
 
1. UGDYMOSI, NUOLATINIO MOKYMOSI IR TOBULĖJIMO REZULTATAI 

 
Kriterijus Nr. 9: Socialinių paslaugų teikėjas taiko personalo kvalifikacijos kėlimo 

priemones, remdamasis asmeninių ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo planu. 

 

Rodiklis: Profesinių kompetencijų, kurias per 2020 metus patobulino socialiniai 

darbuotojai, procentinė išraiška.  

 

 

1 pav. Silpniausių (tobulintinų) ir patobulintų profesinių kompetencijų procentinė išraiška 

 

Kompetencijų įsivertinimas buvo atliekamas 2020 metų sausio mėn. Tobulintinas 

kompetencijas, taikydami reitingavimo principą, įsivertino 16 socialinių darbuotojų (iš 16). 

Diagramoje pateiktos darbuotojų sureitinguotos tobulintinos ir patobulintos profesinės 

kompetencijos. Darbuotojai, kaip labiausiai tobulintinas kompetencijas įvardino ,,Gebėjimą daryti 

įtaką socialinei klientų aplinkai” ir ,,Gebėjimą bendrauti”. Remiantis darbuotojų kompetencijų 



įsivertinimu, 2020 metais buvo pastiprintos: ,,Gebėjimo bendrauti”, ,,Gebėjimo planuoti”, ,,Gebėjimo 

tobulėti”, ,,Gebėjimo analizuoti situaciją”, ,,Gebėjimo daryti įtaką socialinei klientų aplinkai” ir 

,,Gebėjimo palaikyti darbingumą” kompetencijos. Galima daryti išvadą, kad kompetencijų 

tobulinimas 2020 metais buvo veiksmingas. Sudarant 2021 metų kompetencijų planą numatoma 

ieškoti mokymų, seminarų, kurių metu būtų patobulintos: ,,Gebėjimas kurti saugią augimui ir 

gyvenimui palankią aplinką”, ,,Gebėjimas veikti savarankiškai”, ,,Gebėjimas dirbti kartu”, 

,,Gebėjimas ugdyti ir palaikyti savarankiško gyvenimo įgūdžius”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR UŽTIKRINIMO KASDIENIAME 

DARBE REZULTATAI 

 
Kriterijus Nr. 16: Socialinių paslaugų teikėjas vertina savo veiklos efektyvumą pagal tai, 

kaip skatina ir praktiškai užtikrina paslaugų gavėjų teises visose organizacijos veiklos srityse. 

 

Rodiklis Nr. 1: Paslaugų gavėjų, žinančių kas yra Aukštelkės socialinės globos namų teisių 

chartija ir kokias teises turi, procentinė išraiška. 

 

 
1 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas procentais pagal tai, ar jie žino, kokias teises turi ir ar žino, 

kas yra Aukštelkės socialinės globos namų teisių chartija 
 

Aukštelkės socialinės globos namuose gyvena 230 paslaugų gavėjų, iš kurių 142 dalyvavo 

anketinėje apklausoje. Diagrama rodo, kad 51 procentas apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų 

nežino, kas yra Aukštelkės socialinės globos namų teisių chartija, 56 procentai paslaugų gavėjų žino, 

kokias turi teises. Taip yra todėl, kad paslaugų gavėjams dėl negalios yra sunku susieti savo žinomas 

teises su Aukštelkės socialinės globos namų teisių chartijoje deklaruojamomis teisėmis. Atsižvelgiant 

į tai, kad Aukštelkės socialinės globos namų teisių chartija sukurta 2020 metais, paslaugų gavėjų 

apklausa atlikta pirmą kartą. Kad paslaugų gavėjams būtų lengviau susieti savo teises su 

deklaruojamomis teisėmis, numatoma kiekvienais metais peržiūrėti ir, esant poreikiui, tobulinti 

Aukštelkės socialinės globos namų teisių chartiją.  

 



Rodiklis Nr.2: Paslaugų gavėjų  atsakiusių, kokios teisės yra užtikrinamos globos namų 

kasdieniame gyvenime, procentinė išraiška. 

 

 
2 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas procentais pagal tai, kokios teisės yra užtikrinamos globos 

namuose 
 

Aukštelkės socialinės globos namuose gyvena 230 paslaugų gavėjų, iš kurių 142 dalyvavo 

anketinėje apklausoje. Diagrama rodo apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų procentinę dalį, kurie 

anketinėje apklausoje teigė, kokios teisės yra užtikrinamos kasdieniame jų gyvenime. Apklausos 

rezultatai rodo, kad paslaugų gavėjai jaučiasi lygūs ir nediskriminuojami, gerbiami globos namų 

darbuotojų, gali pasirinkti kambario draugą, palaikyti ryšius su šeima ir artimaisiais, laisvai išsakyti 

savo nuomonę, rinktis mėgstamą veiklą ir saviraišką. Galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjai žino 

savo teises ir jos yra užtikrinamos. Siekiant užtikrinti ir skatinti paslaugų gavėjų teises, numatoma 

kartą per ketvirtį per užimtumo veiklas priminti jų teises ir padiskutuoti kaip galima būtų efektyviau 

jas užtikrinti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PARTNERYSTĖS TEIKIAMOS NAUDOS REZULTATAI 
 

Kriterijus Nr. 25: Socialinių paslaugų teikėjas įvertina partnerystės rezultatus ir naudą 

paslaugų gavėjams ir organizacijai. 

 

Rodiklis Nr. 1:  Renginių, organizuotų partnerių ar su partnerių pagalba, procentinė išraiška. 

 

 
1 pav. Renginių pasiskirstymas procentais pagal tai, kas organizavo renginius 

 
2020 metais Aukštelkės socialinės globos namuose įvyko 52 renginiai. Diagrama rodo, kad 

50 procentų 2020 metais vykusių renginių organizavo partneriai, 35 procentus renginių organizavo 

globos namai ir 15 procentų renginių buvo organizuojami kartu su partneriais. Iš to galime daryti 

išvadą, kad partnerystė yra labai naudinga ir svarbi paslaugų gavėjams bei organizacijai. Gauti 

rezultatai aptariami su paslaugų gavėjais ir darbuotojais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Rodiklis Nr. 2: VšĮ Socialinių inovacijų centro teikiamos partnerystės (socialinių dirbtuvių 

paslaugos) naudos paslaugų gavėjams, procentinė išraiška. 

 

 

2 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal tai, kokią naudą gauna iš socialinių dirbtuvių 

 

Aukštelkės socialinės globos namų partneris VšĮ Socialinių inovacijų centras teikia 

socialinių dirbtuvių paslaugą. Socialines dirbtuves lanko 11 paslaugų gavėjų (iš 230). Siekiant 

išsiaiškinti teikiamos partnerystės naudą, atlikome anketinę apklausą, kurioje dalyvavo 11 paslaugų 

gavėjų. Visi paslaugų gavėjai tvirtino, kad lankymasis socialinėse dirbtuvėse jiems suteikia galimybę 

užsidirbti, bendrauti, tobulinti darbinius įgūdžius. 82 procentai paslaugų gavėjų, kaip naudą, įvardino 

galimybę tapti savarankiškesniu, o 36 procentai – galimybę tapti aktyviu bendruomenės nariu. 

Atsižvelgiant į rezultatus, galima daryti išvadą, kad partnerystė su VšĮ Socialinių inovacijų centru 

tikrai yra naudinga ir pasitvirtino 100 procentu. Numatoma ir toliau glaudžiai bendradarbiauti tiek su 

VšĮ Socialinių inovacijų centru, tiek su kitais partneriais. 

 

 

 

 



4. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR 

VERTINIMĄ REZULTATAI 

 

Kriterijus Nr. 27: Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus, kaip aktyvius 

dalyvius, į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą. 

 

Rodiklis: Paslaugų gavėjų pateiktų pasiūlymų paslaugų planavimui, teikimui, vertinimui 

skaičius palyginimui su įgyvendintų pasiūlymų skaičiumi 2019 ir 2020 metais. 

 

 

1 Pav. Paslaugų gavėjų pateiktų pasiūlymų paslaugų planavimui, teikimui, vertinimui skaičius, 
pagal tai ar jie buvo įgyvendinti 

 

Paslaugų gavėjų pateiktų pasiūlymų skaičius per 2019 ir 2020 metus. Siūlymus teikė 6 

(iš 230) paslaugų gavėjai deleguoti į tarybą. Taryba atstovauja paslaugų gavėjų  interesus ir lūkesčius. 

Pasiūlymai, pageidavimai, prašymai fiksuojami tarybos posėdžių protokoluose. Diagrama iliustruoja, 

kad paslaugų gavėjai 2019 metais pateikė 5 pasiūlymus, iš kurių įgyvendinti 4 pasiūlymai ir 1 

neįgyvendintas. 2020 metais pateikti 5 pasiūlymai, kurie 100 procentų buvo įgyvendinti. Gauti 

pasiūlymai, pageidavimai rodo, kad paslaugų gavėjai įsitraukia į paslaugų planavimą, vertinimą ir 

gerinimą. Siekiant didesnio jų aktyvumo numatoma skatinti gyventojų tarybos narius aktyviau veikti 

ir teikti pasiūlymus.   

 



5. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO REZULTATAI 

 

Kriterijus Nr. 29: Socialinių paslaugų teikėjas taiko specifines priemones, kad personalas 

ir paslaugų vartotojai suprastų, didintų ir gerintų paslaugų gavėjų įgalinimą. 

 

Rodiklis Nr. 1: Procentine išraiška paslaugų gavėjų, kurie geba savarankiškai tvarkytis 

buityje. 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal tai, kaip jie geba savarankiškai tvarkytis buityje, 
procentinė išraiška 

 

Aukštelkės socialinės globos namuose gyvena 230 paslaugų gavėjų. Pirmą kartą anketinė 

apklausa vykdyta 2020 metais birželio mėn., kurioje dalyvavo 199 paslaugų gavėjai, o pakartotinai - 

2021 metais kovo mėn., kurioje dalyvavo 172 paslaugų gavėjai. Anketinėje apklausoje dalyvavo tie 

patys paslaugų gavėjai. Apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičius skiriasi, nes dalis jų 

atsisakė dalyvauti, išvyko, mirė.  Diagrama rodo, kad paslaugų gavėjų gebėjimas susitvarkyti spintelę 

pagerėjo 3 procentais. Taip pat atitinkamai 2 ir 3 procentais padidėjo paslaugų gavėjų dalis, kurie su 

darbuotojo pagalba gali pasikloti lovą ir išsiplauti kambarį.  

Remiantis gautais rezultatais pastebimas paslaugų gavėjų nežymus savarankiškumo lygio 

savitvarkoje sumažėjimas, todėl numatoma daugiau dėmesio skirti paslaugų gavėjų savarankiškumui 

didinti. 



Rodiklis Nr. 2: Procentinė išraiška paslaugų gavėjų, kurių asmens higienos įgūdžiai 

pagerėjo. 

 

2 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal tai, ar jų asmens higienos įgūdžiai pagerėjo, procentinė 
išraiška 

 

Aukštelkės socialinės globos namuose gyvena 230 paslaugų gavėjų. Pirmą kartą anketinė 

apklausa vykdyta 2020 metais birželio mėn., kurioje dalyvavo 199 paslaugų gavėjai, o pakartotinai - 

2021 metais kovo mėn., kurioje dalyvavo 172 paslaugų gavėjai. Anketinėje apklausoje dalyvavo tie 

patys paslaugų gavėjai. Apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičius skiriasi, nes dalis jų 

atsisakė dalyvauti, išvyko, mirė.  Diagrama rodo, kad 68 procentai paslaugų gavėjų išlaikė tokį pat 

savarankiškumo lygį, o 1 procentas paslaugų gavėjų jį pagerino. Paslaugų gavėjų dalis, galinčių 

pasirūpinti asmens higiena su darbuotojų pagalba, padidėjo 2 procentais. Atsižvelgiant į gautus 

rezultatus, numatoma daugiau dėmesio skirti paslaugų gavėjų savarankiškumo išlaikymui ir  

didinimui. 

 

 
 
 
 
 
 

 



6. GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMO REZULTATAI 
 

Kriterijus Nr. 32: Socialinių paslaugų teikėjas turi aiškią paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybės koncepciją ir vykdo veiklą, grindžiamą paslaugų gavėjų poreikių vertinimu, siekiant 

pagerinti jų gyvenimo kokybę. 

Rodiklis Nr. 1: Paslaugų gavėjų svarbiausių asmeninių poreikių patenkinimas procentinė 

išraiška. 

 
1 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas procentais pagal tai, ar svarbiausi jų asmeniniai poreikiai yra 

patenkinti 
 

Aukštelkės socialinės globos namuose gyvena 230 paslaugų gavėjų, iš kurių 187 dalyvavo 

anketinėje apklausoje. Diagrama rodo, kad 68 procentams apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų 

svarbiausi asmeniniai poreikiai yra patenkinti, kas parodo gerą gyvenimo kokybę, 12 procentų - iš 

dalies patenkinami ir 20 procentų paslaugų gavėjų teigė, kad jų poreikiai yra nepatenkinami. Tai rodo 

siekiamybę tobulėti ir gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę. Anketinė apklausa 2020 metais 

atlikta pirmą kartą. Apklausos rezultatai aptariami su paslaugų gavėjais ir darbuotojais. Atsižvelgiant 

į anketinės apklausos rezultatus numatoma atkurti ir palaikyti paslaugų gavėjų ryšius su artimaisiais, 

mažinant socialinę atskirtį. 

 

 

 

 



Rodiklis Nr. 2: Paslaugų gavėjų pasiskirstymo pagal tai, kokios gyvenimo sritys jiems yra 

svarbios gerai gyvenimo kokybei, procentinė išraiška. 

 

 
2 pav. Paslaugų gavėjų nuomonių pasiskirstymas pagal tai, kokios sritys gerai gyvenimo kokybei 

jiems yra svarbios 
 
           Aukštelkės socialinės globos namuose gyvena 230 paslaugų gavėjų, iš kurių 187 dalyvavo 

anketinėje apklausoje. Diagrama rodo apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų procentinę dalį, kurie 

anketinėje apklausoje nurodė, kokios sritys gerai gyvenimo kokybei jiems yra svarbios. Anketinė 

apklausa 2020 metais atlikta pirmą kartą. Apklausos rezultatai aptariami su paslaugų gavėjais ir 

darbuotojais. Remiantis gautais apklausos rezultatais peržiūrima ir tobulinama Aukštelkės socialinės 

globos namų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija. 

 
 
 
 
 
 

 
 



7. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS GLOBOS 

PLANO RENGIMĄ REZULTATAI 

 
Kriterijus Nr. 35: Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į Individualaus 

plano rengimą ir peržiūrą, kad užtikrintų paslaugų gavėjo asmeninį indėlį į jo/jos Individualų planą. 

 

Rodiklis Nr. 1: Paslaugų gavėjų, įsitraukiančių į Individualaus plano rengimą ir peržiūrą, 

procentinė išraiška. 

 

 
1 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas procentais pagal tai, kiek jie įsitraukia rengiant ir peržiūrint 

Individualų socialinės globos planą (ISGP) 
 

Aukštelkės socialinės globos namuose gyvena 230 paslaugų gavėjų, iš kurių 141 dalyvavo 

anketinėje apklausoje. Diagrama rodo, kad 67 procentai paslaugų gavėjų įsitraukia sudarant ISGP, 79 

procentai - pildo su darbuotojo pagalba, 3 procentai apklaustųjų atsakė, kad ISGP geba pildyti 

savarankiškai, 18 procentų paslaugų gavėjų, dėl negalios sunkumo, negeba jų užpildyti. Todėl 

atsakingi darbuotojai stebėdami emocijas bei reakcijas supranta jų poreikius ir užpildo ISGP 

stebėdami paslaugų gavėjus. Duomenys surinkti atlikus anketinę apklausą, kuri atliekama kartą 

metuose. Apklausos rezultatai aptariami su paslaugų gavėjais ir darbuotojais. 

 
 
 

 



Rodiklis Nr. 2: Paslaugų gavėjų tikslų, norų, lūkesčių išsakymo ir įgyvendinimo, procentinė 

išraiška. 

 
2 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal tai, ar jie įvardina ir įgyvendina savo tikslus, norus, 

lūkesčius 
 

Aukštelkės socialinės globos namuose gyvena 230 paslaugų gavėjų, iš kurių 141 dalyvavo 

anketinėje apklausoje. Diagrama rodo, kad 82 procentai paslaugų gavėjų turi ir geba įvardinti savo 

tikslus, norus, lūkesčius, 80 procentų apklausos dalyvių juos įgyvendino. Anketinė apklausa 2020 

metais atlikta pirmą kartą. Apklausos rezultatai aptariami su paslaugų gavėjais ir darbuotojais. Gauti 

rezultatai rodo, kad paslaugų gavėjai geba įvardinti savo tikslus, norus, lūkesčius ir didžioji dalis 

paslaugų gavėjų juos įgyvendina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMO REZULTATAI 
 

Kriterijus Nr. 36: Socialinių paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslaugų gavėjui būtų 

prieinamas paslaugų tęstinumas nuo ankstyvosios intervencijos iki paramos ir palaikymo po 

paslaugos suteikimo, priklausomai nuo bėgant laikui besikeičiančių reikalavimų. 

 

Rodiklis: Į ligoninę išvykusių ir tęstinumo paslaugas gavusių paslaugų gavėjų procentinė 

išraiška, lyginant 2018, 2019, 2020 metus. 

 

 
1 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal tai, kiek jų gydėsi ligoninėje ir buvo teikiama tęstinumo 

paslauga 
 

Aukštelkės socialinės globos namuose 2018, 2019, 2020 metais gyveno 230 paslaugų 

gavėjų. Diagrama rodo, kad 2018 metais ligoninėje gydėsi ir tęstinumo paslauga suteikta 46 

procentams paslaugų gavėjų, 2019 metais – 54 procentams paslaugų gavėjų, 2020 metais – 60 

procentų paslaugų gavėjų. Diagrama iliustruoja paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų tęstinumo  

užtikrinimą, jiems besigydant ligoninėje, kur buvo suteiktos šios paslaugos: informavimo, 

konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo, bendravimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais. Galima 

daryti prielaidą, kad globos namuose apgyvendinami vis sunkesnę negalią turintys asmenys, kuriems 

reikalingas teikiamų paslaugų tęstinumas.   

 

 



9. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ GAVĖJAMS REZULTATAI 
 

Kriterijus Nr. 43: Socialinių paslaugų teikėjas fiksuoja suteiktų paslaugų rezultatus ir naudą 

paslaugų gavėjui individualiu ir kolektyviniu požiūriu. 

 

Rodiklis Nr. 1: Paslaugų gavėjų, atsakiusių, kad siekiant savarankiškumo, jiems suteikta 

darbuotojų pagalba buvo naudinga, procentinė išraiška. 

 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas procentais pagal tai, ar darbuotojų pagalba, siekiant 
savarankiškumo, buvo naudinga 

 
Aukštelkės socialinės globos namuose gyvena 230 paslaugų gavėjų, iš kurių 199 dalyvavo 

anketinėje apklausoje. Diagrama rodo, kad 56 procentams paslaugų gavėjų suteikta darbuotojų 

pagalba, siekiant savarankiškumo, yra naudinga, o 44 procentams - naudinga iš dalies.  Anketinė 

apklausa 2020 metais buvo atlikta pirmą kartą. Apklausos rezultatai aptariami su paslaugų gavėjais 

ir darbuotojais. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, 2021 metais planuojama daugiau dėmesio skirti 

paslaugų gavėjų savęs pažinimui ir savarankiškumui. Anketinę apklausą numatoma vykdyti kartą 

metuose.   

 

 

 

 

44%
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Darbuotojų pagalbos, siekiant paslaugų gavėjų 
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Pagalba naudinga iš dalies



Rodiklis Nr. 2: Aukštelkės socialinės globos namų teikiamų paslaugų poveikio paslaugų 

gavėjo Nr. 1 savarankiškumo lygio išlaikymui, pagerėjimui ar pablogėjimui 2020 ir 2021 m. 

palyginimas. 

 

 

 
Siekiant išsiaiškinti teikiamų paslaugų naudą paslaugų gavėjui Nr. 1, pasirinkta pamatuoti 

paslaugų poveikį asmens savarankiškumo lygiui. Palyginimui imti du vertinimai: pirmas atliktas 2020 
m. birželio mėn., antras – 2021 m. kovo mėn. Matavimui duomenys imti iš anketinės apklausos ir 
Individualaus socialinės globos plano. Vertinama balais nuo 1 iki 5 (1 - visiškai negali pasirūpinti 
savimi, 5 – gali savarankiškai pasirūpinti savimi). Vertinimą balais, remiantis apklausos duomenimis 
ir Individualiu socialinės globos planu, atliko socialinis darbuotojas. 

Paslaugų gavėjo Nr. 1 savarankiškumo lygis 2020 m. 6 srityse pakilo 1 balu, 2 srityse nukrito 
1 balu ir 2 srityse išliko nepakitęs. Kadangi paslaugų gavėjo progresuojanti liga daro neigiamą poveikį 
jo savarankiškumui, todėl Aukštelkės socialinės globos namų paslaugos orientuotos kuo ilgiau 
palaikyti jo savarankiškumą. Remiantis gautais rezultatais, galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjui 
Nr. 1 teikiamos paslaugos buvo naudingos, nes 8 srityse (iš 10) savarankiškumo lygis pakilo (6 
srityse) arba išliko nepakitęs (2 srityse). 

Siekiant tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir jų naudą paslaugų gavėjui Nr. 1 numatoma 
daugiau dėmesio skirti laisvalaikio planavimui, įtraukti į maisto gaminimo užimtumą, peržiūrėti 
Individualiame socialinės globos plane išsikeltus savitvarkos tikslus ir juos patikslinti. 



Rodiklis Nr. 3: Aukštelkės socialinės globos namų teikiamų paslaugų poveikio paslaugų 

gavėjo Nr. 2 savarankiškumo lygio išlaikymui, pagerėjimui ar pablogėjimui 2020 ir 2021 m. 

palyginimas. 

 

 
Siekiant išsiaiškinti teikiamų paslaugų naudą paslaugų gavėjui Nr. 2, pasirinkta pamatuoti 

paslaugų poveikį asmens savarankiškumo lygiui. Palyginimui imti du vertinimai: pirmas atliktas 2020 
m. birželio mėn., antras – 2021 m. kovo mėn. Matavimui duomenys imti iš anketinės apklausos ir 
Individualaus socialinės globos plano. Vertinama balais nuo 1 iki 5 (1 - visiškai negali pasirūpinti 
savimi, 5 – gali savarankiškai pasirūpinti savimi). Vertinimą balais, remiantis apklausos duomenimis 
ir Individualiu socialinės globos planu atliko socialinis darbuotojas. 

Paslaugų gavėjo Nr. 2 savarankiškumo lygis 2020 m. 5 srityse pakilo 1 balu, 3 srityse nukrito 
1 balu ir 2 srityse išliko nepakitęs. Kadangi paslaugų gavėjo progresuojanti liga daro neigiamą poveikį 
jo savarankiškumui, todėl Aukštelkės socialinės globos namų paslaugos orientuotos kuo ilgiau 
palaikyti jo savarankiškumą. Remiantis gautais rezultatais, galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjui 
Nr. 2 teikiamos paslaugos buvo naudingos, nes 7 srityse (iš 10) savarankiškumo lygis pakilo (5 
srityse) arba išliko nepakitęs (2 srityse). 

Siekiant tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir jų naudą paslaugų gavėjui Nr. 2, numatoma 
peržiūrėti Individualiame socialinės globos plane išsikeltus savitvarkos tikslus ir juos patikslinti. 
 

 

 

 

 



Rodiklis Nr. 4: Aukštelkės socialinės globos namų teikiamų paslaugų poveikio paslaugų 

gavėjo Nr. 3 savarankiškumo lygio išlaikymui, pagerėjimui ar pablogėjimui 2020 ir 2021 m. 

palyginimas. 

 

 

 
Siekiant išsiaiškinti teikiamų paslaugų naudą paslaugų gavėjui Nr. 3, pasirinkta pamatuoti 

paslaugų poveikį asmens savarankiškumo lygiui. Palyginimui imti du vertinimai: pirmas atliktas 2020 
m. birželio mėn., antras – 2021 m. kovo mėn. Matavimui duomenys imti iš anketinės apklausos ir 
Individualaus socialinės globos plano. Vertinama balais nuo 1 iki 5 (1 - visiškai negali pasirūpinti 
savimi, 5 – gali savarankiškai pasirūpinti savimi). Vertinimą balais, remiantis apklausos duomenimis 
ir Individualiu socialinės globos planu atliko socialinis darbuotojas. 

Paslaugų gavėjo Nr. 3 savarankiškumo lygis 2020 m.  6 srityse pakilo 1 balu ir 4 srityse 
išliko nepakitęs. Kadangi paslaugų gavėjo progresuojanti liga daro neigiamą poveikį jo 
savarankiškumui, todėl Aukštelkės socialinės globos namų paslaugos orientuotos kuo ilgiau palaikyti 
jo savarankiškumą. Remiantis gautais rezultatais, galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjui Nr. 3 
teikiamos paslaugos buvo naudingos, nes 10 sričių (iš 10) savarankiškumo lygis pakilo (6 srityse) 
arba išliko nepakitęs (4 srityse). 

Siekiant tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir jų naudą paslaugų gavėjui Nr. 3 numatoma 
daugiau dėmesio skirti laisvalaikio planavimui, peržiūrėti Individualiame socialinės globos plane 
išsikeltus savitvarkos, savipriežiūros tikslus ir juos patikslinti. 
 



Rodiklis Nr. 5: Aukštelkės socialinės globos namų teikiamų paslaugų poveikio paslaugų 

gavėjo Nr. 4 savarankiškumo lygio išlaikymui, pagerėjimui ar pablogėjimui 2020 ir 2021 m. 

palyginimas. 

 

 

 

Siekiant išsiaiškinti teikiamų paslaugų naudą paslaugų gavėjui Nr. 4, pasirinkta pamatuoti 
paslaugų poveikį asmens savarankiškumo lygiui. Palyginimui imti du vertinimai: pirmas atliktas 2020 
m. birželio mėn., antras – 2021 m. kovo mėn. Matavimui duomenys imti iš anketinės apklausos ir 
Individualaus socialinės globos plano. Vertinama balais nuo 1 iki 5 (1 - visiškai negali pasirūpinti 
savimi, 5 – gali savarankiškai pasirūpinti savimi). Vertinimą balais, remiantis apklausos duomenimis 
ir Individualiu socialinės globos planu atliko socialinis darbuotojas. 

Paslaugų gavėjo Nr. 4 savarankiškumo lygis 2020 m.  6 srityse pakilo 1 balu, 1 srityje nukrito 
1 balu ir 3 srityse išliko nepakitęs. Kadangi paslaugų gavėjo progresuojanti liga daro neigiamą poveikį 
jo savarankiškumui, todėl Aukštelkės socialinės globos namų paslaugos orientuotos kuo ilgiau 
palaikyti jo savarankiškumą. Remiantis gautais rezultatais, galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjui 
Nr. 4 teikiamos paslaugos buvo naudingos, nes 9 srityse (iš 10) savarankiškumo lygis pakilo (6 
srityse) arba išliko nepakitęs (3 srityse). 

Siekiant tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir jų naudą paslaugų gavėjui Nr. 4 numatoma 
peržiūrėti Individualiame socialinės globos plane išsikeltus savipriežiūros tikslus ir juos patikslinti. 
 

 



10. PASLAUGŲ GAVĖJŲ IR KITŲ SVARBIŲ SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ 

PASITENKINIMO REZULTATAI 

Kriterijus  Nr. 45: socialinių paslaugų teikėjas matuoja paslaugų gavėjų ir visų 

suinteresuotų šalių pasitenkinimą remdamiesi vidaus ir išorės vertinimu. 

 

Rodiklis: Paslaugų gavėjų ir jų artimųjų pasitenkinimo gaunamomis paslaugomis 

procentinė išraiška.  

 

 
2 pav. Paslaugų gavėjų ir jų artimųjų pasiskirstymas procentais, pagal tai, kaip jie vertina teikiamas 

paslaugas 
 

Aukštelkės socialinės globos namuose gyvena 230 paslaugų gavėjų, iš kurių 187 dalyvavo 

anketinėje apklausoje. Paslaugų gavėjų artimiesiems buvo suformuota kita anketinė apklausa, kurioje 

dalyvavo 41 artimieji (iš 128). Diagrama rodo, kad 68 procentai apklausoje dalyvavusių paslaugų 

gavėjų yra patenkinti gaunamomis paslaugomis ir jas vertina labai gerai, 12 procentų  paslaugų gavėjų 

teikiamas paslaugas įvertino gerai. Paslaugų gavėjų artimieji teikiamas paslaugas vertina: 48 

procentas – labai gerai, 42 procentai – gerai ir 10 procentų – patenkinamai. Siekiant didesnio 

pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis, numatoma 2021 metais suplanuoti veiksmus, kurie leistų 

išsamiau informuoti paslaugų gavėjų artimuosius apie Aukštelkės socialinės globos namuose 

teikiamas paslaugas ir patobulinti apklausos anketą su tikslu išsiaiškinti, kokiomis teikiamomis 

paslaugomis paslaugų gavėjai ir jų artimieji yra nepatenkinti. 

 



11. ĮVERTINIMO REZULTATAI 

 

Kriterijus Nr. 46: Socialinių paslaugų teikėjas teikia prieinamą, lengvai suprantamą 

informaciją apie užfiksuotus rezultatus, įskaitant apklausų rezultatus. 

 

Rodiklis: Paslaugų gavėjų ir darbuotojų požiūrio, kaip suprato Aukštelkės socialinės globos 

namų (toliau – ASGN) veiklos rezultatus, palyginimas. 

 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų ir darbuotojų pasiskirstymas procentais pagal tai, kaip jie supranta pateiktus 

veiklos rezultatus 

 

Vertinimas vyko 2021 m. balandžio mėn. Paslaugų gavėjams ir darbuotojams buvo 

organizuojami susirinkimai grupėse, kurių metu buvo pristatyti ASGN veiklos rezultatai ir pasiūlyta 

sudalyvauti apklausoje išreiškiant požiūrį ar rezultatai yra aiškūs. Apklausoje dalyvavo 118 paslaugų 

gavėjų (iš 220) ir 104 darbuotojai (iš 124). Iš gautų rezultatų galima daryti išvadą, kad paslaugų 

gavėjams labiausiai suprantami paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo kasdieniame darbe ir 

paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatai, o darbuotojai labiausiai suprato gyvenimo kokybės gerinimo 

rezultatą. Mažiausiai suprantamas paslaugų gavėjams yra paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių 

pasitenkinimo rezultatas, o darbuotojams – paslaugų teikimo tęstinumo rezultatas. 



Siekiant, kad veiklos rezultatai būtų kuo labiau suprantami visai ASGN bendruomenei, 

numatoma artimiausiame susirinkime išsiaiškinti rezultatų, kurie buvo mažiausiai suprantami 

priežastis, aptarti aiškesnių rodiklių formulavimo galimybes, o pasibaigus visuotiniam karantinui 

padaryti paslaugų gavėjų artimųjų apklausą dėl rezultatų suprantamumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. VEIKLOS EFEKTYVUMO, POŽIŪRIŲ, REZULTATŲ IR VEIKLOS LYGINIMO 

REZULTATAI 

Kriterijus Nr. 50: Socialinių paslaugų teikėjas imasi gerinimo iniciatyvų lygindamas 

požiūrių efektyvumą, paslaugų teikimo rezultatus, veiklą ir paslaugų gavėjų gautus rezultatus. 

 

Rodiklis: Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo rezultatų palyginimas su kita 

socialinės globos paslaugas teikiančia įstaiga. 

 

Veiklos 
sritys 

Aukštelkės socialinės 
globos namai 

BĮ Liolių socialinės 
globos namai 

Lyginimosi išvados ir 
numatomos 2021 m. kokybės 

gerinimo veiklos 
Paslaugų 
gavėjų teisių 
skatinimas 
ir 
užtikrinimas 
įstaigoje 

1.Aukštelkės 
socialinės globos 
namų paslaugų gavėjų 
teisių chartija sukurta 
ir patvirtinta 2020 
metais. Paslaugų 
gavėjai su šiuo 
dokumentu 
supažindinti 
susirinkimo metu, 
grupėse, individualiai. 
Apklausos rezultatai 
rodo, kad iš 142 
apklausoje 
dalyvavusių paslaugų 
gavėjų 21% žino kas 
yra Teisių chartija, 
28% - žino iš dalies, 
51% - nežino. Taip 
yra todėl, kad 
paslaugų gavėjams dėl 
negalios yra sunku 
susieti savo žinomas 
teises su dokumente 
deklaruojamomis 
teisėmis.  
2. Paslaugų gavėjų 
teisių skatinimo ir 
užtikrinimo 
kasdieniame darbe 
rezultatai rodo, kad iš 
142 apklausoje 
dalyvavusių paslaugų 
gavėjų 56% žino 
kokias turi teises, 32% 
- žino iš dalies, 12% - 
nežino.  

  1. Paslaugų gavėjai 
su BĮ Liolių 
socialinės globos 
namų Paslaugų 
gavėjų teisių ir 
pareigų chartija 
supažindinti žodžiu 
susirinkimo metu 
arba, esant poreikiui, 
individualiai. Globos 
namų Teisių ir 
pareigų chartija 
patvirtinta 2019 
metais.  
Apklausos rezultatai 
rodo, kad 80,39% 
paslaugų gavėjų žino 
kas yra Teisių ir 
pareigų chartija, 
19,61% - nežino.  
   
 
 
 
 
  
2. Apklaustas 51 
paslaugų gavėjas, iš 
kurių 90,16% mano, 
kad žino kokias turi 
teises, 7,84% - 
nežino, 96,08% - 
mano, kad teisės yra 
užtikrinamos, 3,92% 
- neužtikrinamos.  
Apklausos metu 
išryškėjo, kad 

Atlikus lyginimą pagal numatytą 
veiklos sritį galima išskirti 2 
pagrindines išvadas: 
1. Paslaugų gavėjų teisių 
chartijoje išskirtos teisės ir 
pareigos abiejose įstaigose yra 
panašios. Aukštelkės socialinės 
globos namų paslaugų gavėjų 
teisių chartija yra sukurta 
paprastesne, paslaugų gavėjams 
suprantamesne kalba, tačiau BĮ 
Liolių socialinės globos namų 
Paslaugų gavėjų teisių ir pareigų 
chartija yra geriau vizualizuota. 
Todėl Aukštelkės socialinės 
globos namai nutarė jų pavyzdžiu 
papildyti savo Teisų chartijos 
dokumento vizualizaciją, kuri  
padėtų geriau suprasti paslaugų 
gavėjams Teisių chartiją. 
 
 
 
 
 
 
2. Abiejose įstaigose išryškėjo, 
kad paslaugų gavėjams svarbi 
teisė į lygybę ir 
nediskriminavimą, teisė išsakyti 
savo nuomonę, teisė rinktis, teisė 
į privatumą ir konfidencialumą. 
BĮ Liolių socialinės globos namai 
vertinant paslaugu gavėjų teisių 
skatinimą ir užtikrinimą 
apklausoje naudojo kai kuriuos 
konkretesnius klausimus, todėl 



Galima teigti, kad iš 
viso žinančių kokias 
turi teises yra 88% 
apklaustųjų paslaugų 
gavėjų, kurie teigė, 
kad jaučiasi lygūs ir 
nediskriminuojami 
(76%), gerbiami 
globos namų 
darbuotojų (88%), 
gali pasirinkti 
kambario draugą 
(86%), palaikyti 
ryšius su šeima ir 
artimaisiais (75%), 
laisvai išsakyti savo 
nuomonę (85%), 
rinktis mėgstamą 
veiklą ir saviraišką 
(78%), informaciją 
gauti jiems 
suprantama kalba 
(86%). Gauti 
rezultatai įrodo, kad 
paslaugų gavėjai žino 
savo teises ir jos yra 
užtikrinamos. 

kasdieniame 
gyvenime globos 
namų gyventojai 
mano, jog labiausiai 
užtikrinama teisė 
dalyvauti (100%), 
teisė į lygybę ir 
nediskriminavimą 
(94,12%), teisė į 
laisvę ir saugumą 
(94,12%). 
   

Aukštelkės socialinės globos 
namai nutarė įtraukti į paslaugų 
gavėjų apklausos anketą 
klausimus ,,Ar Jūsų teisės yra 
užtikrintos?“ ir ,,Pažymėkite, 
kurios žemiau išvardintos teisės 
yra užtikrintos Jūsų 
kasdieniniame gyvenime“, kurių 
atsakymai leis tiksliau išsiaiškinti 
kokios jų teisės yra užtikrinamos 
labiausiai. 

 

 

 


