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REZULTATAI  

  

1 Darbuotojų asmeninio ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo rezultatai. 

2 Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo kasdieniame darbe rezultatai. 

3 Organizacijos partnerysčių teikiamos naudos rezultatai. 

4 Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą rezultatai.  

5 Paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatai.  

6 Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimo rezultatai.  

7 Paslaugų gavėjų įtraukimo į Individualių planų rengimą rezultatai.  

8 Paslaugų teikimo tęstinumo rezultatai.  

9 Teikiamų paslaugų naudos paslaugų gavėjams rezultatai.  

10 Paslaugų gavėjų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rezultatai.  

11 Rezultatai, kad paslaugų gavėjai, personalas ir kitos svarbios suinteresuotosios šalys supranta 

veiklos rezultatus.  

12 Veiklos efektyvumo, požiūrių, rezultatų ir (arba) veiklos lyginimo rezultatai.  

  



1. DARBUOTOJŲ ASMENINIO UGDYMOSI, NUOLATINIO MOKYMOSI IR 

TOBULĖJIMO EFEKTYVUMAS  

   

9 kriterijus Socialinių paslaugų tiekėjas taiko personalo kvalifikacijos kėlimo priemones 

remdamasis asmeniniu ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo planu. 

Rodiklis  Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo metu įgytų žinių ir pritaikytų praktikoje 

procentinė išraiška ataskaitiniais metais.   

 

  
 

1 pav. Įgytų žinių pritaikymas praktikoje proc.  

 

Apklausoje dalyvavo 5 darbuotojai: du globos koordinatoriai, du GIMK darbuotojai ir 

vienas psichologas. Pateiktoje diagramoje pavaizduota, kiek procentaliai globos centro darbuotojų 

įgyvendino profesinės kvalifikacijos kėlimo tikslus. GIMK specialistai (valstybinės vaiko teisių 

apsaugos tarnybos atestuotas asmuo) ir psichologas per metus turėjo išklausyti po 20 ak. val. 

seminarų ir mokymų pagal darbo specifiką, globos koordinatoriai - po 16 ak. val.  Kaip matome iš 

diagramos, visi Globos centro darbuotojai pasiekė išsikeltus tikslus 100 proc. Darbuotojų apklausa 

vykdoma kartą metuose ir apklausos rezultatai aptariami su darbuotojais.   

Taip pat iš gautų duomenų galima daryti išvadą, jog Globos centro darbuotojai noriai 

dalyvauja profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, įgytos žinios jiems naudingos.  Globos 

centro mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo planas buvo efektyvus, darbuotojai įgytas žinias 

efektyviai pritaikė tiesioginiame darbe su paslaugų gavėjais.  

100% 100,00% 100% 

80% 

100% 
95,00% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Kėlė kvalifikaciją Pritaikė praktikoje 

Įgytų žinių pritaikymas  

GIMK  Koordinatorius Psichologas 



2. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR UŽTIKRINIMO KASDIENIAME 

DARBE  

  

16 Kriterijus  Socialinių paslaugų tiekėjas vertina savo veiklos efektyvumą pagal tai, 

kaip skatina ir praktiškai užtikrina paslaugų gavėjų teises visose 

organizacijos veiklos srityse. 

Rodiklis    Paslaugų gavėjų žinančių savo teises (teisė į privatumą, konfidencialumą, 

teisę skųstis ir kt.) procentinė išraiška. 

  

  

  

2 pav. Paslaugų gavėjų teisių užtikrinimas  

 

Apklausoje iš 56 globėjų, su kuriais dirba Globos centras dalyvavo 40 asmenų. 55 % 

apklaustų paslaugų gavėjų teigia, žinantys apie savo teises ir teigia, kad jų teisės yra užtikrinamos, 

40 % apklaustųjų anketoje pažymėjo, jog savo teises žino tik iš dalies, o 5 % paslaugų gavėjų 

įvardijo savo teisių nežinantys. 

Darytina išvada, jog Globos centro paslaugų gavėjai didžiąja dalimi žino savo turimas 

teises (teisė į privatumą, konfidencialumą, teisę skųstis ir kt. ), jiems informacija pateikta tinkamai 

ir aiškiai. Tačiau 40 %  paslaugų gavėjų iki galo savo teisių nežino. Tai yra aiškus signalas, kad ne 

visiems paslaugų gavėjams teiktos informavimo priemonės buvo iki galo aiškios ir suprantamos. 

Globos centro darbuotojams būtų tikslinga pakartotinai informuoti globos centro dalyvius apie jų 

turimas teises, ieškoti naujų informacijos pateikimo būdų, kad visiems paslaugų gavėjams 

informacija apie jų teises būtų pateikiama aiškiai. 
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3. ORGANIZACIJOS PARTNERYSČIŲ TEIKIAMOS NAUDOS  

  

25. kriterijus Socialinių paslaugų tiekėjas įvertina partnerystės rezultatus ir naudą paslaugų 

gavėjams ir organizacijai. 

Rodiklis  Paslaugų gavėjų partnerysčių teikiamos naudos vertinimas procentine išraiška 

(patalpos viešinimui, konsultacijoms, reginiams). 

  

   

3 pav. Partnerystės nauda  

  

Iš pateiktos diagramos galime matyti, jog 50 % paslaugų gavėjų partnerystės naudą vertina 

labai gerai, 33 % paslaugų gavėjų gautą naudą vertina gerai, o 17 % paslaugų gavėjų gaunamą 

partnerysčių naudą vertina vidutiniškai. 

Globos centro darbuotojams bendradarbiaujant su socialiniais partneriais (Šakių rajono 

savivaldybe, Girėnų bendruomenės centru ir rajono seniūnijomis, biblioteka ir kt.) paslaugų gavėjai 

turi galimybę plėsti akiratį, gauti papildomų žinių. Bendradarbiaujant su partneriais viešinama 

informacija apie teikiamas paslaugas. Visiems globojamiems (rūpinamiems) vaikams priklauso 

maisto paketai (Maisto bankas). Globėjų savaitės proga organizuojami nemokami kultūriniai 

renginiai paslaugų gavėjams. Globėjų renginių savaitę remia Šakių kultūros centras, Šakių 

priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, turizmo informacijos centras ir prekybos centras UAB ,,Gulbelė”. 
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4. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR 

VERTINIMĄ  

 

27 kriterijus Socialinių paslaugų tiekėjas įtraukia paslaugų gavėjus kaip aktyvius dalyvius į 

paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą. 

Rodiklis  

  

Paslaugų gavėjų pateiktų pasiūlymų paslaugų planavimui, teikimui, vertinimui 

skaičiaus santykis su susitikimų protokolų skaičiumi.  

  

 

4 pav. Paslaugų gavėjų pateiktų pasiūlymų skaičius  

 

Per 2020 m. globos centro darbuotojai užpildė 62 susitikimo protokolus. 54 % paslaugų 

gavėjų pateikė pasiūlymus, dėl paslaugų organizavimo ir teikimo. Socialinių paslaugų teikėjas 

įtraukia paslaugų gavėjus kaip aktyvius dalyvius į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą.  

Paslaugų gavėjai, juos aplankius ir pildant susitikimo protokolus, individualių susitikimų 

metu išreiškia savo nuomonę kokių paslaugų jie pageidauja, ko trūksta, ką norėtų keisti. Paslaugų 

gavėjams sudaromos sąlygos išsakyti savo nuomonę dėl pagalbos organizavimo. Visi susitikimo 

protokolai yra užpildyti ir susisteminti, protokolai saugomi paslaugų gavėjų bylose. Iš pateiktų 

duomenų galime matyti, jog kas antras paslaugų gavėjas teikia pasiūlymus.  
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5. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMAS  

  

29 kriterijus  Socialinių paslaugų teikėjas taiko specifines priemones, kad personalas ir 

paslaugų vartotojai suprastų, didintų ir gerintų paslaugų gavėjų įgalinimą.   

  

   

5 rodiklis  

  

Kokybinis gyvenimo kokybės pokyčio matavimas pagal apklausoje 

dalyvavusių asmenų skaičių kiek paslaugų gavėjų jaučiasi įgalinti sprendžiant 

iškilusias problemas. 

 

 

5 pav. paslaugų gavėjų įgalinimas 

 

Iš pateiktos diagramos galime matyti, jog 70 % paslaugų gavėjų jaučiasi įgalinti spręsti 

kylančias problemas. 25 %  apklaustųjų teigia, jog įgalinti jaučiasi tik iš dalies ir 2,5 % paslaugų 

gavėjų jaučiasi neįgalinti patys spręsti iškylančias problemas. Atsižvelgiant į gautus duomenis, 

globos centro specialistai turi atkreipti dėmesį į paslaugų gavėjų įgalinimą ir siekti kuo mažesnio 

paslaugų gavėjų skaičiaus kurie jaustųsi mažiau įgalinti spręsti iškylančias problemas. 
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Kokybinis globos centro paslaugų gavėjų įgalinimo pokyčio matavimas:  

 

 

Dalyvavimas sprendimų priėmime 

Taip Iš dalies Ne 

57,5 %  35%  7.5%  

Informacijos gavimas 87,5%  12,5%  0%  

Specialistų konsultacijos keliančios motyvaciją 87,5%  10%  2,5%  

Pasitikėjimas, atvirumas, gebėjimas pasirūpinti savimi 72,5%  25%   2,5%  

Esamų įgūdžių gilesnis suvokimas ir naujų įgūdžių 

įgijimas 

55%  40%  2 5%  

Pozityvus požiūris 70%   27,5 %  2,5%  

Komunikacija 67,5 %  32,5%  0%  

1.lentelė. Kokybinis globos centro paslaugų gavėjų pokytis 

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad iš vertintų 40 paslaugų gavėjų, 57 % dalyvauja 

sprendimų priėmime, 35 % paslaugų gavėjų sprendimo priėmime dalyvauja tik iš dalies.  Jie 

dalyvauja sprendimų priėmime, išreiškia savo nuomonę į kurią yra atsižvelgiama, jie geba spręsti 

iškilusias problemas, 43 % paslaugų gavėjų reikalinga globos koordinatoriaus pagalba, 7,5 % 

paslaugų gavėjų teigia, kad jie nedalyvauja sprendimų priėmime. 

87,5 % paslaugų gavėjų teigia, jog jie iš globos centro gauna visą informaciją, geba patys 

domėtis ir ieškoti trūkstamos informacijos. 12,5 %  paslaugų gavėjų teigia, jog tik iš dalies jie žino 

informaciją, jiems reikalinga specialistų pagalba.  

87,5 % paslaugų gavėjų teigia, jog specialistų konsultacijos jiems kelia motyvaciją 

įsitraukti į paslaugų teikimo procesą jų šeimai, 10 %  paslaugų gavėjų teigia, jog yra motyvuoti tik 

iš dalies ir 2,5 % apklaustųjų teigia, kad yra nemotyvuoti įsitraukti į pagalbos procesus. 72.5 % 

paslaugų gavėjų  teigia, jog pasitiki savimi yra atviri ir geba pasirūpinti savimi, 25 %  paslaugų 

gavėjų teigia, jog tik iš dalies pasitiki savo jėgomis ir 2,5 %  teigia,  jog nesugeba patys pasirūpinti 

savimi. 55 %  paslaugų gavėjai teigia, jog pagerėjo esamų įgūdžių gilesnis suvokimas ir naujų 

įgūdžių įgijimas, 40% teigia, jog pagerėjo iš dalies, o 2,5 % teigia, jog nepakito. 70 %  paslaugų 

gavėjų teigia, jog gaunant globos centro paslaugas jų požiūris pagerėjo, 27,5 % pagerėjo iš dalies,  

o 2,5% nepakito. 67,5 % teigia, jog jų komunikacija pagerėjo, jie pajėgūs patys komunikuoti su 

kitais sprendžiant šeimos problemas, 32,5 % teigia,  jog komunikacija pagerėjo iš dalies.  

Atlikus pokyčių matavimą (vertinimą) galima teigti, kad paslaugų gavėjai turi įgūdžius 

tam tikrose srityse, tačiau kai kuriems paslaugų gavėjams reikalinga globos koordinatoriaus 

pagalba įgalinti juos sprendžiant problemas, tobulinant trūkstamus įgūdžius pagal anksčiau 

išvardintus gebėjimus sudarant individualius darbo planus.  



6. GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS  

  

32 kriterijus  
 

Socialinių paslaugų teikėjas turi aiškią paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės 

koncepciją ir vykdo veiklą, grindžiamą paslaugų gavėjų poreikių vertinimu, 

siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę.  

   

6 rodiklis  

  

Paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės sričių: ekonominės, socialinės ir 

psichologinės gerovės vertinimas per 2020 metus.  

 

 
 

6 pav. Ekonominė gerovė 

Aprašymas  

Pateiktoje diagramoje galime matyti, kad iš 40 apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų nei 

vieno asmens finansinis statutas, užimtumas ir būsto sąlygos nepablogėjo.  77,50 % apklausoje 

dalyvavusių paslaugų gavėjų įvertino, jog jų finansinė padėtis nepasikeitė, 20% - situacija pasikeitė 

iš dalies ir tik 2,50 % - pagerėjo. Tuo tarpu užimtumą 72,50% paslaugų gavėjų įvertino kaip 

nepasikeitusį ir tik 27,50% įvertino, jog situacija iš dalies pasikeitė. 87,5 % paslaugų gavėjų teigia, 

jog jų  būsto situacija nepasikeitė, 7,50% -  iš dalies pasikeitė, o 5% paslaugų gavėjų - pagerėjo.  

Apibendrinus, galima teigti, kad globos centrų paslaugų gavėjai ekonomine gerove yra 

patenkinti, ji - nepakito. Globos centro socialiniai darbuotojai globos veiklos koordinavimui 

individualių konsultacijų metu teikia finansinio raštingumo konsultacijas, kaip tinkamai panaudoti 

vaikų pagalbos pinigus, kam jie skirti. 
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7 pav. Socialinė gerovė  

Septintoje diagramos lentelėje matyti, kad iš 40 apklausoje dalyvavusių paslaugos gavėjų, 

7,50 % įvertino, jog santykiai su globojamu vaiku nepasikeitė, 45% - iš dalies pasikeitė, o 47,50% - 

pagerėjo. Santykiai su kitais šeimos nariais 47,50% įvertino kaip nepasikeitusį, 35 % - iš dalies 

pasikeitusį ir 17,50 % - pagerėjusį. O santykiai su kitomis institucijomis, vietos bendruomene 5% 

įvertino  kaip pablogėjusį, 42,50 % - nepasikeitė, 32,50% - iš dalies pasikeitė, o 20 %- pagerėjo. 

Globos centre socialinis darbuotojas globos veiklos koordinavimui teikia paslaugas 

individualių konsultacijų metu. Globėjų (rūpintojų) savipagalbos grupės metu, siekiant pagerinti 

paslaugų gavėjų socialinę gerovę, stiprinamas jų tarpusavio ryšių užmezgimas, palaikomi santykiai. 

Todėl galima daryti išvadą, kad teigiami veiksniai - geri santykiai su artimaisiais, kitomis 

institucijomis skatina paslaugų gavėjų gerovę ir turi poveikį asmeniniam gyvenimui. 
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 8 pav. Psichologinė gerovė  

Iš pateiktos diagramos galima matyti, jog 40 apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų, 55% 

įvertino, jog jų emocinė būklė pagerėjo, 27,50 Paslaugų gavėjų partnerysčių teikiamos naudos 

vertinimas procentine išraiška (patalpos viešinimui, konsultacijoms, reginiams). 27,5 % - iš dalies 

pasikeitė, o 17,50% - nepasikeitė. Pasitikėjimą savimi, 50 % - įvertino kaip pagerėjusį, 40 % - iš 

dalies pasikeitė ir 10 % - nepasikeitė. Taip pat nuomonė/reakcija į vaiko netinkamą elgesį, 2,50 % 

įvertino kaip nepasikeitusį, 42,50 % - iš dalies pasikeitė ir 55 % - pagerėjo. 

Apibendrinus galima teigti, kad šie duomenys patvirtina, jog šios patirtys yra dažnos ir 

neabejotinai veikia psichologinę asmens savijautą. Didžioji dalis globos centro paslaugų gavėjų 

vieną stipriausių psichologinės gerovės sričių laiko emocinę savijautą ir pasikeitusią nuomonę į 

netinkamą vaiko elgesį, kadangi tai turėjo daugiausiai įtakos psichologinei gerovei. Respondentai 

šią sritį įvertino 55%. Galima teigti, kad paslaugų gavėjų psichologinė gerovė pagerėjo tuomet, kai 

globos centro psichologas pradėjo teikti psichologines konsultacijas. 
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7. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMAS Į INDIVIDUALIUS PLANUS  

  

25 kriterijus  Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į Individualaus plano 

rengimą ir peržiūrėjimą, kad užtikrintų paslaugų gavėjo asmeninį indėlį į jo/jos 

Individualų planą. 

   

Rodiklis  Paslaugų gavėjų individualių socialinės pagalbos planų įgyvendinimo už 2020 

m. procentinė išraiška.  

 

 
9 pav. IPP sudarymas ir  planų įgyvendinimas  

  

Aprašymas  

 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo sudaryti 39 individualūs pagalbos planai. Paslaugų gavėjai 

intensyviai įsitraukė kuriant planus, išsakė savo nuomonę, atsisakė paslaugų, kurios jų manymu 

buvo nereikalingos. 37,5 %  paslaugų gavėjų teigia, jog visada įsitraukia į planavimo procesus, 25 

% paslaugų gavėjų įsitraukia į planavimo procesus dalinai, 30 % paslaugų gavėjų įsitraukia– kartais, 

ir 7,5% paslaugų gavėjai teigia, jog nedalyvauja kuriant pagalbos planus. Visi pagalbos planai 

įvykdyti ir įgyvendinti, dalis pagalbos planų po numatytų peržiūrų buvo pratęstos įtraukiant naujus 

tikslus. 
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 8. PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMAS  

  

36 kriterijus  Socialinių paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslaugų gavėjui būtų prieinamas 

paslaugų tęstinumas nuo ankstyvosios intervencijos iki paramos ir palaikymo 

po paslaugų suteikimo, priklausant nuo bėgant laikui besikeičiančių 

reikalavimų. 

   

Rodiklis  Paslaugų gavėjų, kuriems sukakus pilnametystei buvo teikiamos tęstinės 

paslaugos skaičius už ataskaitinius metus.   

  

 

 

10 pav. Tęstinių paslaugų gavėjų skaičius  

Aprašymas  

2020 m. keturiems paslaugų gavėjams, kurie sudaro 10 % visų apklaustųjų, buvo suteiktos 

tęstinės globos centro paslaugos. 

Globos centro paslaugos nutraukiamos pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, 

santuokos sudarymo ar emancipacijos. Tuo atveju, jei globojamam (rūpinamam) asmeniui sueina 18 

metų ir turi neįgalumą, bei mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą iki 21 m., jam 

teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, nustatinėjamas neveiksnumas. Tuomet socialinis 

darbuotojas globos koordinavimui teikia šias paslaugas: tarpininkavimo ir informavimo, bei  palaiko 

kontaktą su globojamu (rūpinamu) vaiku ir globėju (rūpintoju). Globos koordinatoriai remdamiesi 

pagalbos planu, pokalbio metu nustato ar vaikui reikalingos tęstinės globos centro paslaugos,  metu 

palaiko ryšį su globojamu vaiku (tarpininkauja su kitomis įstaigomis). 
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9. NAUDA PASLAUGŲ GAVĖJAMS  

  

43 kriterijus  Socialinių paslaugų teikėjas fiksuoja suteiktų paslaugų rezultatus ir naudą 

paslaugų gavėjui individualiu ir kolektyviniu požiūriu.   

  

   

 Rodiklis 

  

GC darbuotojų teikiamų paslaugų naudos paslaugų gavėjams procentinis 

santykis su bendru dalyvavusių apklausoje paslaugų gavėjų skaičiumi (100 

proc.)  

  

 
 

11 pav. Paslaugų gavėjų gaunama nauda  

  

Aprašymas  

Globos centras teikia tokias paslaugas kaip GIMK programos mokymus, savitarpio 

pagalbos paramos grupių susitikimus, organizuoja renginius į kuriuos įtraukiame ir paslaugų 

gavėjus,  psichologo konsultacijas, pačių globos centro koordinatorių konsultacijos, informacines, 

atokvėpio organizavimo paslaugas.  

Kaip matome diagramoje iš 40 apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų 17,10%, pasirinko, 

kad viena iš naudingiausių paslaugų yra įgytos naujos žinios savitarpio paramos grupių metu. 

16,50% paslaugų gavėjų pažymėjo jog jiems naudingi gauti patarimai globojamų vaikų klausimais. 

13,90% paslaugų gavėjų mano, jog buvo naudinga gauta emocinė parama ir palaikymas. Taip pat 

15,80 % paslaugų gavėjų išsakė, jog jiems naudingos psichologo konsultacijos. 12,70 % paslaugų 

gavėjų įvardino, jog jiems naudingos socialinės globos koordinatorių paslaugos. Kaip mažiau 

naudingas paslaugas paslaugų gavėjai įvardino: atokvėpio paslaugas ir susitikimų su biologine 

šeima organizavimą.  
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10. PASLAUGŲ GAVĖJŲ IR KITŲ SVARBIŲ SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ 

PASITENKINIMAS  

  

45 kriterijus  Socialinių paslaugų teikėjas matuoja paslaugų gavėjų ir visų suinteresuotų 

šalių pasitenkinimą remdamiesi vidaus ir išorės vertinimu. 

   

Rodiklis 

  

Paslaugų gavėjų pasitenkinimo GC teikiamomis paslaugomis procentinė 

išraiška 

  

 

 

12 pav. Globos centro teikiamų paslaugų vertinimas  

  

Aprašymas  

  

Paslaugų gavėjai įvertino paslaugų centro darbuotojų bendravimo kultūrą, svarbių 

sprendimo priėmimo operatyvumą, darbuotojų pasiekiamumą ir informacijos teikimo išsamumą. 100 

% paslaugų gavėjų pasirinko, kad yra patenkinti darbuotojų bendravimo kultūra. 67,5 % pažymėjo, 

kad yra patenkinti sprendimų priėmimo operatyvumu, kiti 32,5%  pasirinko, kad yra patenkinti iš 

dalies. Dėl darbuotojų pasiekiamumo patenkinti buvo 72,5% paslaugų gavėjų, iš dalies patenkintų 

yra 10%, o nepatenkintų yra 17,5% . Informacijos išsamumu yra patenkinti 87,5% , o iš dalies 

12,5%. 
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 11. INFORMACIJA, KAD PASLAUGŲ GAVĖJAI, PERSONALAS IR KITOS SVARBIOS 

SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS SUPRANTA VEIKLOS REZULTATUS  

  

46 kriterijus  Socialinių paslaugų teikėjas teikia prieinamą, lengvai suprantamą informaciją 

apie užfiksuotus rezultatus, įskaitant apklausų rezultatus.   

  

   

Rodiklis  

  

Paslaugų gavėjų, personalo ir kitų suinteresuotų šalių skaičius procentine 

išraiška, kurie žino ir buvo supažindinti su veiklos rezultatais. 

 

 

13 pav. Paslaugų gavėjų, personalo ir kitų suinteresuotų šalių supažindinimas su globos centro 

veiklos rezultatais.  

Aprašymas  

Paslaugų gavėjai, personalas ir kitos suinteresuotos šalys yra nuolat supažindinamos su  

Šakių socialinių paslaugų centro globos centro veiklos rezultatais. Supažindinimas su rezultatais 

vyksta organizuojamų susitikimų, pasitarimų metu.  

Stengiamasi, kad kiekvienais metais rezultatų vertinimas būtų pateiktas aiškiai ir 

suprantamai. Metinė veiklos ataskaita visada būna įkelta į įstaigos internetinę svetainę, todėl 

duomenys yra viešai prieinami.  

Dėl susidariusios epidemiologinės situacijos su 2021 m. ataskaita paslaugų gavėjus 

supažindinsime nuotolinio ryšio priemonėmis, taip pat ataskaitą nuotolinio ryšiu priemonėmis 

pristatysime Šakių rajono savivaldybės tarybos nariams, planuojamas pristatymo terminas 2021 

metų antras ketvirtis. 
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12. VEIKLOS EFEKTYVUMO, POŽIŪRIŲ, REZULTATŲ IR (ARBA) VEIKLOS 

LYGINIMO REZULTATAI  

  

50 kriterijus  Socialinių paslaugų teikėjas imasi gerinimo iniciatyvų lygindamas požiūrių 

efektyvumą, paslaugų teikimo rezultatus, veiklą ir paslaugų gavėjų gautus 

rezultatus.   

  

   

Rrodiklis  

  

Šakių socialinių paslaugų centro globos centro ir Jonavos rajono socialinių 

paslaugų centro globos centro padalinio rezultatų lyginimas.  Lyginamos 

sritys: paslaugų gavėjų teisių užtikrinimas, paslaugų gavėjų įgalinimas ir 

globos centro paslaugų teikimo vertinimas. 

  

12.1. Paslaugų gavėjų teisių užtikrinimas 

  

 
 

Šakių socialinių paslaugų centro atliktos apklausos rezultatai buvo lyginami su Jonavos 

rajono socialinių paslaugų centro - globos centro padalinio rezultatais. Vertinant paslaugų gavėjų 

teisių užtikrinimo rezultatus pastebėta, jog Jonavos rajono socialinių paslaugų centro - globos centro 

padalinio didesnė dalis  paslaugų gavėjų žino savo teises. Lyginant gautus rezultatus galima daryti 

išvadą, jog Šakių socialinių paslaugų centro globos centro paslaugų  gavėjus reikia daugiau 

informuoti apie jų teisių užtikrinimą, kiekvienam paslaugų gavėjui įteikti skrajutes apie jų teisių 

užtikrinimą ir įgyvendinimą. 
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12.2. Paslaugų gavėjų įgalinimas 

 

 
 

Iš gautų paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatų galime daryti prielaidą, jog Šakių socialinių 

paslaugų centro globos centro paslaugų gavėjai jaučiasi labiau įgalinti nei Jonavos rajono socialinių 

paslaugų centro - globos centro padalinio paslaugų gavėjai. Darbuotojai siekia stiprinti paslaugų 

gavėjų pasitikėjimą savimi, skiriama daug dėmesio individualiam asmenų įgalinimui, skatina jog 

paslaugų teikimo procese asmenys lygiagrečiai su globos centro darbuotojo pagalba būtų įgalinami 

patys spręsti iškylančias problemas. 

 

12.3. Globos centro teikiamų paslaugų vertinimas 

 

Lyginant Šakių socialinių paslaugų centro ir Jonavos rajono socialinių paslaugų centro - 

globos centro padalinio teikiamų paslaugų vertinimo rezultatus galima teigti jog Šakių globos centro 

paslaugų gavėjai yra 100 proc. patenkinti darbuotojų bendravimo kultūra, tuo tarpu Jonavos globos 
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centro paslaugų gavėjai darbuotojų kultūra yra patenkinti 98 proc. Tačiau sprendimų priėmimų 

operatyvumų ir informacijos išsamumu labiau patenkinti Jonavos globos centro paslaugų gavėjai. 

Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų vertinimą Šakių socialinių paslaugų centro darbuotojams 

rekomenduojama greičiau padėti rasti sprendimus. Taip pat teikiant informaciją paslaugų gavėjams 

stengtis, kad ji pateikta būtų kuo išsamiau ir aiškiau. 

 

 

 

Šakių socialinių paslaugų centro l.e.p. direktorės pavaduotoja Brigita Olensevičienė ir 

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro - globos centro padalinio vedėja Agnė Krajašienė 

,,Zoom" susitikimo metu atliko gautų ,,Equass" projekto rezultatų lyginimą.  

Apibendrinant galima teigti, kad įstaigos taiko panašius metodus, vadovaujasi panašiais 

darbo principais ir vertybėmis. Srityse, kuriose buvo atlikta lyginamoji analizė yra nežymūs 

skirtumai, todėl pasidalinimas gautais rezultatais buvo naudingas abiems pusėms, ateityje bus 

galima pasinaudoti įstaigų gerąja patirtimi. Siekti, jog paslaugų gavėjai gautų kuo kokybiškesnes 

paslaugas, būtų užtikrinamos paslaugų gavėjų teisės, aktyviai įsitrauktų į paslaugų organizavimo ir 

planavimo procedūras. 

 

98 98 100 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Bendravimo kultūra Sprendimų priėmimo operatyvumas Informacijos teikimo išsamumas 

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro - globos centro padalinio 

vertinamas bendravimo kultūros, sprendimų priėmimo operatyvumo, 

informacijos teikimo išsamumo % 

Esu patenkintas Esu nepatenkintas Kaip galoma pagerinti 


