos tiek vyrams, tiek moterims. Tačiau
didžioji dalis lankytojų – moterys. Tai atsispindi ir vykdytoje apklausoje, 89 proc. apklaustųjų
moterys, likę 11 proc. – vyrai.
Didžioji dalis paslaugų gavėjų, dalyvavusių tyrime, sudaro 71-80 amžiaus kategoriją, tai
68 proc. visų apklaustųjų, kita amžiaus grupė 61-70 metų, ją sudaro –25 proc., likę 7 proc. – 81
ir daugiau metų asmenys.
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Apibendrinant galima teigti, kad asmenys palankiai vertina dienos centrą bei jo
teikiamas paslaugas ir darbuotojų darbą. Duomenų analizės metu išryškintos stipriosios ir
silpnosios dienos centro pusės.
Lyginant 2017 m. ir 2018 m. apklausos duomenis, pastebima, kad bėgant metams
lankytojai vis labiau pasitiki ir palankiau vertina darbuotojų elgesį iškilus problemoms. Tai
gali reikšti, kad patys darbuotojai tobulina savo įgūdžius ir įdeda daugiau pastangų
sprendžiant problemas, o paslaugų gavėjai, praėjus ilgesniam laikotarpiui, labiau atsiskleidžia,
atvirai kalba apie iškilusias problemas. 2018 m. duomenimis, pastebima, kad didžioji dalis
paslaugų gavėjų mano, jog darbuotojai atsižvelgia į jų poreikius ir siūlymus, todėl galima
daryti prielaidą, kad daugumai tyrime dalyvavusių paslaugų gavėjų turėti lūkesčiai kreipiantis
dėl paslaugų pasiteisino.
Stipriosios dienos centro pusės – paslaugų gavėjai pasitiki darbuotojais, sieja paslaugų
kokybės gerėjimą su darbuotojų kompetencija ir pastangomis organizuojant kuo įvairesnę
veiklą. Paslaugų gavėjų pasitikėjimas ir teigiamas požiūris skatina darbuotojus siekti ir toliau
užtikrinti kuo geresnes paslaugų teikimo sąlygas.
Silpnosios dienos centro pusės – paslaugų gavėjai nori išvykų už Vilniaus miesto ribų,
kas yra tiesiogiai susiję su papildomu finansavimu.
Rekomendacijos – atsižvelgiant į lankytojų pageidavimus dėl išvykų už Vilniaus miesto
ribų, bandyti ieškoti rėmėjų, partnerių, kurie apmokėtų transporto išlaidas.
5.3. Senjorų dienos centras „Diemedis“
Apklausoje dalyvavo 70 senjorų dienos centro „Diemedis“ paslaugų gavėjų: moterų –
58 (83 %), vyrų – 12 (17 %). Didžioji dalis apklaustų lankytojų yra nuo 71 iki 80 m. (61 proc.)
Lankytojų amžius
61 – 70
71 – 80
81 ir daugiau

Lankytojų pasiskirstymas pagal tai, nuo kada jiems yra teikiamos socialinės paslaugos:
1-5 metai
33 asmenys
6-10 metų
9 asmenys
11-15 metų
17 asmenų
16-20 metų
11 asmenų
Daugiausiai dienos centro lankytojų apie teikiamas paslaugas sužinojo iš socialinių
darbuotojų (67 %):
Informacijos apie socialines paslaugas šaltinis
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Visi senjorai nurodė, kad darbuotojai skiria pakankamai laiko suteikti paslaugoms, dėl
kurių kreipiamasi. Visi apklausti senjorai mano, kad iškilus problemoms darbuotojai imasi jas
operatyviai spręsti, sprendžia jas sėkmingai, atsižvelgia į pasiūlymus, aptarnauja pagarbiai /
mandagiai, suteikia tikslią ir teisingą informaciją apie paslaugų teikimą.
Senjorai pasitiki dienos centro darbuotojais, yra nformuojami apie paslaugų teikimo
tvarkos pasikeitimus.
Dienos centro lankytojai yra patenkinti tiek teikiamomis, informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo ir atstovavimo, tiek sociokultūrinėmis paslaugomis.
Visi dienos centro lankytojai nurodė, kad jų gyvenimo kokybė pasikeitė paslaugų
teikimo metu.
74 proc. dienos centro lankytojų nurodė, kad paslaugų kokybė labai pagerėjo, 26 proc.,
kad pagerėjo:
Ar galite pasakyti, jog paslaugų kokybė:

18
52
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Labai pagerėjo

Senjorai nurodė, kad paslaugų kokybės pagerėjimui turėjo įtakos galimybė bendrauti,
palaikant socialinius ryšius, – 56 asmenys (80 %), užimtumo veiklų įvairovė, patinka
dalyvauti: renginiuose – 55 asmenys (79 %), paskaitose – 32 asmenys (46 %); išvykose į
Europos informacijos centrą, į interaktyvias paskaitas – 28 asmenys (40 %); savirealizacijos
galimybė – 26 asmenys (37 %); galimybė įgyti naujų žinių – 21 asmuo (30 %); dalyvavimas
MVGP, dalyvavimas Mokymosi visą gyvenimą programos projekto veikloje/„Tactics“
užsiėmimai senjorams – 19 asmenų (27 %); muzikos užsiėmimų lankymas – 15 asmenų (21
%); anglų kalbos mokymasis – 9 asmenys (13 %); galimybė užsiimti rankdarbiais – 5 asmenys
(7 %); dalyvavimas socialinėje mezgimo iniciatyvoje „Suteikime džiaugsmo vaikams“ – 4
asmenys (6 %).
Dienos centro lankytojai, dalyvavę apklausoje, norėtų, jeigu tokia galimybė atsirastų:
nemokamų ekskursijų po Lietuvą – 18 asmenų (26 %); kompiuterinio raštingumo užsiėmimų
– 5 asmenys (7 %); nemokamų kvietimų į teatrą, koncertus – 2 asmenys (3 %).
Visi dienos centro lankytojai nurodė, kad jų turėti lūksečiai, kreipiantis dėl paslaugų,
pasiteisino.
Rekomendacijos – plėtoti sociokultūrinių paslaugų teikimą, atsižvelgiant į lankytojų
pageidavimus dėl išvykų už Vilniaus miesto ribų, bandyti ieškoti rėmėjų, partnerių, kurie
apmokėtų transporto išlaidas.
5.4. Vaikų dienos centras „Labirintai“
2018 metais vykdytoje apklausoje dalyvavo 34 vaikų dienos centro „Labirintai“
lankytojai ir 15 jų artimųjų. Atitinkamai, šie respondentai sudarė 53 proc. visų aktyvių dienos
centro lankytojų skaičiaus ir 18 proc. visų lankytojų artimųjų skaičiaus.
Artimųjų apklausoje dalyvavo 86 proc. moterų ir 14 proc. vyrų. 47 proc. respondentų
sudarė 30-40 metų, 40 proc. 41-50 metų, 13 proc. 61-70 metų amžiaus asmenys.
64 proc. apklausoje dalyvavusių artimųjų apie vaikų dienos centro „Labirintai“
teikiamas paslaugas sužinojo iš su šeima dirbančių socialinių darbuotojų, ar mokyklų
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socialinių pedagogų. 36 proc. respondentų apie vaikų dienos centro „Labirintai“ teikiamas
paslaugas sužinojo iš pažįstamų, kurių vaikai anksčiau jį lankė.
98 proc. respondentų, kurie apie vaikų dienos centrą sužinojo iš socialinių darbuotojų,
ar socialinių pedagogų, teigė, kad gavo aiškią, suprantamą ir išsamią informaciją apie jame
teikiamas paslaugas.
93 proc. apklaustų artimųjų teigiamai vertina vaikų dienos centro „Labirintai“
darbuotojų darbą, nes šie operatyviai sprendžia iškilusias problemas, jas spręsdami dažnai
pasiekia teigiamų rezultatų, atsižvelgia į artimųjų pasiūlymus, skundus. Darbuotojai pagarbiai
juos aptarnauja ir suteikia tikslią bei teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas. 7 proc.
respondentų nepažymėjo, ką galvoja apie socialinių darbuotojų darbą.
70 proc. apklaustų artimųjų ryšius su vaikų dienos centro darbuotojais palaiko bent
kartą per savaitę, ar mėnesį, 30 proc. nurodo, kad su jais bendrauja pagal poreikį.
Vertindami paslaugų kokybės pokyčius, 47 proc. artimųjų nurodė, kad paslaugų
kokybė liko tokia pati, 53 proc. mano, kad paslaugų kokybė pagerėjo arba labai pagerėjo:

Kaip pagrindinius paslaugų kokybės gerėjimą lemiančius veiksnius, respondentai
įvardija padidėjusį renginių, socialinių iniciatyvų-projektų skaičių, dažniau gaunamą paramą
(drabužiais, daiktais, maisto produktais ir pan.).
97 proc. respondentų pastebėjo, kad tiek jų, tiek vaikų gyvenimo kokybė pagerėjo,
kuomet šie pradėjo lankyti vaikų dienos centrą „Labirintai“. Artimieji nurodo, kad pastebėjo
teigiamus vaikų elgesio ir emocinius pokyčius. Vaikai visada yra prižiūrėti, rečiau patenka į
pavojingas situacijas, dauguma tapo savarankiškesni, susirado draugų. Artimieji ir patys
džiaugiasi gaudami emocinę paramą iš darbuotojų, kurie padeda spręsti vaikų auklėjimo
problemas. Darbuotojai sėkmingai tarpininkauja dėl socialinės paramos, dėl vaikų mokymosi
ir elgesio problemų sprendimo su kitomis institucijomis (respondentų įvardytos: mokykla,
psichikos sveikatos centras, labdaros organizacijos).
Visi artimųjų apklausos dalyviai yra patenkinti vaikų dienos centro „Labirintai“
teikiamomis paslaugomis. Nepaisant to, 50 proc. respondentų nori, kad kasdien dienos centre
vaikams būtų teikiamos maitinimo paslaugos, 43 proc. norėtų didesnių patalpų aktyvioms
vaikų veikloms, o 38 proc. nori, kad vaikams būtų teikiamos individualios psichologo
konsultavimo paslaugos.
Lankytojų apklausoje dalyvavusių vaikų amžius nuo 9 iki 17 metų. Iš jų 29 proc.
berniukų ir 71 proc. mergaičių.
Dauguma respondentų vaikų dienos centrą „Labirintai“ lanko ilgiau nei vienerius
metus:
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55 proc. lankytojų apie vaikų dienos centro „Labirintai“ teikiamas paslaugas sužinojo iš
socialinių darbuotojų, dirbančių su jų šeima, ar mokyklos socialinių pedagogų. 45 proc. vaikų
apie dienos centro teikiamas paslaugas sužinojo iš draugų bei brolių ar seserų, kurie jį jau
lankė.
91 proc. lankytojų teigiamai vertina vaikų dienos centro „Labirintai“ darbuotojų darbą,
nes mano, kad jie skiria pakankamai dėmesio vaikams, imasi greitai spręsti jų problemas ir
sėkmingai jas sprendžia, darbuotojai atsižvelgia į vaikų pasiūlymus ir skundus, visada
mandagiai ir pagarbiai bendrauja. 9 proc. apklaustų vaikų teigė nežinantys, ar darbuotojai
iškilus problemoms greitai imasi jas spręsti, ar sėkmingai sprendžia jų asmenines problemas.
92 proc. lankytojų pasitiki vaikų dienos centro „Labirintai“ darbuotojais, 8 proc.
respondentų nurodė, kad tik iš dalies jais pasitiki.
92 proc. apklausoje dalyvavusių lankytojų yra patenkinti vaikų dienos centre
„Labirintai“ teikiamomis informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, 96 proc.
sociokultūrinėmis, 88 proc. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugomis. Didžiausią
nepasitenkinimą respondentai išreiškė dėl maitinimo organizavimo (maisto produktų
išdalinimo) paslaugų – 72 proc. patenkinti, 25 proc. iš dalies patenkinti, o 3 proc. nepatenkinti
šiomis paslaugomis:
Soc. įgūdžių ugdymas ir palaikymas

88%

Sociokultūrinės

12%

96%

4%

92%

Tarpininkavimas ir atstovavimas
72%

Maitinimo organizavimas

8%
25%

3%

Konsultavimas

92%

8%

Informavimas

92%

8%

Esu patenkintas

Esu iš dalies patenkintas

Esu nepatenkintas

82 proc. lankytojų papildomų pageidavimų dėl paslaugų kokybės gerinimo neturi, 25
proc. respondentų norėtų, kad vaikų dienos centre kasdien būtų teikiamos maitinimo
paslaugos, nes šiuo metu, pagal kartu su „Maisto banku“ vykdomą projektą, kartą per savaitę
yra išdalijami maisto produktai į namus, 18 proc. norėtų daugiau kompiuterių dienos centre,
10 proc. gauti individualias psichologo konsultavimo paslaugas.
Visi apklausoje dalyvavę vaikų dienos centro „Labirintai“ lankytojai teigia, kad
darbuotojai padeda spręsti jų gyvenime kylančias problemas. Nepaisant to, 8 proc. apklausoje
dalyvavusių respondentų nurodė, kad negauna to, ko tikėjosi pradėję lankyti vaikų dienos
centrą.
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5.5. Vaikų dienos centras „Bičiulis“
Vaikų dienos centre „Bičiulis“ vykdytoje apklausoje dalyvavo 22 aktyviausi dienos
centro lankytojai iš kurių 10 berniukų (45,5 %) ir 12 (54,5 %) mergaičių bei 8 jų artimieji.
Atitinkamai, šie respondentai sudarė 56 % aktyvių dienos centro lankytojų skaičiaus bei 33 %
aktyviausių lankytojų artimųjų skaičiaus.
Apklausoje dalyvavusių vaikų amžius nuo 7 iki 16 m. Didžiąją dalį sudaro vaikai nuo 8
iki 11 metų. Lyginant su praėjusiais metais, galima teigti, kad dienos centre šiuo metu daugiau
lankosi jaunesnio amžiaus vaikai. Didesnė dalis vaikų (19 apklaustųjų) dienos centrą lanko
vienerius ar daugiau metų, tad yra pakankamai gerai susipažinę su dienos centre teikiamomis
paslaugomis:
Dienos centro lankymo trukmė

Respondentų amžius
1…

1; 4%
2; 8%

1; 5% 2; 9%
3; 12%

3; 13%

1; 4%

4; 18%
3; 13%

5; 23%

3; 14%

2; 8%

2; 9%

3; 14%

5; 21%

3; 13%

1; 4%

7 m.
10 m.

8 m.
11 m.

9 m.
12 m.

3 mėn.

6 mėn.

1 m.

2 m.

3 m.

4 m.

5 m.

7 m.

2,5 m.

Kaip ir 2017 metais, 2018 m. lankytojai apie vaikų dienos centruose teikiamas
paslaugas daugiausiai sužinojo iš socialinių darbuotojų ar socialinių pedagogų, 3 (14 %)
vaikai pasirinko variantą „kita“ bei nurodė, kad apie socialines paslaugas sužinojo „iš draugų“,
2 (9 %) vaikai atsakė, jog nežino, iš kur gavo šią informacią:
Iš kur sužinojote apie dienos centre "Bičiulis" teikiamas
socialines paslaugas?
3; 14%

1; 4%
2; 9%

2; 9%

14; 64%

Interneto
Pažįstamų

Socialinų darbuotojų/socialinių
pedagogų
Vaiko teisių apsaugos specialistų
Kita

77 % apklaustųjų atsakė, kad pasitiki paslaugas teikiančiais darbuotojais, likusieji
nurodė, jog pasitiki iš dalies arba „nežino“ ar pasitiki. Dauguma respondentų teigiamai vertina
darbuotojų darbą. Vaikai sutinka su teiginiais, kad darbuotojai skiria jiems pakankamai laiko,
iškilus problemoms greitai imasi jas spręsti, atsižvelgia į lankytojų pasiūlymus/skundus,
mandagiai aptarnauja:
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Kaip vertinate darbuotojų darbą?
100%
21

19

0%

Ar
darbuotojai
skiria
pakankamai
laiko tau?

Ar, iškilus
problemoms
darbuotojai
greitai imasi
jas spręsti?

Nežinau

2

Ne

0

Taip

19

22

17

13

1

Ar
darbuotojai
sėkmingai
sprendžia
Jūsų
problemas?
6

Ar
darbuotojai
atsižvelgia į
Jūsų
pasiūlymus
(skundus)?
4

0

2

0

0

21

13

17

22

Taip

Ne

Ar
darbuotojai
pagarbiai/ma
ndagiai
aptarnauja?
0

Nežinau

Visi apklausoje dalyvavę dienos centro lankytojai yra patenkinti vaikų dienos centre
teikiamomis paslaugomis (100 %). 80 % apklaustųjų teigia, kad visiškai yra patenkinti
teikiamomis paslaugomis, 20 % iš dalies yra patenkinti teikiamomis paslaugomis. 1 asmuo
atsakė, kad nėra patenkintas maitinimo organizavimu, kadangi gaunama mažai „Maisto
banko” paramos. Lyginant su 2017 m., 2018 m. ir vėl pažymėjo, kad mažiausiai yra patenkinti
mitinimo paslaugomis, tačiau aukščiausiai įvertino informavimo paslaugas. Atliekant apklausą
pastebėta, kad apklausos metu paslaugų gavėjams buvo sunku suprasti šių teikiamų paslaugų
pavadinimų reikšmę:
Ar esate patenkinti teikiamomis paslaugomis?
Maitinimo organizavimas

0 1

7

Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas

6
1

Sociokultūrinės paslaugos
Tarpininkavimas ir atstovavimas
Konsultavimas
Informavimas

Kita

0
Esu nepatenkintas

0

14
16

3

19

3

19
5

2
5
10
Esu iš dalies patenkintas

17
20
15
20
Esu patenkintas

25

Anketoje respondentams buvo pateiktas tik vienas atviro pobūdžio klausimas – „Kokių
turėtumėte pastabų/pageidavimų dėl Jums teikiamų paslaugų?“. Iš 22 respondentų 10 (45 %)
dalyvavusių anketinėje apklausoje atsakė į šį klausimą. 55 % iš jų nežinojo, neturėjo arba visai
neparašė nei vienos pastabos ar pageidavimo. Lankytojai teigė norintys kasdienių maitinimo
paslaugų dienos centre ar „Maisto banko“ teikiamos didesnės paramos maisto produktais. Kiti
vaikai įvardijo, kad norėtų naujų žaislų, dar vieno kompiuterio. Dar keli vaikai parašė, kad
dienos centro paslaugoms pagerinti reikėtų didesnių patalpų.
Kaip ir 2017 m. taip ir 2018 m., daugelis apklausoje dalyvavusių dienos centro
lankytojų 15/68 % teigia, kad darbuotojai padeda spręsti jų gyvenime kylančias problemas, 5
– nežino, 1 lankytojas parašė, kad nepadeda. Didžioji dalis respondentų (73 %) (5 % daugiau
nei praėjusiais metais) atsakė, kad jų lūkesčiai pradėjus lankyti dienos centrą pasiteisino, 23
% nurodė, jog nežino ir tik 1 asmuo teigė, kad gauna ne tai, ko tikėjosi.
30

Vilniaus miesto socialinės paramos centras

2018 m.

Atliktoje paslaugų gavėjų artimųjų, šeimos narių, globėjų bei rūpintojų anketinėje
apklausoje dalyvavo 8 respondentai, iš kurių buvo 7 moterys (87,5 %) ir 1 vyras (12,5 %).
Dauguma apklaustųjų buvo 30-40 metų amžiaus (75 %), kita dalis priklausė 18-29 metų (12,5
%) arba 41-50 metų (12,5 %) amžiaus intervalui. Visi apklaustieji nurodė, kad yra dienos
centro lankytojų tėvai. Atliekant apklausą pastebėta, kad tėvai nėra linkę pildyti anketas, pildo
pasyviai, kadangi dalis tėvų apklausoje dalyvauja nebe pirmą kartą.
Dauguma apklausoje dalyvavusių artimųjų apie vaikų dienos centre teikiamas
paslaugas sužinojo iš su šeima dirbančių socialinių darbuotojų (62,5 %), t. y. 8,5 % daugiau
nei 2017 m. Tik keli respondentai nurodė, kad informaciją gavo iš vaiko teisių specialistų (25
%) bei vienas respondentas nurodė, kad apie socialines paslaugas, teikiamas dienos centre,
sužinojo iš pažįstamų (12,5 %). Visi respondentai, kurie apie vaikų dienos centrą sužinojo iš
socialinių darbuotojų, teigė, kad gavo aiškią, suprantamą informaciją apie teikiamas paslaugas
dienos centre:
Iš kur sužinojote apie dienos centre "Bičiulis"
teikiamas socialines paslaugas?
Vaiko teisių
apsaugos
specialistų
25%

Pažįstamų
12%
Socialinių
darbuotojų
63%

Apibendrinus darbuotojų darbo vertinimo rezultatus matyti, kad 100 % respondentų,
dalyvavusių apklausoje, darbuotojų darbą vertina teigiamai bei sutinka su teiginiais, jog
darbuotojai operatyviai sprendžia iškilusias problemas, atsižvelgia į pasiūlymus/skundus,
mandagiai ir pagarbiai bendrauja, teikia tikslią ir teisingą informaciją:
Kaip vertinate darbuotojų darbą?

8

8
6
4
2
0

8

8

0
0

8

0

0

0

0

0

Nežinau

0

Ne
Taip

Ar, atsiradus
Ar darbuotojai
Ar darbuotojai
Ar darbuotojai
nenumatytoms sėkmingai sprendžia atsižvelgia į Jūsų suteikė tikslią ir
aplinkybėms ir
Jūsų artimojo
pasiūlymus teisingą informaciją
iškilus problemoms,
problemas
(skundus)
apie paslaugų
darbuotojai
teikimą
operatyviai imasi jas
spręsti

Taip

Ne

Nežinau

Apklausos metu dauguma tėvų pažymėjo, kad ryšius su vaikų dienos centro
darbuotojais palaiko kartą per savaitę (62 %), kiti nurodė, jog bendrauja kiekvieną dieną (25
%) arba kartą per mėnesį (13 %). Galima teigti, kad su dienos centro lankytojų artimaisiais
ryšys palaikomas dažnai.
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Vertinant paslaugų kokybės pokyčius, 2018 metais daugiau respondentų – 50 %
pastebi, kad paslaugų kokybė pagerėjo. Po vieną respondentą teigia, kad paslaugų kokybė
pablogėjo arba liko tokia pati. Kaip ir 2017 m., taip ir 2018 m. 15 % respondentų teigimu,
teikiamų paslaugų kokybė paslaugų teikimo metu labai pagerėjo:
Paslaugų kokybė
60%

Labai pagerėjo

40%

Pagerėjo

20%

Liko tokia pati
Labai pablogėjo

0%

Kaip pagrindinius paslaugų kokybės gerėjimą lemiančius veiksnius, respondentai
įvardijo socialinių darbuotojų kompetenciją. Tėvų teigimu, darbuotojai padeda
konsultacijomis – kalbant apie vaikų elgesio problemas, priimant bendrus susitarimus,
sprendimus, suteikiant išsamią informaciją. Vienas respondentas įvardijo, kad viskas vyksta
kaip ir anksčiau, taigi paslaugų kokybė liko tokia pati. Vienas respondentas taip pat išsakė
pastebėjimą, kad „darbuotojai galėtų geriau padėti išsiaiškinti problemą, kas iš esmės kaltas,
dėl ko kyla konfliktas“. Šiais metais sumažėjo pasiūlymų dėl paslaugų kokybės gerinimo
dienos centre. Tėvai nėra linkę atsakyti į atviro tipo klausimus.
Lyginant su 2017 metų duomenimis, 2018 m. visi apklausti artimieji (100 %), t. y. 8 %
daugiau nei pernai teigia, kad yra patenkinti vaikų dienos centre „Bičiulis“ teikiamomis
paslaugomis. 62,5 % (5 apklaustieji) teigia, kad vaikų gyvenimo kokybė pasikeitė jiems
pradėjus lankyti dienos centrą, kita dalis teigia, nežinantys ar pasikeitė. Artimieji sako, kad „po
pamokų vaikai turi veiklos“, „gali bendrauti su kitais vaikais“. Net 75 % artimųjų pažymėjo, kad
jų gyvenimo kokybė taip pat pagerėjo, pradėjus teikti socialines paslaugas jų vaikui („žinau,
kad po mokyklos vaikas prižiūrėtas“, „vaikas tapo savarankiškesnis“).
Apibendrinant socialinių paslaugų gavėjų ir jų artimųjų apklausos rezultatus galima
teigti, kad kaip ir 2017 metais, taip ir 2018 m., dauguma respondentų pasitiki vaikų dienos
centre „Bičiulis“ socialines paslaugas teikiančiais darbuotojais. Respondentai teigiamai vertina
darbuotojų darbą, dažnai palaiko ryšį bei yra patenkinti gaunamomis socialinėmis
paslaugomis, mano, kad 2018 m. paslaugų kokybė pagerėjo, o tai prisidėjo ir prie jų gyvenimo
kokybės gerėjimo.
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6. SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DARBUOTOJŲ APKLAUSOS REZULTATAI
2018 m. rugsėjo – spalio mėnesiais Socialinės paramos centre vyko darbuotojų
apklausa siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę,
darbuotojų darbo aplinkos vertinimą bei darbo organizavimo efektyvumą.
Apklausoje dalyvavo 304 darbuotojai (80% visų dirbančiųjų) (iš Socialinio darbo,
Socialinių paslaugų namuose ir Pagalbos šeimai skyrių, Savarankiško gyvenimo namų „Savi
namai“ ir dienos centrų). Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybes: 52 % – individualios
priežiūros personalas, 41 % – socialiniai darbuotojai, 7 % – kiti darbuotojai (sveikatos
priežiūros specialistai, psichologai, vyresn. specialistai). 46 % apklaustųjų Socialinės paramos
centre dirba iki 4 metų, 33 % nuo 5 iki 9 metų, 10 % nuo 10 iki 14, 7 % nuo 15 iki 20 metų ir 4
% dirba daugiau nei 21 metus. Didžiąją dalį apklaustų darbuotojų sudaro moterys – 95 %,
vyrų – 5 %.
Siekiant išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie
Ar paslaugų gavėjam skirtos paslaugos
teikiamų socialinių paslaugų kokybę, buvo
patenkina jų poreikius:
klausiama, ar paslaugų gavėjams skirtos
paslaugos patenkina jų poreikius. 65 %
1%
apklaustųjų mano, kad patenkina, 17 % teigia,
kad visiškai patenkina, likusieji 16 % pažymėjo,
16%
Visiškai patenkina
18%
kad poreikiai patenkinami iš dalies. Pažymėtina,
Patenkina
kad 2017 m. teigiančių, kad poreikiai
Iš dalies patenkina
patenkinami iš dalies buvo 26 %, o kad
patenkina 54 %. Tai leidžia daryti prielaidą, kad
Nepatenkina
kiekvienais metais teikiamos paslaugos vis
Kita
65%
labiau atitinka paslaugų gavėjų poreikius. Tuo
labiau, kad net 72 % darbuotojų paprastai
atsižvelgia į individualius paslaugų gavėjų
poreikius, 23 % tai daro dažnai ir tik 4 tai daro
kartais. Net 90 % apklaustųjų atsižvelgia į paslaugų gavėjų pageidavimus.
Darbuotojų buvo klausiama, kas, jų nuomone, turi įtakos paslaugų teikimui pagal
numatytą planą. Dažniausiai minėti veiksniai yra susiję su komandiniu darbu, oro sąlygomis ir
tarpinstituciniu bendradarbiavimu Socialinių
Ar įstaigos darbuotojai operatyviai
paslaugų namuose ir Pagalbos šeimai
sprendžia paslaugų gavėjų problemas:
skyriuose bei nustatytų užduočių atlikimo
2%
terminais ir dideliu funkcijų kiekiu Socialinio
Operatyviai
darbo skyriuje. Bendrai visi pažymėjo, kad
15%
daugiausiai įtakos turi nenumatytos užduotys,
Iš dalies
operatyviai
kurias reikia atlikti skubiai ir tai pakeičia
Nesprendžia
numatytą darbo planą. Tačiau tai nesudaro
sunkumų didžiajai daliai darbuotojų (83 %,
83%
Neturiu
2017 m. – 82 %) operatyviai spręsti paslaugų
nuomonės
gavėjų problemas, 15 % tai daro iš dalies
operatyviai.
Siekiant išsiaiškinti paslaugų kokybės pokyčius, darbuotojų buvo klausiama, kaip, jų
nuomone, kito teikiamų paslaugų kokybė per pastaruosius 12 mėnesių. Apklausos rezultatai
parodė, kad 45 % apklaustųjų įžvelgia pagerėjimą (2017 m. – 41 %), 40 % mano, kad paslaugų
kokybė liko tokia pati (2017 m. – 44 %), 13 % teigia, kad labai pagerėjo. Kaip pagerėjimo
priežastys buvo įvardintos atsiradusios papildomos paramos formos, patobulinta įstatyminė
bazė, padidėjęs finansavimas, papildomos darbo priemonės, papildomų pareigybių įvedimas
ir kt.
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Kaip per paskutinius 12 mėnesių pakito
teikiamų paslaugų kokybė:
1%

1%
13%

Labai pagerėjo
Pagerėjo
Liko tokia pati

40%

Pablogėjo

45%

Labai pablogėjo
Kita

Darbuotojų buvo teirautasi, ar jiems sudaromos
galimybės tobulinti profesinę kompetenciją.
Skirtingai nei 2017 m., kai į šį klausimą „taip“
atsakė 66 % apklaustųjų, 2018 m. jau 82 %
apklaustųjų teigia, kad jiems sudaromos
galimybės kelti kompetencijas. Šis pagerėjimas
yra ženkliausias visoje apklausoje.
Apklausos metu darbuotojų buvo prašoma
įvertinti jų darbo aplinką. Jie galėjo rinktis šiuos
atsakymus:
„labai
blogai“,
„blogai“,
„vidutiniškai“, „gerai“ ir „labai gerai“.

Galima išskirti, kad kiekvienais metais vis
labiau kyla darbuotojų pasitenkinimas darbo
užmokesčiu. Jeigu 2016 m. atlyginimą „gerai“
vertino tik 14 % darbuotojų, o 2017 m. jų buvo 21
%, tai 2018 m. darbo užmokestį „gerai“ vertino jau
44 % apklaustųjų darbuotojų. Darbuotojų
pasitenkinimas pagal skyrius pavaizduotas grafike.
Kad pasitenkinimas darbo užmokesčiu auga
parodo ir tai, kad vertinimą „blogai“ kiekvienais
metais išreiškia vis mažiau darbuotojų. 2016 m.
blogai vertino 28 %, 2017 m. – 15 %, o 2018 m. –
4 % darbuotojų. Pagerėjimas galimai susijęs su
naujos darbo apmokėjimo sistemos atsiradimu:
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Ar Jums sudaromos galimybės tobulinti
profesinę kompetenciją:
1%
17%

Taip
Iš dalies
Ne
82%

Kita
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Darbo tikslų ir rezultatų aiškumas

Atlyginimas

2%

4%
6%
Labai blogai

46%

44%

13%

22%

Blogai

Vidutiniškai

Vidutiniškai

Gerai

Gerai
Labai gerai

63%

Darbo rezultatų įvertinimas

Darbo krūvis

2%

2%
7%
20%

Labai blogai

10%

Labai blogai

Blogai

Blogai

Vidutiniškai
Gerai
54%

Labai blogai

Blogai

Labai gerai

24%

2018 m.

Labai gerai

Vidutiniškai
44%

37%

Gerai
Labai gerai

Darbo rezultatų įvertinimą gerai ir labai gerai įvertino 78 % apklaustųjų. 2017 m. tokį
įvertinimą pažymėjo 67 %, 2016 m. – 65 %. Tai koreliuoja ir su darbo tikslų ir rezultatų
aiškumo vertinimu. Teigiamai šią sritį įvertino 85 % darbuotojų, kai tuo tarpu blogai arba
labai blogai įvertino tik 2 %, likę 13 % įvertino vidutiniškai.
Dar vienas svarbus aplinkos vertinimas yra susijęs su darbo krūviu. Neigiamai šią sritį
įvertino 12 % darbuotoju, 37 % įvertino vidutiniškai, gerai – 44 %, labai gerai tik 7 %. 2017 m.
vertinimas buvo toks: 9 % vertino labai blogai arba blogai, 43 % – vidutiniškai, 41 % gerai ir 7
% labai gerai. Šie skaičiai leidžia daryti prielaidą, kad darbuotojų darbo krūvis nesikeičia, o
pasitenkinimas juo išlieka stabilus.
Vertinant sunkumus, su kuriais darbuotojai susiduria teikdami paslaugas, galima
išskirti, kad kiekvienais metais vis mažiau darbuotojų (18 %) (2017 m. – 27 %) išskiria
nepakankamo finansavimo iš savivaldybės biudžeto problemą. Šį aspektą jie pažymėjo ir
atsakydami į klausimą apie paslaugų teikimo pokyčius per pastaruosius 12 mėnesių, teigdami,
kad padidėjo skiriamas finansavimas. Tačiau auga sunkumai susiję su bendradarbiavimu su
kitomis organizacijomis (28 %) (2017 m. – 27 %) ir neigiamu paslaugų gavėjų požiūriu į
socialinių paslaugų teikėjus (27 %) (2017 m. – 20 %).
Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad pastarųjų metų apklausų rezultatai labai
panašūs. Teikiamų paslaugų kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių, susijusių su darbuotojų
kompetencija, sudarytomis darbo sąlygomis, valstybės politika ir skiriamu finansavimu. Taip
pat labai svarbu ir būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų/organizacijų, taip
užtikrinant teikiamų paslaugų kompleksiškumą.
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PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS KOKYBĖS
SISTEMĄ“
2017 metais Socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyrius teikė
paraišką dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės
sistemą“ (projekto vykdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, projektas finansuojamas
ES struktūrinių fondų lėšomis). Dalyvauti projekte buvo atrinktas Socialinės paramos centras
kartu su dar 19 socialines paslaugas teikiančių įstaigų iš visos Lietuvos.
2017-09-11 su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru pasirašyta dalyvavimo minėtame
projekte sutartis. Socialinės paramos centras siekia įgyti Europos socialinių paslaugų kokybės
sistemos (EQUASS) EQUASS Assurance sertifikatą.
Kokybės sistemos diegimo sritis – dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos.
2018 metais, vykdant projektą, atliktos 9 paslaugų gavėjų ir/ar jų artimųjų, darbuotojų
bei socialinių partnerių apklausos (1 – socialinių partnerių, 4 – paslaugų gavėjų/juos
atstovaujančių artimųjų, 4 – darbuotojų, teikiančių dienos socialinę globą). Sudarytos
bendradarbiavimo sutartys su trimis socialiniais partneriais: „Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugija“ (6 dienos socialinės globos gavėjams teikiama savanorių pagalba – bendravimas;
pagalba einant pasivaikščioti, naudojantis kompiuteriu; spaudos, žurnalų, literatūros
skaitymas); Maltos ordino pagalbos tarnyba (10 dienos socialinės globos gavėjų, esant
poreikiui transportuoti gulinčius asmenis bei užnešti į reikiamą aukštą, naudojasi
teikiamomis transporto paslaugomis); UAB „Media bitės“ (43 dienos socialinės globos gavėjai
periodiškai aprūpinami nemokama spauda, leidiniais).
Darbuotojai, teikiantys dienos socialinę globą, nuolat dalyvauja paslaugų kokybės
tobulinimo iniciatyvose, kasdieniame darbe prisidedant prie įstaigos vizijos, misijos ir
vertybių įgyvendinimo. Kiekviename POTV pastatytos siūlymų dėžutės, į kurias darbuotojai
teikia siūlymus dėl paslaugų tobulinimo. 2018 metais pateikti 9 siūlymai.
2018 metais organizuota 20 susirinkimų su darbuotojais, siekiant supažindinti ir
įsisavinti EQUASS plane paskirtas užduotis bei aptarti rezultatus.
Vykdant projektą, 2018 metais visiems paslaugų gavėjams ir/ar jų artimiesiems
pristatytas EQUASS projektas, parengta ir pateikta padalomoji medžiaga jiems suprantama
kalba. Paslaugų gavėjai ir/ar jų artimieji įtraukti ir dalyvauja paslaugų planavime, teikime bei
vertinime.
2018 metais įgyvendintos su EQUASS konsultantu suderintame EQUASS Assurance
2018 metų diegimo plane numatytos priemonės (parengta ir patvirtinta Vilniaus miesto
socialinės paramos centro kokybės politika; apibrėžta socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo
kokybės koncepcija, parengti: etikos kodeksas, socialinių paslaugų namuose gavėjų
integracijos į visuomenę koncepcija, dienos socialinės globos asmens namuose gavėjų
įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politika, dienos socialinės globos gavėjų
įgalinimo koncepcija, etikos ir gerovės užtikrinimo politika, fizinio ir psichologinio smurto
prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūros,
paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo tvarkos aprašas, skundų valdymo sistemos
tvarkos aprašas, sveikatos ir saugos užtikrinimo planas, paslaugų gavėjų sveikatą bei saugą
užtikrinančių priemonių ir veiksmų 2018-2020 metų planas ir kt.; parengtos atmintinės
darbuotojams; organizuoti mokymai teikiantiems dienos socialinę globą asmens namuose
darbuotojams kiekviename paslaugų organizavimo teritoriniame vienete; vestos konsultacijos
su EQUASS konsultantu projekto įgyvendinimo klausimais; organizuotos tiek darbuotojų, tiek
paslaugų gavėjų ir jų artimųjų apklausos, siekiant ištirti EQUASS principų įgyvendinimo
rezultatus; organizuotas paslaugų gavėjų ir jų artimųjų supažindinimas su EQUASS principais
ir kriterijais).
Pasiektais veiklos rezultatais pasilyginta su Anykščių rajono socialinių paslaugų centru,
pasidalinta gerąja patirtimi.
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Atliktas vidaus auditas, 2018-12-31 gauta vidaus audito ataskaita ir rekomendacijos
tobulinimui.
2019 m. I ketvirtį bus vykdomas išorinis auditas dėl kokybės sertifikato suteikimo.
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