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ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ 

GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA, TEIKIANT KOMPLEKSINES PASLAUGAS 

I. GYVENIMO KOKYBĖS SAMPRATA 

1. Gyvenimo kokybės koncepcijos tikslas - apibrėžti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės 

sritis, įvardyti socialinių paslaugų centro veiklą gerinant paslaugų gavėjų, gyvenimo kokybę, 

atsižvelgiant į Centro galimybes,  nustatyti gyvenimo kokybės pokyčio matavimo priemones.  

2. Gyvenimo kokybė Šakių socialinių paslaugų centre (toliau – Centras), tai individualus 

kiekvieno žmogaus materialinės, fizinės, psichologinės ir socialinės gyvenimo gerovės suvokimas ir 

jos vertinimas kultūros vertybių sistemos kontekste, siejant tai su asmens tikslais, viltimis, 

standartais ir interesais.  

3. Paslaugų gavėjo pasitenkinimas vienoje gyvenimo kokybės srityje įtakoja pasitenkinimo 

lygį kitose srityse. Centras, teikdamas socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugas, 

atsižvelgia į šeimą, kaip į visumą, nes nepatenkinti pagrindiniai poreikiai apsunkina galimybes 

siekti geresnių rezultatų. Gyvenimo kokybė yra grindžiama šeimos poreikių vertinimu, remiantis 

poreikių teorija ir socialinių paslaugų teikimo asmeniui kontekstu: asmens gyvenimo kokybė gerėja, 

kai jo poreikiai yra tenkinami ir į jų poreikius yra atsiliepiama. Siekiant gerinti paslaugų gavėjų 

gyvenimo kokybę, Centre remiamasi A. H. Maslow gyvenimo kokybės įvardintomis sritims, 

kriterijais ir elementais. 

 

II. GYVENIMO KOKYBĖS KRITERIJAI IR POŽYMIAI, ATSPINDINTYS GYVENIMO 

KOKYBĖS MODELĮ 

4. Gyvenimo kokybę sudaro daug sudedamųjų dalių; 

5. Gyvenimo kokybė apima subjektyvius ir objektyvius individo vertinimus; 

6. Gyvenimo kokybė yra dabar egzistuojančių individo gyvenimo aplinkybių įvertinimas; 

7. Gyvenimo kokybė yra pagrįsta individualiomis vertybėmis ir kintanti; 

8. Gyvenimo kokybę geriausiai gali įvertinti asmenys, pajėgūs ar gebantys atlikti subjektyvią 

savianalizę; 

9. Gyvenimo kokybė priklauso ne tiek nuo gyvenimo sąlygų, kiek nuo paties žmogaus 

požiūrio į jas, nuo individo iš visuomenės įgytų gyvenimo vertybių ir suvokimo, kaip jis turėtų 

gyventi.  

 

III. GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA, REMIANTIS ABRAHAMO HAROLDO 

MASLOW POREIKIŲ TEORIJA 

 

10. Gyvenimo kokybės modelį gana tiksliai atitinka Abrahamo Haroldo Maslow poreikių 

teorija (žr. 1 pav.). Remiantis jo poreikių teorija: 

10.1. fiziologiniai poreikiai yra būtini išgyvenimui. Jie apima poreikius valgiui, vandeniui, 

gyvenamajam būstui ir t.t.; 

10.2.saugumo poreikiai – apsaugančios nuo fizinių ir psichologinių sukrėtimų, aplinkos 

poreikis bei tikėjimas tuo, kad fiziologiniai poreikiai ateityje taip pat bus patenkinti.;  



10.3. socialiniai – priklausomumo poreikiai apima meilės, prisirišimo poreikį, poreikį būti 

priimtam, priklausyti kokiai tai socialinei grupei. Šie poreikiai patenkinami šeimoje, per įvairius 

bendruomeninius ryšius bei draugystę, bendravimą darbe;  

10.4.pagarbos poreikiai apima dvi poreikių grupes: savigarbos ir savo teigiamo įvaizdžio 

suformavimui bei kitų pagarbai ir pripažinimui; 

10.5. Saviraiškos ar savęs realizavimo poreikiai – tai noras realizuoti savo potencialą, augti ir 

tobulėti kaip asmenybei.  

 

1 pav. Abrahamo Haroldo Maslow poreikių teorija 

 

IV. GLOBOS CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖ SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ TEIKIME 

 

11. Įtėvių ir globėjų (rūpintojų) šeimose apgyvendinami vaikai yra iš nesaugios aplinkos. 

Patyrę smurtą, skurdą, susidūrę su skaudžiomis netektimis ir išgyvenimais, turintys emocijų, raidos 

ir sveikatos sutrikimų, stokojantys socialinių įgūdžių ir kt. Esant tokioms sudėtingoms įvaikintų ir 

globojamų (rūpinamų) vaikų patirtims, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimoms tenka 

susidurti su sunkumais. Dėl minėtų priežasčių gali sutrikti įtėvių, globėjų (rūpintojų) šeimos 

funkcionavimas, tarpusavio santykiai, vieno asmens interesai gali pažeisti kito šeimos nario teises, 

trukdyti patenkinti pažeistojo poreikius.  

12. Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad įtėviams, globėjams 

(rūpintojams), budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) artimo giminaičiams šeimoje ir 

šeimynoms , ketinantiems jais tapti bei įvaikintiems ir globojamiems (rūpinamiems) vaikams būtų 

prieinamos visos socialinės paslaugos.  

13. Žvelgiant į šeimą sistemiškai kaip į visumą, nepatenkinti vieno ar visų šeimos narių 

pagrindiniai poreikiai apsunkina šeimos galimybes siekti aukštesnių poreikių (pvz.: netinkama 

vaiko gyvenamoji aplinka ir nepalankios sąlygos namuose vaiko mokymuisi, ilgalaikėje 

perspektyvoje yra susijusi su vaiko mokyklos nelankymu, žema saviverte, nepakankama 

socializacija). Remiantis poreikių teorija ir kompleksinių paslaugų šeimai kontekstu, šeimos 

gyvenimo kokybė gerėja, kai šeimos narių poreikiai yra tenkinami nuo pagrindinių link aukščiausių 

poreikių pagal tris ašis: vaiko vystymąsi, tėvystės įgūdžius ir socialinius veiksnius. 

14. Šeimos gyvenimo kokybę  pagerinti siektina pagalbą šeimai planuoti sistemiškai ir vertinti 

šeimos poreikius tiek pagal poreikių teoriją tiek pagal tris numatytus kriterijus: 

14.1. vaiko vystymasis (sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas, vaiko fizinė ir psichinė 

raida, vaiko ugdymas, šeimos socialiniai santykiai, vaiko emocinė ir elgesio raida); 

 
Savęs 

aktualizavinas 

Savigarba/pagarba 

Socialiniai pooreikiai 

Saugumo poreikiai 

Fiziologiniai poreikiai 



14.2. tėvystės įgūdžiai (tėvų gebėjimas rūpintis vaiko sveikata ir higiena, vaiko apranga ir 

mityba, vaiko gyvenamoji aplinka, ugdymas ir socializacija, vaiko fizinis ir emocinis saugumas, 

tėvų gebėjimas palaikyti vaiką emociškai, pozityviai auklėti); 

14.3. socialiniai veiksniai (šeimos patirtis ir funkcionavimas, išplėstinės šeimos pagalba, 

gyvenimo sąlygos, tėvų užimtumas, tėvų darbo poveikis vaikui, pajamų reguliarumas ir 

pakankamumas, finansinis raštingumas, šeimos socialinė integracija, bendruomeniniai ištekliai).  

15. Šeimos narių gebėjimai, galimybės ir motyvacija spręsti šeimos problemas, palaikyti 

ryšius su visuomene, galimybės tai ugdyti yra vertinamos kompleksiškai. Kompleksinės paslaugos 

šeimai, siekiat pagerinti šeimos gyvenimo kokybę, teikiamos atsižvelgiant į individualius šeimos 

interesus ir poreikius. Šeimos gyvenimo kokybe siekiama pagerinti šeimos motyvaciją, kurti saugią, 

sveiką ir darnią aplinką namuose, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šioje 

šeimoje augančių vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą. 

V. GYVENIMO KOKYBĖS REZULTATŲ MATAVIMO METODIKA 

16. Gyvenimo kokybės rodiklių matavimui Centre taikoma anketinė apklausa, „S.M.A.R.T 

tėvystė“  anketa, pagal kurią vertinami šeimų ekonominės, psichologinės ir finansinės gerovės 

veiksniai, ir kiti socialinio darbo metodai (sociometriniai – šeimos sociograma, ekožemėlapis, 

genograma). Visi šie įrankiai pildomi konsultacijų metu su paslaugos gavėjais, siekiant įvertinti 

šeimos gyvenimo kokybę atpažįstant rizikas šeimai ir vaiko gerovei. 

 

VI. GYVENIMO KOKYBĖS VERTINIMO PROCESAS, DUOMENŲ GAVIMAS IR 

REZULTATAI 

17. Socialinio darbo su paslaugos gavėjais pradžioje, socialiniai darbuotojai, socialiniai 

darbuotojai globos koordinavimui kartu su klientu, naudodamiesi minėtais instrumentais įvertina 

šeimos problemas ir stiprybes, bei numato tolimesnę darbo eigą, paruošia individualų pagalbos 

planą. Pakartotinis paslaugos gavėjų vertinimas vyksta šešių – dvylikos mėnesių laikotarpyje 

(priklauso nuo pagalbos plane numatytų kriterijų). Gauti duomenys lyginami, analizuojami 

gyvenimo kokybės pokyčiai, kurie fiksuojami paslaugų gavėjų bylose. 

 

VII. REZULTATŲ PRITAIKYMAS 

18. Rezultatų įvertinimas svarbus priimant sprendimus tiek mikro (šeimos) tiek makro 

(savivaldybės) lygmeniu. Rezultatų pritaikymas mikro lygmeniu suteikia galimybę kartu su klientu 

ir jo šeima koreguoti sudarytą pagalbos planą, planuoti tolimesnes paslaugas ir pagalbos galimybes 

siekiant pagerinti gyvenimo kokybę. Socialiniai darbuotojai vertindami šeimos patiriamų problemų 

pokytį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, turi atkreipti dėmesį kintamuosius ties kuriais 

problema nemažėja. Šių duomenų analizė leidžia daryti preliminarias išvadas, kad teikiamos 

paslaugos nėra efektyvios arba jų nepakanka. Tokiu atveju tikslinga su šeima aptarti galimas 

alternatyvas dėl reikalingų paslaugų teikimo galimybių  

19.Rezultatų pritaikymas makro lygmeniu – socialinių paslaugų plėtros, naujų paslaugų 

kūrimo ir diegimo savivaldybėje, prevencinių priemonių parinkimo, jų taikymo bei tobulinimo 

srityse, siekiant pagerinti savivaldybėje gyvenančių šeimų gyvenimo kokybę. 

  

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20 Gyvenimo kokybės koncepcija atnaujinama ir peržiūrima  pagal poreikį.  

22. Paslaugų gavėjai su Gyvenimo kokybės koncepcija supažindinami individualiai. 

23. Su Gyvenimo kokybės koncepcija supažindinami Centro darbuotojai. 

21. Tvarkos aprašas skelbiamas viešai Centro interneto svetainėje www.sakiuspcentras.lt 

 

__________________________________________ 


