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VIEŠOJI ĮSTAIGA „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“ 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS NAMUOSE GAUNANČIŲ ASMENŲ 

APKLAUSOS DUOMENYS 

2020 m. vasaris 

 

2020 metų sausio mėnesį už 2019 m. anketavimo būdu buvo apklausti įstaigos dienos 

socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai. Sausio mėnesio apklausoje sudalyvavo 84,38 % 

dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas gaunančių asmenų (27 respondentai), o paslaugų 

gavėjų su kuriais yra pasirašytos paslaugų teikimo sutartys yra 32, tačiau apklausos metu jie šias 

paslaugas buvo susistabdę.  

Respondentų demografiniai duomenys: apklausoje dalyvavo 2 vyrai ir 25 moterys (žr. 

diagramą Nr. 1). 

Diagrama Nr.1 Respondentų lytis 

 

56 % (15 asmenų) dienos socialinės globos paslaugos gaunančių asmenų yra vyresni nei 80 

metų (žr. diagramą Nr. 2). 

Diagrama Nr. 2 Respondentų amžius 
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70 % (19 asmenų) gauna ne tik dienos socialinės globos paslaugas, bet kartu ir integralios 

pagalbos paslaugas (žr. diagramą Nr. 3). 

Diagrama Nr. 3 Respondentų gaunamos socialinės paslaugos 

 

Daugiau negu ketvirtadalis, t.y. 44 % respondentų (12 asmenų) paslaugas gauna nuo 1 iki 3 

metų, 22  % respondentų (6 asmenys) paslaugas gauna daugiau nei 5 metai. 15 % (4 asmenys) 

respondentų dienos socialinės globos paslaugomis naudojasi mažiau nei metai ir likusi dalis, t.y. 19 

% respondentų (5 asmenys) paslaugas gauna 3-5 metus (žr. diagramą Nr. 4). 

Diagrama Nr. 4 Respondentų gaunamų socialinių paslaugų teikimo trukmė 

 

 

INFORMUOTUMAS 

Apklausos metu paslaugų gavėjų buvo klausiama, ar jie turi pakankamai informacijos apie 

įstaigoje teikiamas paslaugas, jų teises bei įstaigos veiklos rezultatus (žr. diagramą Nr. 5).  
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Diagrama Nr. 5 Paslaugų gavėjų informuotumas 

 

Apklausos metu gauti duomenys parodė, jog apie prašymo pateikimo galimybes turi 

pakankamai informacijos 96 % respondentų (26 paslaugų gavėjai atsakė, jog „visiškai sutinka“ ar 

„sutinka“, kad turi pakankamai informacijos). Likę 4 % respondentų (atitinkamai 1 asmuo) atsakė, 

jog sutinka iš dalies, kad turi pakankamai informacijos apie prašymo pateikimo galimybes. 

96  % apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų (26 asmenys) išsakė, jog „visiškai sutinka“ 

ir „sutinka“, jog turi pakankamai informacijos apie įstaigoje teikiamas paslaugas, atitinkančias jų 

sveikatos būklę ir individualius poreikius. 4 % respondentų (1 asmuo) atsakė, kad „sutinka iš dalies“, 

jog turi pakankamai informacijos apie paslaugas, atitinkančias jų sveikatos būklę ir individualius 

poreikius. 

Pakankamai informacijos apie mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sąlygas turi 96 

% respondentų (26 asmenys) – visi atsakiusieji, jog „visiškai sutinka“ ir „sutinka“, kad turi 

pakankamai informacijos apie mokėjimo sąlygas. 4 % respondentų (1 asmuo) nepasirinko jokio 

atsakymo varianto.  

100 % respondentų (27 asmenys) atsakė, jog „visiškai sutinka“ ir „sutinka“, jog turi 

pakankamai informacijos apie savo teises, gaunant socialines paslaugas.  

100 % respondentų (27 asmenys) išsako, jog „visiškai sutinka“,  ir „sutinka“, jog turi 

pakankamai informacijos apie skundų ar siūlymų pateikimo galimybes įstaigoje.  

96  % respondentų (26 asmenys) atsakė, jog „visiškai sutinka“ ir „sutinka“ (atitinkamai 16 

ir 10 asmenų), kad turi pakankamai informacijos apie įstaigos veiklos rezultatus. 4 % apklausoje 

dalyvavusių asmenų (1 respondentas) nepasirinko jokio atsakymo varianto.  
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96  % respondentų (26 asmenys) atsakė, jog „visiškai sutinka“ ir „sutinka“ (atitinkamai 16 

ir 10 asmenų), kad turi pakankamai informacijos apie paslaugų įvertinimo rezultatus. 4 % apklausoje 

dalyvavusių asmenų (1 respondentas) nepasirinko jokio atsakymo varianto.  

TEISĖS 

Apklausos metu dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų buvo klausiama, 

ar jiems yra sudarytos sąlygos įstaigoje naudotis savo teisėmis (žr. diagramą Nr. 6).  
 

Diagrama Nr. 6 Sudarytos sąlygos naudotis paslaugų gavėjų teisėmis 

 

 

 Daugiausia respondentų, t.y. 63 % (17 asmenų) atsakė, jog jie „visiškai sutinka“, kad 

jiems sudarytos sąlygos naudotis teise prašyti sustabdyti, nutraukti socialinių paslaugų teikimą. Likę 

respondentai, t.y. 37  % paslaugų gavėjų (10 asmenų) pažymėjo, jog jie „sutinka“, kad jiems sudarytos 

sąlygas naudotis teise sustabdyti, nutraukti socialinių paslaugų teikimą. 

 100 % respondentų (27 asmenys) nurodo, kad jie „visiškai sutinka“ ir „sutinka“ 

(atitinkamai 17 ir 10 asmenų), kad jiems sudarytos sąlygos naudotis teise prašyti pervertinti socialinių 

paslaugų poreikį (dėl paslaugos apimties mažinimo/didinimo ar paslaugos keitimo). 

 100 % respondentų (27 asmenys) išsakė, jog jie „visiškai sutinka“ ir „sutinka“ 

(atitinkamai 17 ir 10 asmenų), kad jiems sudarytos sąlygos naudotis teise gauti visą informaciją, 

susijusią su paslaugos teikimu. 

 100 % respondentų (27 asmenys) išsakė, kad jie „visiškai sutinka“ ir „sutinka“ 

(atitinkamai 17 ir 10 asmenų), jog jiems sudarytos sąlygos naudotis teise išsakyti savo pastabas dėl 

socialinių paslaugų teikimo kokybės.  

100 % respondentų (27 asmenys) nurodo, kad jie „visiškai sutinka“ ir „sutinka“ (atitinkamai 

17 ir 10 asmenų), kad jiems sudarytos sąlygos naudotis teise kartu su darbuotoju planuoti socialinių 

paslaugų teikimą.  
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ĮGALINIMAS 

Dienos socialinės globos paslaugas namuose gaunančių asmenų buvo klausiama apie jų 

įgalinimą paslaugos teikimo procese. Gauti duomenys, nurodyti diagramoje Nr. 7, parodė, jog 

paslaugų gavėjai jaučiasi įgalinami įsitraukti į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą, skatinami 

savarankiškai valdyti ir kontroliuoti susidariusią situaciją, mažiau jaučiasi skatinami įsitraukti į 

problemos sprendimo procesą.  

Diagrama Nr. 7 Paslaugų gavėjų įgalinimas 

 

 97 % (25 asmenys) išsakė, jog jie „visiškai sutinka“ ir „sutinka“ (atitinkamai 15 ir 11 

asmenų), kad yra skatinami išsakyti savo nuomonę apie paslaugos sudėtį / kokybę. 4 % (1 

respondentas) nurodė, kad „sutinka iš dalies“, kad yra skatinamas išsakyti savo nuomonę apie 

paslaugas. 

85 % respondentų (23 asmenys) išsakė, jog jie „visiškai sutinka“ ir „sutinka“ (atitinkamai 

13 ir 10 asmenų), kad jie yra skatinami įsitraukti į problemos sprendimo procesą, o 11 % respondentų 

(3 asmenys) nurodo, jog jie „sutinka iš dalies“ su šiuo teiginiu. 4 % (1 respondentas) nepasirinko 

jokio atsakymo varianto. 

93 % (25 asmenys) išsakė, jog jie „visiškai sutinka“ ir „sutinka“ (atitinkamai 13 ir 12 

asmenų), kad yra skatinami įsitraukti į paslaugos teikimą. 4 % (1 respondentas) nurodo, kad „sutinka 

iš dalies“, kad jis yra skatinamas įsitraukti į paslaugos teikimą. 4 % (1 respondentas) nepasirinko 
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teiginiu. 4 % (1 respondentas) nepasirinko jokio atsakymo varianto.  

48%

56%

48%

48%

56%

44%

41%

44%

37%

41%

4%

4%

4%

11%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Savarankiškai valdyti ir kontroliuoti susidariusią situaciją

Dalyvauti rengiant individualų paslaugų / socialinės globos
planą (paslaugų planavimas)

Įsitraukti į paslaugos teikimą

Įsitraukti į problemos sprendimo procesą

Išsakyti savo nuomonę apie paslaugos sudėtį / kokybę
(paslaugų vertinimas)

Respondentai skatinami

Visiškai sutinku Sutinku Sutinku iš dalies Nesutinku Visiškai nesutinku



6 

 

PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBĖ 

Apklausos metu buvo klausiama respondentų nuomonės apie jiems teikiamų socialinių 

paslaugų kokybę (žr. diagramą Nr. 8). 

Diagrama Nr. 8 Respondentų nuomonė apie paslaugų kokybę 

 
 

 Gauti duomenys parodė, jog 100 % apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų yra 

patenkinti įstaigos teikiamų dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kokybe, nes nebuvo 

nė vieno teiginio, su kuriuo paslaugų gavėjai nesutiktų. 4-iuose iš 7 teiginių, susijusių su paslaugos 

kokybe ir paslaugas teikiančiu personalu, respondentai nurodė tik du atsakymų variantus -  „visiškai 

sutinka“ ir „sutinka“. Tik teiginiuose „mano problemos sprendžiamos operatyviai ir sėkmingai“, 

,,paslaugas teikiantis darbuotojas gerbia mano privatų gyvenimą, laikosi konfidencialumo“, 

,,teikiamos socialinės paslaugos pateisina mano lūkesčius“ atsirado trečias atsakymo variantas – 

„sutinku iš dalies“. 

59 % respondentų (16 asmenų) nurodė, jog „visiškai sutinka“, kad jų problemos yra 

sprendžiamos operatyviai ir sėkmingai, o atsakymą „sutinka“ šiam teiginiui pasirinko 37 %  
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problemos yra sprendžiamos operatyviai ir sėkmingai. 
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darbuotojas gerbia mano privatų gyvenimą, laikosi konfidencialumo, o 37 % respondentų (10 
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respondentų pasirinktų atsakymų procentai buvo vienodi, t.y. į visus teiginius ,,visiškai sutinku“ 

atsakė 59 % (16 asmenų), o ,,sutinku“ – 41 % (11 asmenų).  

59 % respondentų (16 asmenų) nurodė, jog „visiškai sutinka“,, jog teikiamos socialinės paslaugos 

patenkina jų lūkesčius, o  37 %  respondentų (10 asmenų).  šiam teiginiui pasirinko atsakymą 

„sutinku“. 4 % respondentų (1 asmuo) nurodė, jog „sutinka iš dalies“, kad teikiamos socialinės 

paslaugos pateisina jo lūkesčius.  

GYVENIMO KOKYBĖ 

Vykdytos apklausos metu dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos gavėjų buvo 

klausiama, kokios gyvenimo sritys pagerėjo pradėjus gauti įstaigos paslaugas (žr. diagramą Nr. 9). 

Diagrama Nr. 9 Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokyčiai 

 

 Visi apklausos dalyviai, t.y. 100 % respondentų (27 asmenys) išsakė, jog „visiškai 

sutinka“ ir „sutinka“ (atitinkamai 15 ir 12 asmenų) su teiginiais, jog gaunant paslaugas pagerėjo jų 

emocinė savijauta ir namų aplinka. 

 93 % respondentų (25 asmenys) išsako, jog „visiškai sutinka“ ir „sutinka“ (atitinkamai 

14 ir 11 asmenų) su teiginiu, jog gaunant paslaugas pagerėjo jų fizinė sveikata. Su šiuo teiginiu 

„sutinka iš dalies“ 7 % respondentų (2 paslaugų gavėjai).   

 78 % respondentų (15 asmenų) nurodė, jog gaunant paslaugas pagerėjo jų finansinė 

padėtis. Atitinkamai 11 ir 4 asmenys pasirinko atsakymus šiam teiginiui  „visiškai sutinku“ ir 

„sutinku“. 37 % respondentų (10 asmenų) nurodė, kad sutinka iš dalies, jog jų finansinė padėtis 

52%

56%

41%

56%

48% 48%

52%

48%

41%

44%

15%

44%
48%

44% 44%

48%

7%

37%

4% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mano fizinė
sveikata

Mano emocinė
savijauta

Finansinė
padėtis

Mano namų
aplinka

Santykiai su
artimaisiais

Santykiai su
kaimynais,

bendruomenės
nariais

Pasiekimas kitų
paslaugų /

pasinaudojimas
kitomis

paslaugomis

Laisvalaikio
praleidimas

Gaunant paslaugas pagerėjo...

Visiškai sutinku Sutinku Sutinku iš dalies Nesutinku Visiškai nesutinku



8 

 

pagerėjo gaunant įstaigos teikiamas dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas. 7 % 

apklausoje dalyvavusių asmenų (2 respondentai) nepasirinko jokio atsakymo varianto.  

Apklausoje dalyvavusių asmenų buvo klausiama, ar pasikeitė santykiai su juos supančiais 

asmenimis, pradėjus gauti socialines paslaugas. 96 %  respondentų (26 asmenys) nurodė, jog „visiškai 

sutinka“ ir „sutinka“ (atitinkamai 13 ir 13 asmenų), jog santykiai su artimaisiais pagerėjo gaunant 

socialines paslaugas. 4 % apklausoje dalyvavusių asmenų (1 respondentas) nepasirinko jokio 

atsakymo varianto.  

 Santykių su kaimynais, bendruomenės nariais teigiamus pokyčius gaunant paslaugas 

nurodė 25 apklausoje dalyvavusių asmenų. Į teiginį, kad „gaunant paslaugas pagerėjo santykiai su 

kaimynais, bendruomenės nariais“ 92 % respondentų (25 asmenys) atsakė, jog „visiškai sutinka“ ir 

„sutinka“ (atitinkamai 13 ir 12 asmenų), o 4 % respondentų (1 asmuo) nurodė, jog „sutinka iš dalies“, 

kad gaunant paslaugas pagerėjo jų santykiai su kaimynais, bendruomenės nariais.  4 % apklausoje 

dalyvavusių asmenų (1 respondentas) nepasirinko jokio atsakymo varianto.  

 96 % respondentų (26 asmenys) nurodo, jog visiškai sutinka“ ir „sutinka“ (atitinkamai 

14 ir 12 asmenų) su teiginiu, kad gaunant paslaugas pagerėjo jų pasiekimas kitų paslaugų / 

pasinaudojimas kitomis paslaugomis, ir tik 4 % respondentų (1 asmuo) su šiuo teiginiu nesutinka.  

96 % respondentų (26 asmenys) nurodo, jog visiškai sutinka“ ir „sutinka“ (atitinkamai 13 ir 

13 asmenų) su teiginiu, kad gaunant paslaugas pagerėjo jų laisvalaikio praleidimas. 4 % apklausoje 

dalyvavusių asmenų (1 respondentas) nepasirinko jokio atsakymo varianto.  

PASITENKINIMAS GAUNAMOMIS PASLAUGOMIS 

Apklausos metu gauti duomenys parodė, jog visi apklausoje dalyvavę paslaugų gavėjai yra 

patenkinti gaunamomis paslaugomis, nes nebuvo gautas nė vienas neigiamas atsakymas į pateiktus 

teiginius apie pasitenkinimą socialinėmis paslaugomis (žr. diagramą Nr. 10). 

Diagrama Nr. 10 Paslaugų gavėjų pasitenkinimas gaunamomis paslaugomis 
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 Apklausoje dalyvavę asmenys į teiginius „teikiamomis paslaugomis aš esu patenkintas“ 

ir ,,teikdami paslaugas darbuotojai man skiria pakankamai dėmesio“ respondentų pasirinktų 

atsakymų procentai buvo vienodi, t.y. į visus teiginius ,,visiškai sutinku“ atsakė 56 % (15 asmenų), o 

,,sutinku“ – 44 % (12 asmenų).  

 59  % respondentų (16 asmenų) nurodė, jog „visiškai sutinka“, kad teikiamos paslaugos 

jiems yra labai svarbios. 41 % respondentų (11 asmenų) nurodė, jog „sutinka“, kad teikiamos 

paslaugos jiems yra labai svarbios. 

56 % respondentų (15 asmenų) išsako, jog „visiškai sutinka“, kad teikiamas paslaugas 

rekomenduoja savo pažįstamiems / artimiesiems, o 41 % respondentų (11 asmenų) nurodo, jog 

„sutinka“ su šiuo teiginiu. 4 % (1 respondentas) nepasirinko jokio atsakymo varianto.  

ĮSTAIGOS PARTNERIŲ GAUNAMOS NAUDOS VERTINIMAS 

Šioje vykdytoje apklausoje Paslaugos gavėjų buvo teiraujamasi, kaip jie vertina įstaigos 

partnerių teikiamą naudą jų gyvenimo kokybei (žr. diagramą  Nr. 11). 

Diagrama Nr. 11 Įstaigos partnerių gaunamos naudos vertinimas 

 

 11 % respondentų (3 asmenys) neatsakė į klausimą apie įstaigos partnerių teikiamą 

naudą jų gyvenimo kokybei. 

81 % respondentų (22 asmenys) nurodė, kad padovanok gerumą akcijos metu suaukotos 

dovanos pagerina jų emocinę savijautą.  Atitinkamai 12 ir 10 asmenų pasirinko atsakymus šiam 

teiginiui  „visiškai sutinku“ ir „sutinku“. Su šiuo teiginiu „sutinka iš dalies“ 7 % respondentų (2 

paslaugų gavėjai).  11 % respondentų (3 asmenys) nepasirinko jokio atsakymo varianto. 

63  % atsakiusiųjų į klausimą apie įstaigos partnerių teikiamą naudą jų gyvenimo kokybei, 

nurodė, jog jie „visiškai sutinka“ ir  „sutinka“ (atitinkamai 11 ir 6 asmenys), jog gauta parama 

(sauskelnės) pagerino jų finansinę padėtį. 11 % atsakiusiųjų (3 asmenys) nurodė, jog „sutinka iš 
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dalies“, kad gauta parama iš įstaigos partnerių pagerino jų finansinę padėtį. 26 % respondentų (7 

asmenys) nepasirinko jokio atsakymo varianto. 

52  % atsakiusiųjų į klausimą apie įstaigos partnerių teikiamą naudą jų gyvenimo kokybei, 

nurodė, jie „visiškai sutinka“ ir  „sutinka“ (atitinkamai 8 ir 6 asmenys), jog kultūros namų dovanoti 

bilietai į renginius praturtina jų laisvalaikį. 4 % atsakiusiųjų (1 asmuo) nurodė, jog „sutinka iš dalies“, 

kad kultūros namų dovanoti bilietai į renginius praturtino jų laisvalaikį. 44 % respondentų (12 

asmenų) nepasirinko jokio atsakymo varianto. 

 

 

 

 


