
 

VšĮ “Jurbarko socialinės paslaugos” 2019 metų įvertinimas 

2020 metų sausio pradžioje buvo atlikta VšĮ “Jurbarko socialinių paslaugų” suinteresuotų 

šalių apklausa internetu. Apklausoje dalyvavo 11 respondentų. Anketinės apklausos metu buvo 

prašoma atsakyti į 8 klausimus. Žemiau pateikiami apklausos rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Duomenys rodo, jog daugiausia respondentų (6) atstovauja organizacijas, veikiančias 

socialinės paramos ir paslaugų sektoriuje. Apklausoje taip pat dalyvavo po vieną teisėsaugos 

sektoriaus, viešąsias paslaugas teikiančios organizacijos, seniūnijos, savivaldos sektoriaus, viešojo 

administravimo sektoriaus atstovą. 

 

2. Į klausimą kiek laiko bendradarbiauja su įstaiga, daugiau nei pusė (6) respondentai 

nurodė ryšius palaikantys 4-5 metus. 3 apklausos dalyviai su įstaiga bendradarbiauja 1-3 metus, o 

2 apklaustieji iki 1 metų. 

3. Apklausos dalyvių paprašėme įvertinti, kaip įstaigoje siekiama užtikrinti socialinių 

paslaugų kokybę: 



 

8 respondentai visiškai arba iš dalies sutiko, jog įstaigoje yra vykdoma ilgalaikė strateginė 

paslaugų kokybės politika. 3 apklausos dalyviai nurodė tokios informacijos nežinantys. 

 

10 iš 11 apklausoje dalyvavusių asmenų iš dalies arba visiškai sutinka, kad nustatant 

kokybės politiką, tikslus ir uždavinius, organizacija orientuojasi į paslaugų gavėjų poreikius. 1 

respondentas nurodė, kad tokios informacijos nežino. 

 

Visi apklausos dalyviai (11) iš dalies arba visiškai sutinka, jog įstaiga skiria dėmesį 

nuolatiniam paslaugų kokybės gerinimui ir tobulinimui. 

 

 6 apklausos dalyviai visiškai, o 1 iš dalies sutiko, kad įstaigoje taikomi inovatyvūs darbo 

metodai. 3 dalyvavusieji teigia nežinantys šios informacijos, o vienas respondentas su teiginiu iš 

dalies nesutinka. 

 

 

 

Visi 11 apklausos dalyvių visiškai arba iš dalies sutiko, jog įstaigos tikslai ir rezultatai yra aiškūs 

ir suprantami visiems. 

4. Apklausos dalyvių paprašėme įvertinti įstaigos vidinę struktūrą ir aplinką: 



 

Visi 11 apklausos dalyvių iš dalies arba visiškai sutiko su teiginiu, jog įstaigoje dirba 

kompetetingi ir profesionalūs darbuotojai. 

 

2 apklausos dalyviai visiškai, o 5 iš dalies sutinka su teiginiu, jog darbuotojų skaičius 

įstaigoje yra pakankamas užtikrinti kokybiškas paslaugas. 4 respondentai teigia šios informacijos 

nežinantys. 

 

Įstaigos darbuotojų bendravimą etišku ir pagarbiu laiko 6 respondentai, iš dalies su teiginiu 

sutinka 4 apklaustieji. 1 dalyvis informacijos nežino. 

 

Su teiginiu, kad įstaigos vidinis klimatas yra palankus teikti kokybiškas paslaugas, visiškai 

sutinka 3, iš dalies sutinka taip pat 3 respondentai. Atsakymą „Nežinau“ pasirinko 5 asmenys. 

5. Apklausos dalyvių paprašėme įvertinti, kaip Jurbarko rajono gyventojams yra 

užtikrinamas socialinių paslaugų prieinamumas ir įsitraukimas į socialinių paslaugų teikimą: 

 

Su teiginiu, kad informacija apie įstaigos teikiamas paslaugas yra lengvai prieinama 

visiškai arba iš dalies sutiko visi 11 apklaustųjų. 



 

3 apklaustieji visiškai, o 8 iš dalies sutinka, jog įstaigos darbo laikas yra patogus paslaugų 

gavėjams. 

 

 5 apklausos dalyviai visiškai, 4 iš dalies sutinka, jog įstaiga užtikrina paslaugų teikimą arti 

paslaugų gavėjų gyvenamosios vietos. 2 respondentai pasirinko atsakymą „Nežinau“. 

 

 

 

 5 respondentai visiškai, 2 iš dalies sutiko, kad įstaigoje yra sudarytos lygios paslaugų 

gavėjų poreikių tenkinimo galimybės. 3 dalyviai teigia to nežinantys, o 1 apklaustasis iš dalies 

nesutinka su teiginiu. 

 

 

  

10 apklaustųjų visiškai arba iš dalies sutinka, kad įstaigos aplinka yra pritaikyta ir saugi visiems 

paslaugų gavėjams. 1 respondentas šios informacijos nežino. 

 

 

 

 

Su teiginiu, kad įstaigos veikla yra orientuota į individualių asmens (šeimos) poreikių tenkinimą, 

visiškai sutinka 6, iš dalies pritaria 3 asmenys. 2 respondentai šios informacijos nežino. 



 

Su teiginiu, jog įstaiga įtraukia paslaugų gavėjus į socialinių paslaugų planavimą, visiškai 

arba iš dalies sutinka 6 apklaustieji, o informacijos nežino 5 apklausos dalyviai. 

 

Su teiginiu, jog įstaiga įtraukia paslaugų gavėjus į socialinių paslaugų vertinimą, visiškai 

arba iš dalies sutinka 8 apklaustieji, o informacijos nežino 3 apklausos dalyviai. 

6. Apklausos dalyvių paprašėme įvertinti, kas padeda užtikrinti socialinių paslaugų 

kokybę: 

 

Visi apklausos dalyviai visiškai arba iš dalies sutinka, jog įstaigos kokybės politikos 

planavimas, valdymas ir gerinimas padeda užtikrinti socialinių paslaugų kokybę. 

 

8 apklaustieji visiškai, 2 apklaustieji iš dalies sutinka, darbuotojų motyvavimas ir 

įtraukimas į nuolatinę socialinių paslaugų gerinimo veiklą padeda užtikrinti socialinių paslaugų 

kokybę. 1 respondentas šios informacijos nežino. 

 

7 apklaustieji visiškai, 3 iš dalies sutinka, jog darbuotojų kvalifikacijos kėlimas padeda 

užtikrinti socialinių paslaugų kokybę. 1 respondentas šios informacijos nežino. 



 

4 apklaustieji visiškai, 5 iš dalies sutinka, jog vietos bendruomenės aktyvinimas padeda 

užtikrinti socialinių paslaugų kokybę. 2 respondentai šios informacijos nežino. 

 

6 apklaustieji visiškai, 3 iš dalies sutinka, jog racionalus išteklių paskirstymas padeda 

užtikrinti socialinių paslaugų kokybę. 2 respondentai šios informacijos nežino. 

 

9 apklaustieji visiškai, 2 iš dalies sutinka, jog tarpinstitucinis bendradarbiavimas padeda 

užtikrinti socialinių paslaugų kokybę.  

 

8 apklaustieji visiškai, 3 iš dalies sutinka, jog įstaigoje išklausoma ir atsižvelgiama į 

paslaugų gavėjų nuomonę apie paslaugų kokybę.  

 

9 apklaustieji visiškai, 2 iš dalies sutinka, jog įstaigoje išklausoma ir atsižvelgiama į 

socialinių partnerių nuomonę apie paslaugų kokybę.  

7. Apklausos dalyvių paprašėme įvertinti, kaip įstaigoje užtikrinamas tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas: 



 

7 apklaustieji visiškai ir 3 dalyviai iš dalies sutinka, kad įstaigoje yra skatinamas 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 1 asmuo šios informacijos nežino. 

 

7 apklaustieji visiškai, 4 dalyviai iš dalies sutinka, kad įstaiga bendradarbiauja su 

socialiniais partneriais. 

 

5 apklaustieji visiškai ir 5 dalyviai iš dalies sutinka, kad įstaigoje visada reaguojama į 

socialinių partnerių pasiūlymus. 1 asmuo šios informacijos nežino. 

 

5 apklaustieji visiškai ir 3 dalyviai iš dalies sutinka, kad rekomenduotų ir/ar nukreiptų 

paslaugų gavėją ar kitą įstaigą kreiptis į įstaigą socialinių paslaugų. 3 asmenys neapsisprendė 

8. Apklausos dalyvių paprašėme nurodyti įstaigos veiklos trūkumus ir tobulintinas sritis 

 

Į šį klausimą atsakė tik trys respondentai. Vienas iš jų nurodė įstaigos veikos trūkumą, jog 

ne visi gyventojai gali gauti paslaugas. Antrasis atsakymas, nurodant įstaigos veiklos 

trūkumą/tobulintinas sritis buvo „Darbuotojų kompetencija, tarpinstitucinis bendradarbiavimas“. 

Trečias asmuo atsakęs šį klausimą, nurodė jog tokių veiklos sričių nėra. 

 

 


