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PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR GLOBOS PASLAUGŲ PADALINIO (GINTARO GATVĖ)  

DARBO SU ŠEIMOMIS TAIKANT ATVEJO VADYBĄ 2021 METŲ VEIKLOS 

ĮSIVERTINIMO REZULTATAI 

 

I. DARBUOTOJO ASMENINIO UGDYMOSI, NUOLATINIO MOKYMOSI IR 

TOBULĖJIMO REZULTATAI 

 

9 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas taiko personalo kvalifikacijos kėlimo priemones 

remdamasis asmeniniu ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo planu. 

Rodiklis. Darbuotojų, profesinės kompetencijos tobulinimo stipriųjų ir silpnųjų 

kompetencijų pokytis.  
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Stiprių kompetencijų 2022 ir 2021 metų palyginimas

2021 2022
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Tobulintinų profesinių kompetencijų  
2021 ir 2022 metų palyginimas

2021 2022



 

Rezultatų paaiškinimas. Profesinės kompetencijos tobulinimo poreikį 2021 m.  

pateikė 31 darbuotojas, 2022 m. – 43 darbuotojai. Duomenys paimti iš Palangos miesto socialinių 

paslaugų centro darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikio aprašo, patvirtinto 

Direktoriaus įsakymu. Po kiekvienų mokymų 2021 m. buvo atliktos juose dalyvavusių darbuotojų 

apklausos užpildant „Ataskaitą apie tarnybinę komandiruotę „Stažuotę““. Mokymų vertinimo 

apklausų rezultatai leido suformuluoti išvadas dėl mokymų naudingumo, jų metu įgytų kompetencijų 

pritaikomumo darbe. Visų darbuotojų nuomone, remiantis paskutinių dviejų metų apklausos 

rezultatais, mokymų metu įgytos žinios buvo naudingos, pritaikomos profesinėje veikloje. Atlikus 

darbuotojų pasirinktų tobulintinų kompetencijų analizę, nustatyta, kad stipriausiomis 

kompetencijomis 2021 metais darbuotojai įvardino: „Gebėjimas bendrauti“ (16 darbuotojų) ir 

„Gebėjimą tobulėti“ ( 12 darbuotojų). 2020 metais darbuotojai įvardino: „Gebėjimas bendrauti“ (20 

darbuotojų) ir „Gebėjimas planuoti“ ( 20 darbuotojų).  

Iš 2 paveikslėlio matyti, kad didžioji dalis darbuotojų per 2022 metus norėtų tobulinti 

tokias kompetencijas: ,,Gebėjimas bendrauti“ (21 darbuotojas), ,,Gebėjimas dirbti kartu“ (8 

darbuotojai) ir ,,Gebėjimas planuoti“ (7 darbuotojai). 2021 metais didžioji dalis darbuotojų norėjo 

tobulinti šias kompetencijas: „Gebėjimas daryti įtaką socialinei klientų aplinkai“ (17 darbuotojų), 

„Gebėjimas planuoti“ (13 darbuotojų) ir „Gebėjimas padėti klientui (žmogui, grupei ar 

bendruomenei)“. 

Stipriausiomis socialinių darbuotojų kompetencijomis 2021 metais galima išskirti  

„Gebėjimas tobulėti“, „Gebėjimas padėti klientui – atlikti intervenciją“ ir „Gebėjimas palaikyti 

darbingumą“ (po 4 darbuotojus), „Gebėjimas veikti savarankiškai“ ir „Gebėjimas ugdyti ir palaikyti 

savarankiško gyvenimo įgūdžius“ (po 3 darbuotojus), „Gebėjimas analizuoti situaciją“ ir „Gebėjimas 

daryti įtaką socialinei klientų aplinkai“ (po 2 darbuotojai), nes jas tobulinti norėtų mažiausiai 

darbuotojų. 

Išvados. Remiantis profesinės kompetencijos poreikio įsivertinimo įrankio duomenų 

analize darbuotojams yra aktualiausia per 2022 metus stiprinti šias kompetencijas: ,,Gebėjimą 

bendrauti“ (21 darbuotojas), ,,Gebėjimą dirbti kartu“ (8 darbuotojai) ir gebėjimą planuoti“ (7 

darbuotojai). Remiantis gautais duomenimis sudarytas darbuotojų kvalifikacijos planas 2022 metams, 

prioritetu išskiriant šias temas: gebėjimą įsiklausyti ir klausyti, drąsa apginti savo nuomonę ir 

poziciją, nevertinantis požiūris, asmeninė atsakomybė, atsakomybė už bendrą rezultatą.  

Tobulinimo veiksmai. Skatinti darbuotojus jausti atsakomybę už bendrą rezultatą, 

puoselėjant asmeninę atsakomybę ir įsitraukimą.  

 

II. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR UŽTIKRINIMO 

KASDIENIAME DARBE REZULTATAI 

 

16 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas vertina savo veiklos efektyvumą pagal tai, kaip 

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

Rodiklis: Paslaugų gavėjų įvardijusių, kad užtikrinama teisė reikšti nuomonę, procentinė 

dalis. 



 

                                                                                                                                    2 diagrama 

Rezultatų paaiškinimas. Stebimas teigiamas pokytis išdalintų bei užpildytų anketų 

procentinėje išraiškoje: 2020 m. užpildytos anketos sudarė 69 proc., o 2021 m. – siekė 76 proc. visų 

anketų skaičiaus. Socialinių paslaugų gavėjų atsakymų pasiskirstymas, lyginant kelerių metų 

apklausos rezultatus, taip pat gerėja. Teisės, išsakyti nuomonę apie šeimos situaciją bei esmines 

problemas bei galimus pastarųjų sprendimo būdus, užtikrinimas 2020 m. buvo teigiamai įvertintas 75 

– 80 proc., o 2021 m. – 92 proc. socialinių paslaugų gavėjų. Ženklus pokytis fiksuotas teisės, išsakyti 

savo nuomonę apie šeimai teikiamą pagalbą, paslaugų kokybę, užtikrinime: 2020 m. teigiamas 

įvertinimas sudarė 75 proc., o 2021 m.  – 96 proc. apklausoje dalyvavusiųjų. Socialinių paslaugų 

gavėjų, teigiančių, kad teisė į nuomonės išsakymą užtikrinama tik iš dalies, palyginamuoju 

laikotarpiu, sudaro penktadalį visų, dalyvavusių apklausoje. Teigiančių, jog negali laisvai reikšti 

nuomonės nebuvo.  

Išvados. Apibendrinus gautus rezultatus galima teigti, kad pagalbą šeimai teikiantys 

specialistai geba užtikrinti teisę, socialines paslaugas gaunantiems asmenims, išsakyti savo nuomonę 

apie teikiamų paslaugų kokybę, vyraujančias problemas, bei inicijuoti galimas pagalbos šeimai 

priemones.  

Tobulinimo veiksmai. Susitikimų bei individualių pokalbių metu, skatinti grįžtamąjį ryšį, 

įstaigos teikiamų paslaugų kokybės vertinimui. Siekiant objektyvumo, skatinti socialinių paslaugų 

gavėjų įsitraukimą į jų šeimai teikiamų socialinių paslaugų planavimo bei efektyvinimo procesą.  

 

 

III. ORGANZACIJŲ PARTNERYSTĖS TEIKIAMOS NAUDOS REZULTATAS 

25 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas įvertina partnerystės rezultatus ir naudą 

paslaugų gavėjams ir organizacijai. 

Rodiklis: Partnerių teikiamų paslaugų poveikis paslaugų gavėjų atskiroms gyvenimo 

sritims. 
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3.1.diagrama 

 

Rezultatų paaiškinimas:  Partnerių naudingumą socialinių paslaugų gavėjams 2020 

m. vertinta darbuotojų, tiesiogiai teikiančių socialines paslaugas šeimoms, požiūriu. 2021 m  

atsižvelgta ir išsiaiškinti paslaugų gavėjų poreikiai siekiant didinti jų motyvaciją įsitraukti ir naudotis 

bendruomenėje esančiais ištekliais, kadangi šis bendradarbiavimas tiesiogiai įtakoja paslaugų gavėjų 

įgalinimo procesus bei gyvenimo kokybę. 2021 m matuota pačių paslaugų gavėjų nuomonė vertinat 

partnerių teikiamą naudą jų gyvenimo kokybės gerinimui. 

Anketinė partnerių naudingumo vertinimo apklausa paslaugų gavėjų požiūriu buvo 

vykdoma pirmą kartą. Atsižvelgiant į šeimose nustatytus socialinės rizikos veiksnius bei pagalbos 

poreikį atskiroms jų gyvenimo sritims, partnerytės naudos paslaugų gavėjams vertinimui buvo 

pasirinkti 2 partneriai: Palangos bendruomeniniai šeimos namai ir Maisto bankas. 

Darbuotojai teikdami socialines paslaugas nuolat kontaktuoja su paslaugų gavėjais ir 

turi su jais grįžtamąjį ryšį. Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis nurodė, kad iš viso 

bendradarbiaujant su partneriais buvo įtraukti 28 paslaugų gavėjai (pagal nustatyta pagalbos poreikį 

ir numatytas pagalbos priemones individualiuose pagalbos planuose). Pozityvios tėvystės mokymams 

buvo  nukreipta 14 paslaugų gavėjų, „Maisto banko“ maisto daviniais pasinaudoti buvo nukreipta 14 

paslaugų gavėjų. Bendrai partnerių teikiamomis paslaugomis pasinaudojo ir buvo naudinga 26 

asmenims, 2 asmenys nepasinaudojo „Maisto banko“ maisto daviniais.  

Diagramoje matome, kad visi paslaugų gavėjai nukreipti į pozityvios tėvystės mokymus 

juose sudalyvavo, iš jų 8 paslaugų gavėjai išmoko vaiką skatinti bendradarbiauti ir stiprinti jo 

pasitikėjimą savimi, 12 asmenų išmoko konstruktyviai spręsti šeimoje kylančius sunkumus  ir 

pabendravo su kitais tėvai., 11 paslaugų gavėjų įgavo daugiau žinių, 9 asmenys įvaldė  nepriimtiną 

vaikų elgesį be prievartos, pažino ir suprato tikruosius vaikų, bei savo jausmus ir vertino problemas 

specialistų požiūriu. Maisto banko parama pasinaudojo ir ji buvo naudinga 12 paslaugų gavėjų 

stiprinant jų materialinė padėtį,  nepasinaudojo 2 paslaugų gavėjai.  
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Išvados. Gauti rezultatai rodo, kad partnerių teikiama pagalba turėjo teigiamą poveikį 

paslaugų gavėjų tėvystės įgūdžių stiprinimui, materialinės gerovės palaikymui. 

Tobulinimo veiksmai. Tikslinga stiprinti ir tęsti partnerystę, nes paslaugų gavėjams 

bendradarbiavimas suteikia  patirčių, žinių, mažina socialinę atskirtį. Reikšminga pritraukti daugiau 

parnerių, kad atsivertų didesnės galimybės tiek paslaugų gavėjams, tiek parneriams. Taip pat toliau 

didinti paslaugų gavėjų motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos teikimo procese.  

 

IV PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ 

IR VERTINIMĄ REZULTATAS 

27 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus kaip aktyvius 

dalyvius į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą 

Rodiklis. Šeimų, kurios įgyvendino pagalbos plane numatytas priemones, 

skaičiaus procentinė išraiška. 
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Rezultatų paaiškinimas. Duomenys apie 2021 m. šeimų, įsitraukimą į paslaugų 

teikimą, planavimą ir vertinimą, gauti iš paslaugų gavėjų pagalbos planų, sudarant rezultatų suvestinę. 

Sudarant pagalbos planus, paslaugų gavėjai buvo intensyviai į traukiami į pagalbos planų rengimą 

tikslų iškėlimą ir pagalbos priemonių planavimą. Siekiant tikslesnių duomenų apie pokyčius, buvo 

stebima tendencija, jog paslaugų gavėjai įsitraukia į pagalbos teikimą, tačiau įgyvendina ne visas, bet 

bent vieną ar dalį pagalbos plane numatytų pagalbos priemonių, todėl atliekant 2021 m. analizę buvo 

įtraukta „įgyvendino pagalbos priemones iš dalies“ skiltis. Iš gautų duomenų matyti, kad 49 proc. 

(31) šeimų įgyvendino pagalbos plane numatytas priemones,  27 proc. (17) šeimų iš dalies įgyvendino 

pagalbos plane numatytas priemones ir 25 proc. (16) šeimų neįgyvendino jų pagalbos planuose 

numatytų priemonių.  

Išvados. Išnagrinėjus ir palyginus dviejų metų gautus duomenis galima pastebėti, kad 

šeimų, kurios įgyvendino visus pagalbos planus yra mažiau nei praėjusiais metais, tačiau nemaža 

paslaugų gavėjų dalis įgyvendino bent vieną ar dalį pagalbos priemonių. Taip pat nežymiai sumažėjo 

ir paslaugų gavėjų, kurie neįgyvendino nei vienos iš pagalbos priemonių. Apibendrinus gautus 

duomenis galima daryti išvadą, kad dauguma paslaugų gavėjų tiek 2020 m. (71 proc.), tiek 2021 m. 

(76 proc.) aktyviai įsitraukia į pagalbos procesą ir įgyvendina arba įgyvendinta iš dalies pagalbos 

plane nusimatytas priemones.  
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Tobulinimo veiksmai. Tikslinga tęsti, praėjusiais metais numatytus tobulinimo 

veiksmus ir siekti, kad šeimos ne tik įgyvendintų specialistų rekomenduojamas pagalbos priemones 

bei pasiūlymus, tačiau didinti šeimų motyvaciją aktyviau įsitraukti į paslaugų planavimą, teikimą ir 

vertinimą, išsakant savo siūlymus bei nuomonę dėl pagalbos planuose siekiamų tikslų bei numatomų 

priemonių tikslams pasiekti.  

 

 

V.PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO REZULTATAS 

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

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

Rodiklis. Šeimų skaičiaus, kurios pasiekė bent vieną iškeltą įgalinimo tikslą, santykis 

su visomis šeimomis, kurioms iškelti įgalinimo tikslai.  

 

                                                                                                                                5 diagrama 

Rezultatų paaiškinimas. Duomenys apie 2021 m. šeimų pasiektus įgalinimo tikslus 

gauti iš paslaugų gavėjų pagalbos planų, sudarant rezultatų suvestinę. 2021 metais buvo įgyvendinami 

64 pagalbos planai. Iš gautų duomenų matyti, kad 71% (45) šeimos pasiekė bent vieną iškeltą 

įgalinimo tikslą. 17%  (10) šeimų nepasiekė nė vieno iškelto įgalinimo tikslo, 14% (9) šeimų  

nepasiekė įgalinimo tikslų dėl objektyvių priežasčių (šeimos išvyko gyventi į kitą savivaldybę). 

Lyginant 2020 m. ir 2021 m. duomenis, pastebimi teigiami  pokyčiai. Diagrama iliustruoja, kad 

didesnė dalis paslaugų gavėjų per 2021, buvo įgalinti ir pasiekė bent vieną pagalbos plane numatytą 

tikslą, nei 2020 m.  

Išvados. Pagal gautus duomenis nustatyta, jog didžioji dalis šeimų, pagalbos teikimo 

procese, pasinaudojo teikiamomis paslaugomis ir įgyvendino bent vieną iš įgalinimo tikslų. 

Remiantis rezultatais galima teigti, kad Palangos miesto socialinių paslaugų centras pasirinko 

tinkamas specifines priemones, kad specialistai suprastų, didintų ir gerintų paslaugų gavėjų įgalinimą.  

Tobulinimo veiksmai. Siekiant pagerinti paslaugų gavėjų individualų įgalinimą svarbu 

toliau periodiškai komandoje aptarti įgalinimo svarbą pagalbos teikimo procese ir ieškoti 

būdų/metodų kurie padėtų šeimai ir vaikui identifikuoti ir tinkamai išnaudoti turimus išteklius, 

nustatyti stiprybes, kurios padėtų spręsti šeimos problemas ir gerintų šeimos situaciją.  
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VI. PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMO 

REZULTATAS 

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. 

Rodiklis. Paslaugų gavėjų dalis, kurie įvardijo pasikeitimą tėvystės įgūdžių srityje 

gaunant paslaugas. 
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                                                                                                                                      6.1. diagrama 

Rezultatų paaiškinimas. 2021 m. paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokytis tėvystės 

įgūdžių srityje paslaugų teikimo laikotarpiu vertintas iš paslaugų gavėjų perspektyvos, naudojant tą 

patį gyvenimo kokybės klausimyną kaip ir 2022 m. Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokyčio 

rezultatai (individualiu požiūriu) užfiksuoti ir pateikti šeimos bylose esančiuose dokumentuose: 

darbuotojų užpildytose pagalbos šeimai ir (ar) vaikui poreikio vertinimo formose, paslaugų gavėjų 

užpildytose gyvenimo kokybės klausimynuose bei pagalbos planuose. Paslaugų gavėjų gyvenimo 
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kokybės pokyčio rezultatas (kolektyviniu požiūriu) tėvystės įgūdžių srityje gautas susisteminus 

paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės klausimyne pateiktus duomenis.   

2021 m. buvo siekiama, kad visi paslaugų gavėjai užpildytų pateiktus klausimynus. 

Diagramoje pateikti tiek naujų paslaugų gavėjų (22 paslaugų gavėjai), kuriems paslaugos pradėtos 

teikti nuo 2021 m., tiek paslaugų gavėjų (29 paslaugų gavėjai), kuriems paslaugos jau buvo teiktos 

ankstesniais metais, gyvenimo kokybės pokytis tėvystės įgūdžių srityje per 2021 metų laikotarpį. Iš 

viso vertinti 51 paslaugų gavėjų pateikti duomenys.  

6 diagramoje matome, kad pirminio vertinimo metu paslaugų gavėjai nurodė, kad 

labiausiai stokoja tėvystės įgūdžių šiose srityse (pasirinktas atsakymas „kartais“ ir „retai“): vaiko 

ugdymo, socializacijos sąlygų užtikrinimas, vaiko fizinio ir emocinio saugumo užtikrinimas, vaiko 

emocinių poreikių atliepimas. Stebint pakartotinai atliktą įvertinimą tėvystės įgūdžių srityje, 6.1. 

diagramoje matome pakitusius rezultatus, kurie rodo, kad paslaugų gavėjai pagalbos teikimo 

laikotarpiu sustiprino savo tėvystės įgūdžius tose srityse kurias prieš tai buvo įvertinę kaip silpnąsias 

savo puses. Taip pat 6 diagramoje matome, kad pirminio vertinimo metu paslaugų gavėjai stipriausiai 

(pasirinkdami atsakymą „visada“) įvertino šias tėvystės įgūdžių sritis: rūpinimasis vaiko sveikata, 

higiena (36), vaiko mityba bei apranga (32), gebėjimas užtikrinti švarią namų aplinką (36) bei 

pozityvaus  vaiko auklėjimas (31). 

Išvados. Lyginant pradinio ir pakartotinio vertinimo rezultatus stebimas teigiamas 

paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokytis tėvystės įgūdžių srityse. Paslaugų gavėjai nurodė, kad 

sustiprėjo ne tik silpnosios, bet patobulino ir stipriąsias savo tėvystės įgūdžių sritis. Galima teikti, kad 

teikiama pagalba/paslaugos buvo orientuotos į individualius šeimos poreikius ir davė teigiamų 

pokyčių stiprinant paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę, konkrečiai tėvystės įgūdžių sritį.  

Tobulinimo veiksmai. Peržiūrėti gyvenimo kokybės koncepciją, jos priedus dėl 

klausimynų skirtų paslaugų gavėjams. Siekiant didesnį dėmesį skirti paslaugų gavėjų poreikių 

individualizavimui bei šeimos įtraukimui į jo individualaus pagalbos proceso planavimą, 2022 m. 

komandoje svarstyti tikslingumą patobulinti paslaugų gavėjų individualų gyvenimo kokybės 

vertinimo įrankį, jį labiau susiejant su darbuotojų atliekama pagalbos šeimai poreikių vertinimo 

forma.  

 

VII. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALIŲ PLANŲ RENGIMĄ 

REZULTATAI 

35 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į individualaus 

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

Rodiklis. Paslaugų gavėjų įvardijusių, kad aktyviai dalyvauja pagalbos plano sudaryme 

ir reguliariai aptaria pokyčius, procentinė dalis. 
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Rezultatų paaiškinimas. Socialinių paslaugų gavėjų atsakymų pasiskirstymas, pagal 

tai kaip jie yra įtraukti į individualių planų regimą ir peržiūras, lyginant paskutinių dvejų metų 

apklausos rezultatus, yra pakitęs. 2020 m. 85 proc. paslaugų gavėjų nurodė, kad aktyviai dalyvauja 

pagalbos plano sudaryme, o 2021 m. 75 proc. paslaugų gavėjų. Ženklus pokytis fiksuotas paslaugų 

gavėjų įtraukime į pagalbos plano peržiūras, kuriose aptariami pokyčiai šeimoje. 2020 m. 70 proc. 

paslaugų gavėjų įvardijo, kad reguliariai su specialistais aptaria pokyčius. 2021 m. šis skaičius išaugo 

ir jau 96 proc. paslaugų gavėjų įvardijo, kad jie reguliariai su specialistais aptaria pokyčius. Nė vienas 

paslaugų gavėjas neįvardijo, kad neįsitraukia į savo pagalbos plano sudarymą ir peržiūras.  

Išvados. 2021 metais lyginant su 2020 m. mažesnis procentas paslaugų gavėjų  įvardijo, 

kad aktyviai dalyvauja savo pagalbos plano sudaryme. Galimai įtakos turėjo tai, kad 2021 m. buvo 

inicijuota daugiausia naujų šeimos atveju nuo 2019 m. Pagalbos teikimo pradžioje paslaugų gavėjai 

ne iškartą linkę užmegzti atvirą kontaktą su pagalbą teikiančiais specialistais, sunkiau sekasi įvardinti 

ir pripažinti vyraujančia problemas bei stokoja motyvacijos įsitraukti į pagalbos procesą. Kaip rodo 

kiti rezultatai dėl paslaugų gavėjų įsitraukimo į pagalbos plano peržiūras ir reguliaraus aptarimo apie 

pokyčius šeimoje, lyginant 2020 m. (70 proc.) ir 2021 m. (96 proc.) yra žymiai pagerėjęs. Tai rodo, 

kad pagalbos teikimo procese didėja paslaugų gavėjų įsitraukimas į pagalbos plano įgyvendinimą.  

Tobulinimo veiksmai. Didesnį dėmesį atkreipti aktyvesniam paslaugų gavėjų 

įtraukimui į individualaus pagalbos plano sudarymą, skatinant išsakyti savo nuomonė dėl siekiamų 

tikslų, numatomų pagalbos priemonių.  

 

VIII. PASLAUGŲ TEIKIMO TESTINUMO REZULTATAS 

 

36 kriterijus. 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.  Šeimų skaičius, kurioms po paslaugų suteikimo pasiūlyta ir užtikrinta tęstinė 

pagalba.  
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Rezultatų paaiškinimas. Duomenys apie 2021 metų paslaugų teikimo tęstinumo rezultatus rinkti iš 

paslaugų gavėjų pagalbos planų kaip ir 2020 m. Diagramoje matome, kad per 2021 m. metus išaugo 

šeimų skaičius, kurioms buvo suteikta informacija apie tęstines pagalbos galimybes bendruomenėje 

ir tęstinė pagalba užtikrinta kitose savivaldybėse. 2021 m. 22 šeimos, kurioms užbaigtas atvejo 

vadybos procesas ir nutrauktas paslaugų teikimas, paskutinio posėdžio metu informuotos apie tęstines 

pagalbos galimybes Palangos miesto bendruomenėje, nurodant įstaigų ar specialistų kontaktus, 

atsižvelgiant į individualius šeimos pagalbos poreikius. 2021 m. 9 šeimoms, išsikėlus iš Palangos, 

tęstinė pagalba užtikrinta kitose savivaldybėse, perdavus informaciją apie teiktą ir reikalingą tęsti 

pagalbą raštu ir skirtingų savivaldybių specialistams bendradarbiaujant elektroninėmis ryšio 

priemonėmis.  

Išvados. 2020-2021 m. Palangos miesto socialinių paslaugų centro specialistai 32 

šeimas informavo apie joms prieinamą paslaugų tęstinumą bendruomenėje, galimybę savarankiškai 

kreiptis pagalbos po paslaugų suteikimo. Taip pat užtikrintas paslaugų tęstinumas šeimoms išsikėlus 

gyventi į kitą savivaldybę. Per paskutinius du metus 13 šeimų užtikrinta tęstinė pagalba kitose 

savivaldybėse. 2021 m. fiksuota, kad paskutinio posėdžio metu daugelis paslaugų gavėjų įvardijo, 

kad žino kur kreiptis pagalbos jei būtų poreikis ją gauti. Tai rodo, kad paslaugų teikimo laikotarpiu 

šeimos daugiau sužinojo apie bendruomenėje esančius pagalbos išteklius.  

Tobulinimo veiksmai. 2022 m. siekiant užtikrinti paslaugų tęstinumą šeimoms, joms 

užbaigus atvejo vadybą ir nutraukus paslaugų teikimą, tikslinga tęsti informacijos sklaidą apie tęstines 

paslaugas bei pagalbos galimybes bendruomenėje, esant poreikiui tarpininkauti dėl tęstinių pagalbos 

priemonių šeimoms.  

 

IX. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ GAVĖJMS REZULTATAS 

 

43 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas fiksuoja suteiktų paslaugų rezultatus ir naudą 

paslaugų gavėjui individualiu ir kolektyviniu požiūriu.   

Rodiklis 1: Šeimų skaičius, kurioms užbaigta atvejo vadyba (kolektyvinis požiūris). 
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9 diagrama 

Rezultatų paaiškinimas. Diagramoje pateiktas trijų metų šeimų skaičių, kurioms 

užbaigtas atvejo vadybos procesas, palyginimas. Atvejo vadybos proceso užbaigimas rodo, kad 

šeimai suteikta tinkama pagalba/paslaugos padėjo pasiekti teigiamus pokyčius ir ji geba toliau 

savarankiškai funkcionuoti be specialistų pagalbos. Duomenys apie 2019, 2020, 2021 metais 

šeimoms užbaigtą atvejo vadybos procesą gauti iš paslaugų gavėjų pagalbos planuose esančių atvejo 

vadybos proceso užbaigimo lentelių ir kiekvienais metais pateikiami metinėje veiklos ataskaitoje. 

Diagramoje pavaizduoti duomenys rodo, kad didžiausias šeimų, kurioms užbaigtas atvejo vadybos 

procesas, skaičius fiksuotas 2021 m. 2019 m. atvejo vadyba užbaigta 21 šeimai, 2020 m. 16 šeimų, 

2021 m. 34 šeimoms buvo užbaigtas atvejo vadybos procesas, iš jų 22 šeimoms užbaigta atvejo 

vadybą įvertinus, kad šeima geba funkcionuoti savarankiškai be specialistų pagalbos, 12 šeimų 

užbaigta atvejo vadyba dėl kitų priežasčių (9 šeimos išsikėlė gyventi į kitą savivaldybę, 1 šeimai 

pagalbos plane numatyta pagalba nepadėjo, 2 šeimos atsisakė pagalbos).  

Išvados. Išnagrinėjus ir palyginus 2019 m. 2020 m. ir 2021 m. duomenis, matyti, kad 

didžiausias atvejo vadybos procesų skaičius šeimoms užbaigtas 2021 m. Svarbu atkreipti dėmesį, kad 

naujai inicijuotų atvejo vadybos procesų skaičius 2019 m., 2020 m., 2021 m. kito didėjančia 

progresija. 2021 m. lyginant su 2020 m. buvo atlikta 66 proc. daugiau pagalbos vaikui ir (ar) šeimai 

poreikio vertinimų (teko 20 naujų šeimų atvejų daugiau). 2019, 2020, 2021 metais daugiausia atvejo 

vadybos procesas užbaigtas įvertinus, kad šeima geba funkcionuoti savarankiškai. Tai rodo suteiktų 

paslaugų naudą paslaugų gavėjams kolektyviniu požiūriu.   

Tobulinimo veiksmai. 2022 m. tęsti efektyvios pagalbos/paslaugų teikimą šeimoms, 

kuri sudarytų sąlygas pačiai šeimai siekti reikiamų pokyčių, stiprintų jos savarankišką 

funkcionavimą.   

Rodiklis 2. Dviejų šeimų gyvenimo kokybės pokytis tėvystės įgūdžių srityje per 2021 

m.(individualus požiūris).  
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Rezultatų paaiškinimas. Pasirinktų individualių šeimų atvejų gyvenimo kokybės 

pokytis skaičiuotas renkant duomenis iš šeimos poreikių pagalbai vertinimo formos. Šiame įrankyje 

atsispindi socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygis pirminio šeimos poreikių vertinimo metu (prieš 

paslaugų suteikimą) ir socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygis šeimos poreikių pervertinimo metu 

(po paslaugų suteikimo). Pagalbos šeimai poreikiai vertinami kompleksiškai vertinat tris sritis: vaiko 

vystymais, tėvystės įgūdžiai ir socialiniai veiksniai. Vertinant šias sritis įvertinami esami socialinės 

rizikos veiksniai ir jų reiškimosi šeimoje lygiai: 0 lygis (nėra rizikos veiksnių), 1 lygis (prevencija), 

2 lygis (ankstyvoji intervencija), 3 lygis(intervencija). Socialinės rizikos veiksnių ir jų reiškimosi 

šeimoje lygių mažėjimas rodo gerėjančią šeimos gyvenimo kokybę. Vertinti gyvenimo kokybės 

pasikeitimą konkrečiai tėvystės įgūdžių srityje pasirinkta tęsti todėl, kad daugelis šeimų į atvejo 

vadybos procesą patenka dėl tėvystės įgūdžių stokos ir negebėjimo savarankiškai užtikrinti vaiko 

teises ir teisėtus interesus.  

Pirmame šeimos atvejyje pirminio pagalbos šeimai poreikių vertinimo metu nustatytas 

antras socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygis šiose tėvystės įgūdžių srityse: vaiko apranga, 

mityba, vaiko fizinis ir emocinis saugumas, emocinis palaikymas ir pozityvus auklėjimas. Nustatyta, 

kad šeimoje, tarp vaiko tėvų, dažnai vyrauja konfliktai, pykčiai, nesutarimai. Vaiko santykis su mama 

geras, tačiau su tėčiu santykis nėra itin geras. Vaikas galimai tampa trikdančių įvykių liudininkų, ypač 

kalbant apie tėvų tarpusavio barnius.  Vaikas yra linkęs į aktyvų elgesį, judrus, kartais nelinkęs paisyti 

ribų, bendro elgesio taisyklių. Vertinat tėvystės įgūdžius, vaiko priežiūros srityje pastebėta, kad 

vaikui šiek tiek trūksta higienos įgūdžių, vaiko mitybos įpročiai prasti. Atlikus tėvystės įgūdžių 

veiksnių (vaiko saugumas, pozityvus auklėjimas, emocinis palaikymas) vertinimą pastebėta, kad 

tėvai suvokia, kad jiems ne visada pavyksta auklėti ir drausminti vaiko, paaiškinti jam ryšį tarp 

poelgių ir pasekmių, teikti vaikui grįžtamąjį ryšį, rodyti jam pavyzdį pozityviais būdais. Tėvai 

nesutaria dėl bendrų auklėjimo priemonių. Galimai stresinėse ar sudėtingose situacijoje tėvai sunkiai 

nusiramina, linkę perduoti savo jausmus ir emocijas vaikui.  

Diagramoje (1 šeimos atvejis) matome, kad paslaugų teikimo laikotarpiu šeimoje 

fiksuoti teigiami pokyčiai, po pagalbos suteikimo nebenustatyti aukšti socialinės rizikos veiksniai ir 

sritys, kuriose šeimai būtų reikalinga intensyvi kompleksinė pagalba. Šeimai buvo suteikta ši 

kompleksinė pagalba: socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga, individualios 

ir poros psichologo konsultacijos tėvams, pozityvios tėvystės mokymai, socialinio pedagogo ir 

psichologo pagalba vaikui mokykloje. Atvejo vadybos proceso metu nefiksuotos neigiamos šeimos 
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patirtys dėl netinkamo vaikų auklėjimo priemonių/metodų naudojimo, pagerėjo vaiko elgesys, 

sustiprėjo šeimos tarpusavio santykiai. Įvertinta, kad šeima pasinaudojusi specialistų pagalba geba 

funkcionuoti savarankiškai, patenkina vaiko poreikius, rūpinasi jo auklėjimu, ugdymu savo jėgomis 

bando įveikti kylančius sunkumus.  

Antrame šeimos atvejyje pirminio pagalbos šeimai poreikių vertinimo metu vertinant 

tėvystės įgūdžius, antru socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygiu įvertintas vaiko sveiktos 

užtikrinimas, vaiko ugdymosi ir socializacijos sąlygos, fizinis ir emocinis saugumas, emocinis 

palaikymas, pozityvus auklėjimas. Šeimai kilo sunkumų siekiant savarankiškai  patenkinti vaiko 

poreikius, rūpintis jo auklėjimu, buvo motyvuota priimti pagalbą. Kilo rizika vaiko saugumo srityje, 

kartojosi situacijos kai mergaitė save žaloja, tėvai pastebėdavo tai tik po įvykusio įvykio. Tėvai 

suvokė, kad kai kuriose situacijose nėra aiškiai nustatytų elgesio ribų ir taisyklių, arba jų nuosekliai 

nesilaiko, tėvai pripažino, kad dažnai nuolaidžiauja dukrai, pildo jos užgaidas. Tėvai suvokė, kad 

kartais jiems nepavyksta laiku atpažinti vaiko emocinių poreikių arba jų tinkamai atliepti, tėvams 

sunku suprasti besikeičiantį dukros elgesį, sudėtinga rasti kontaktą su vaiku. Pastebėta, kad mergaitė 

yra uždara vengia fizinio kontakto, daug laiko praleidžia socialiniuose tinkluose.  

Atvejo vadybos proceso metu šeimoje fiksuoti teigiami pokyčiai, susiję su pagalbos 

plane numatytų priemonių taikymu. Šeimai suteikta ši kompleksinė pagalba: socialinių įgūdžių 

ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslaugos tėvams ir individualiai vaikui, psichologo konsultacijos 

visai šeimai ir individualios konsultacijos vaikui, socialinio pedagogo pagalba. Šeima noriai 

bendradarbiavo su socialiniu darbuotoju, psichologu, taikė rekomendacijas. Įvertinus šeimos situaciją 

po pagalbos suteikimo nebenustatyti  pirminio poreikių vertinimo metu nustatyti socialinės rizikos 

veiksniai ir sritys, kuriose šeimai reikalinga pagalba. Pagalbos teikimo procese nebefiksuotos 

neigiamos patirtys dėl mergaitės savęs žalojimo atvejų, suicidinių minčių išsakymo. Šeima įvardijo, 

kad pasinaudojus pagalba sustiprėjo šeimos tarpusavio santykiai, tai turėjo teigiamos įtakos vaiko 

elgesiui ir ugdymui: sustiprėjo mergaitės emocinė būsena, jos bendravimas su tėvais tapo atviresnis. 

Taip pat vaiko ugdymo institucija pastebėjo, kad mergaitė yra pasikeitusi, nebėra prislėgtos 

nuotaikos, nebevaikšto viena, lanko mokyklą, pamokų lankomumas pažangus, geri mokymosi 

rezultatai. Posėdžio metu nebenustatyta, kad šeimai būtų reikalinga intensyvi tęstinė pagalba. 

Išvados. Abejose diagramose pateikti pavyzdžiai rodo suteiktų paslaugų naudą 

paslaugų gavėjams individualiu  požiūriu. Pirminio pagalbos šeimai poreikių vertinimo metu aiškiai 

nustatytos socialinės rizikos veiksnių reiškimosi sritys leido planuoti ir teikti tinkamą į individualius 

šeimos poreikius orientuotą ir skirtingų sričių specialistų suderintą kompleksinę pagalbą, kuri padėjo 

pasiekti teigiamus šeimos gyvenimo kokybės pokyčius.  

Tobulinimo veiksmai. 2022 m. tęsti teikti efektyvią pagalbą/paslaugas šeimoms, kuri  

atitiktų individualius šeimos poreikius ir sudarytų sąlygas pačiai šeimai siekti reikiamų pokyčių, 

stiprintų jos savarankišką funkcionavimą. 

 

X. PASLAUGŲ GAVĖJŲ IR KITŲ SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ PASITENKINIMO 

REZULTATAS 

45 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas matuoja paslaugų gavėjų ir visų 

suinteresuotųjų šalių pasitenkinimą remdamasis vidaus ir (arba) išorės vertinimu. 

Rodiklis. 1. Paslaugų gavėjų, patenkintų paslaugomis, procentinė dalis nuo visų 

dalyvavusių apklausoje. 

                  2. Darbuotojų motyvacijos, pasitenkinimo darbu, procentinė išraiška. 

 



 
                                                                                                                             10 diagrama 

Rezultatų paaiškinimas. 2021 m. gruodžio mėnesį paslaugų gavėjai dalyvavo 

paslaugų kokybės vertinimo apklausoje siekiant atskleisti paslaugų gavėjų pasitenkinimą socialinių 

paslaugų kokybe. Iš viso buvo išdalintos 33 anketos. 25 (76 proc.) paslaugų gavėjų atsakė į anketas, 

8 (24 proc.) neatsakė. Lyginant 2020 ir 2021 metų apklausos rezultatus stebimas teigiamas pokytis 

paslaugų gavėjų pasitenkinime paslaugomis. Kaip matome 10 diagramoje, 2020 m. teikiamos 

paslaugos buvo vertintos prasčiau: 50 proc. paslaugų gavėjų paslaugas vertino gerai, 40 proc. labai 

gerai, 10 proc. paslaugų gavėjų teikiamas paslaugas įvertino patenkinamai. 2021 m. 76 proc. paslaugų 

gavėjų  teikiamas paslaugas šeimai įvertino labai gerai, 20 proc. gerai, 4 proc. patenkinamai.  

Išvados. Gauti rezultatai rodo, kad didžioji dalis  (96 proc.) apklausoje dalyvavusių 

paslaugų gavėjų yra patenkinti teikiamomis paslaugomis. Stebint 2020 ir 2021 metų apklausos 

rezultatus teigiamą pokytį, galima teigti, kad paslaugų gavėjams buvo teikiama tikslinga, šeimų 

poreikius atitinkanti, efektyvi pagalba. 

Tobulinimo veiksmai. Individualių pokalbių su paslaugų gavėjais metu toliau skirti 

didesnį dėmesį paslaugų gavėjų motyvavimui įsitraukti ne tik į pagalbos teikimo procesą, tačiau ir į 

jo vertinimą, akcentuojant atgalinio ryšio svarbą gerinat paslaugų kokybę. Taip pat siekti išlaikyti 

teigiamą paslaugų gavėjų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.  
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Rezultatų paaiškinimas. Darbuotojų apklausą „Pasitenkinimas darbu. Motyvacija“, 

organizavo Palangos miesto socialinių paslaugų centro psichologė 2021-02-07 – 2021-03-01 

laikotarpiu. Tuo metu Palangos socialinių paslaugų centre dirbo 54 darbuotojai. Į anketos klausimus 

atsakė 38 darbuotojai (70 % kolektyvo). Diagramoje pateikti keli klausimai iš darbuotojams skirtos 

anketos. Į klausimą „Ar jūs patenkintas savo darbo krūviu?“ dauguma darbuotojų - 31 (86,6%) atsakė, 

kad yra patenkinti, 3 darbuotojai (7,9%) atsakė, kad nepatenkinti darbo krūviu, o 4 darbuotojai 

(10,5%) atsakė, kad neturi savo nuomonės. Į klausimą „Ar jūsų padalinyje yra pakankamas 

darbuotojų skaičius tenkančiam darbo krūviui?“ dauguma darbuotojų – 33 (86,8%) atsakė- kad yra 

pakankamas darbuotojų skaičius, 4 darbuotojai (10,5%) atsakė, kad nepakanka darbuotojų ir dėl to 

darbo krūvis yra didelis, o 1 darbuotojas (2,6%). Visi 38 darbuotojai (100%) pažymėjo, kad darbinės 

pareigos atitinka jų žinių ir gebėjimų lygį. 35 darbuotojai (92%) savo karjerą sieja su šiuo darbu, o 3 

darbuotojai (7%) ateityje norėtų keisti savo darbą. Darbuotojų taip pat buvo klausiama apie 

motyvaciją.  Į klausimą “Kas Jus motyvuoja dirbti Centre?” 15 darbuotojų (42,9%) pažymėjo geras 

darbo sąlygas, 13 darbuotojų (37,1%) draugišką kolektyvą, 3 darbuotojai (8,6%) atlyginimą, 2 

darbuotojai (5,7%) pripažinimą.  Anketoje visi darbuotojai pažymėjo, kad buvo nuo nuoširdūs 

atsakinėjant į klausimus 

Išvados. Dauguma darbuotojų patenkinti savo darbu. Tai rodo, kad didžioji darbuotojų 

dalis dirba iš profesinio pašaukimo, darbuotojams jų darbas patinka, o tai stiprina darbuotojų 

įsitraukimą į darbinį procesą ir motyvaciją gerai dirbti. Tai turi teigiamos įtakos paslaugų gavėjams 

teikiamoms paslaugoms ir jų pozityviam vertinimui,  

Tobulinimo veiksmai. Siekti didesnio atgalinio ryšio iš darbuotojų apie pasitenkinimą 

darbu, akcentuojant atgalinio ryšio svarbą gerinat darbo kokybę ir paslaugų teikimą bei paslaugų 

gavėjų pasitenkinimą gaunama pagalba.  

 

XI. PASLAUGŲ GAVĖJŲ, PERSONALO IR KITOS SVARBIOS 

SUINTERESUOTOS ŠALIES VEIKLOS REZULTATŲ SUPRATIMO RODIKLIS 

46 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas teikia prieinamą, lengvai suprantamą 

informaciją apie užfiksuotus rezultatus, įskaitant apklausų rezultatus. 

Rodiklis. Paslaugų gavėjų ir įstaigos darbuotojų supratusių įstaigos veiklos rezultatus, 

skaičiaus santykis su bendru dalyvavusių apklausoje skaičiumi. 
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Rezultatų paaiškinimas. Šio rodiklio aktualumas grindžiamas siekiu atskleisti 

socialinių paslaugų teikėjo komunikacijos su socialinių paslaugų gavėju apie pagalbos procesą ir 

įstaigos veiklos rezultatus, efektyvumą. Įstaigos veiklos rezultatai aptariami visuotinio bei pagalbos 

šeimai padalinio susirinkimų metu. Darbuotojai nepatiria jokių sunkumų, susijusių su informacijos 

pateikimu bei supratimu. Socialinių paslaugų gavėjų atsakymų pasiskirstymas, lyginant kelerių metų 

apklausos rezultatus, nežymiai svyruoja. Lyginamuoju laikotarpiu, keturi penktadaliai apklausoje 

dalyvavusiųjų nurodo, kad jiems pateikiama informacija apie pagalbos procesą ir įstaigos veiklos 

rezultatus yra aiški ir suprantama. Iš dalies suprantamai minimos veiklos sritys vertinamos kiek 

daugiau nei dešimtadalio 2020 m. bei ketvirtadalio 2021 m. apklausoje dalyvavusių socialinių 

paslaugų gavėjų. Pozityvu tai, jog 2021 m., nė vienas iš apklaustųjų nenurodė neturintis informacijos 

apie pagalbos proceso organizavimą bei įstaigos veiklos rezultatus.  

Išvados. Diagramoje pateiktų duomenų analizė atskleidžia, kad daugumai socialinių 

paslaugų gavėjų, dalyvavusių apklausoje, pateikiama informacija yra suprantama ir aiški, o įstaigos 

veiklos rezultatai prieinami.  

Tobulinimo veiksmai. Siekiant efektyvinti socialinių paslaugų gavėjams pateikiamos 

informacijos įsisavinimą tikslinga: 

• individualių pokalbių su socialinių paslaugų gavėjais metu, išsamiai aptarti teikiamos 

pagalbos proceso eigą, veiklos rezultatų supratimą; 

• skatinti socialinių paslaugų gavėją atvirai reikšti savo nuomonę apie jam pateikiamos 

informacijos supratimą; 

• atsižvelgiant į individualius socialinių paslaugų gavėjo gebėjimus, informaciją pateikti 

pastariesiems priimtiniausiu būdu ir (ar) forma. 

 

XII. VEIKLOS EFEKTYVUMO,POŽIŪRIO, REZULTATŲ IR (ARBA) VEIKLOS 

LYGINIMO REZULTATAS 

50 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas imasi gerinimo iniciatyvų lygindamas 

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

Rodiklis. Paslaugų teikimo rezultatų pasilyginimas su Prienų rajono socialinių paslaugų 

centru. 

Palangos miesto socialinių paslaugų 

centras 

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų 

centras 

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. 

Rodiklis. Socialinių paslaugų gavėjų dalis, 

socialinių paslaugų teikimo metu, įvardijusių 

pokytį tėvystės įgūdžių srityje. 

  

 

Rezultatai: 2021 m. socialinių paslaugų 

gavėjų gyvenimo kokybės pokytis, tėvystės 

įgūdžių srityje, vertintas pastarųjų požiūriu, 

apklausai naudojant tapatų vertinimo įrankį. 

Socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo 

Rodikliai: 

1. Socialinių paslaugų gavėjų dalis, socialinių 

paslaugų teikimo metu, įvardijusių pokytį 

emocinių ryšių su vaikais kūrimo procese. 

 

Rezultatai: Įstaigos Gyvenimo kokybės 

koncepcijoje yra išskirta socialinių paslaugų gavėjų 

emocinės gerovės sritis ir Paramos šeimai skyriaus 

darbuotojai, teikdami socialines paslaugas 

šeimoms, siekia atstatyti/gerinti tėvų ir vaikų 



kokybės pokyčio rezultatai (individualiu 

požiūriu) fiksuojami formuojamose šeimos 

bylose esančiuose dokumentuose:  

• pagalbos šeimai ir (ar) vaikui poreikio 

vertinimo formose; 

• gyvenimo kokybės klausimynuose; 

• pagalbos planuose.  

Socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybės pokyčio rezultatas (kolektyviniu 

požiūriu), tėvystės įgūdžių srityje, gautas 

susisteminus gyvenimo kokybės klausimyne 

pateiktus duomenis.   

2021 m. siekta, kad visi socialinių paslaugų 

gavėjai dalyvautų gyvenimo kokybės 

vertinimo procese. Pateikti tiek naujai 

inicijuotų (22), tiek jau vykdomų (29) atvejo 

vadybos procesų gyvenimo kokybės 

pokyčiai, tėvystės įgūdžių srityje. Iš viso 

vertinti 51 socialinių paslaugų gavėjo 

pateikti duomenys. Pirminio vertinimo metu 

gauti rezultatai atskleidė šias, tėvystės 

įgūdžių stokojimo sritis:  

• ugdymo; 

• socializacijos; 

• fizinio ir emocinio saugumo; 

• emocinių poreikių patenkinimo. 

Pakartotinio vertinimo metu, stebimi teigiami 

pokyčiai: socialinių paslaugų gavėjai, 

pagalbos teikimo laikotarpiu, savo tėvystės 

įgūdžius sustiprino tose srityje, kurios buvo 

įvardintos kaip silpnosios.  

Pirminio vertinimo metu, socialinių paslaugų 

gavėjai savo stiprybes įžvelgė šiose tėvystės 

įgūdžių srityse: 

• rūpinimasis vaiko sveikata, higiena (36); 

• vaiko mityba bei apranga (32); 

• švarios namų aplinkos užtikrinimas (36); 

• pozityvus  vaiko auklėjimas (31). 

 

 

 

santykius bei emocinius ryšius.  Duomenys 

renkami anketinės apklausos būdu. 2021 m. 150 

šeimų (iš 165) įsivertino emocinių ryšių su vaikais 

pokytį: 88 šeimos (59 proc. visų, dalyvavusiųjų 

apklausoje) nurodė, kad jų emociniai ryšiai su 

vaikais pagerėjo.  34 proc. šeimų pokyčio 

neįžvelgė. 

   

2. Socialinių paslaugų gavėjų, įvardijusių, kad 

gaunant paslaugas pagerėjo jų gyvenimo 

kokybė, skaičiaus santykis su bendru 

apklausoje dalyvavusių skaičiumi (procentinė 

išraiška). 

 

Rezultatai:  duomenys renkami anketinės 

apklausos būdu. 2021 m. 150 socialinių paslaugų 

gavėjų (iš 165) įsivertino savo gyvenimo kokybės 

pokyčius: 117 šeimų (78 proc. visų dalyvavusiųjų 

apklausoje) nurodė, kad jų gyvenimo kokybė 

pagerėjo. Pagerėjimo neįžvelgė 8 proc. socialinių 

paslaugų gavėjų. Kiek daugiau nei dešimtadalis (13 

proc.) nurodė, kad nežino. Neatsakiusieji sudarė 1 

proc. visų dalyvavusių apklausoje.  

3. Šeimų gyvenimo kokybės kriterijų 

pasiskirstymo pokytis, lyginant su bendru 

Gyvenimo kokybės kriterijų ratą pildžiusių 

paslaugų gavėjų skaičiumi (procentinė 

išraiška). 

 

Rezultatai: duomenys renkami remiantis 

Gyvenimo kokybės kriterijų rato metodu. 2021 m. 

balandžio ir lapkričio mėnesį, 146 šeimos užpildė ir 

įsivertino gyvenimo kokybę 7 srityse. Stebint 2021 

metų rodiklius, matome, kad visuose gyvenimo 

kokybės kriterijuose daugelis šeimų įsivertino, kad 

gyvenimo kokybė išliko stabili. Ženklų pagerėjimą 

52 šeimos (36 proc. dalyvavusiųjų) nurodo 

emocinės gerovės, asmeninės kompetencijos ir 

materialinės gerovės srityse. Gauti rezultatai 

vertinami kaip pažangūs. Atkreiptinas dėmesys į 

tai, kad 32 šeimos (32 proc. dalyvavusiųjų) įvardija, 

jog jų gyvenimo kokybės pablogėjimas siejamas su 

fizinės gerovės sritimi.  Gauti rezultatai leidžia 

daryti prielaidą, jog socialinių paslaugų gavėjų 



patyrė sunkumų, susijusių su sveikatos priežiūros 

paslaugų užtikrinimu.  

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

vartotojai suprastų, didintų ir gerintų paslaugų gavėjų įgalinimą. 

Rodiklis. Šeimų skaičiaus, kurios pasiekė 

bent vieną iškeltą įgalinimo tikslą, santykis 

su visomis šeimomis, kurioms iškelti 

įgalinimo tikslai.  

 

 

 

 Rezultatai: duomenys apie 2021 m. šeimų 

pasiektus įgalinimo tikslus gauti iš socialinių 

paslaugų gavėjų pagalbos planų, sudarant 

rezultatų suvestinę. 2021 metais buvo 

įgyvendinami 64 pagalbos planai. Gauti 

duomenys byloja, kad 45 šeimos (71 proc. 

atvejų) pasiekė bent vieną iškeltą įgalinimo 

tikslą. 10 šeimų (17 proc. atvejų) nepasiekė 

nė vieno iškelto įgalinimo tikslo, o 9 iš jų (14 

atvejų) nepasiekė įgalinimo tikslų dėl 

objektyvių priežasčių (šeimos išvyko gyventi 

į kitą savivaldybę). 

 

Rodiklis. Šeimų, kurios per socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugą buvo įgalintos ir 

daugiau nei 12 mėnesių gebėjo savarankiškai ir 

tinkamai pasirūpinti savo vaikais, skaičiaus 

santykis su atvejų, kurie buvo užbaigti gebant 

savarankiškai funkcionuoti, bendru skaičiumi 

(procentinė išraiška). 

 

Rezultatai:  2020 m. atvejo vadybos procesas 

užbaigtas 52 šeimoms iš jų:  

• numatyta ir teikta pagalba nepadėjo (6); 

• šeimoje neliko nepilnamečių vaikų (3); 

• išvyko gyventi į kitą savivaldybę (11); 

• gebėjo savarankiškai funkcionuoti (32). 

 Paramos šeimai skyriaus teikiamomis socialinių 

įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugomis yra 

siekiama padėti šeimoms spręsti savo socialines 

problemas ir įgalinti jas savarankiškai funkcionuoti 

po socialinių paslaugų teikimo. Nuo 2020 m. 

Skyriuje matuojami įgalinimo rezultatai: 

skaičiuojama, kokia procentinė dalis šeimų, 

užbaigus atvejo vadybos procesą, 12 mėn. ir ilgiau, 

gebėjo savarankiškai funkcionuoti. 2020 m. 32 

šeimoms (100 proc. atvejų) šeimoms buvo 

užbaigtas atvejo vadybos procesas išnykus 

priežastims, iš jų – 2 šeimoms (6 proc. atvejų) 2021 

m. buvo atnaujintas atvejo vadybos procesas. Taigi, 

2020 m. 94 proc.  socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugas gavusių šeimų buvo įgalintos. 

35 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į individualaus plano rengimą 

ir peržiūrą, kad užtikrintų paslaugų gavėjo asmeninį indėlį į jo/jos individualų planą. 

Rodiklis. Socialinių paslaugų gavėjų, 

įvardijusių, kad aktyviai dalyvauja pagalbos 

plano sudaryme ir reguliariai aptaria 

pokyčius, procentinė dalis. 

 

Rezultatai: socialinių paslaugų gavėjų 

atsakymų pasiskirstymas pagal įtraukimą į 

individualių planų rengimą ir peržiūras. 2021 

m. duomenys atskleidžia, kad 75 proc. 

socialinių paslaugų gavėjų aktyviai 

Rodikliai: 

1. Paslaugų gavėjų dalyvavimo pagalbos plano 

sudaryme būdų pasiskirstymas (procentinė 

išraiška). 

 

 

Rezultatai: 2021m. dalyvavo 150 paslaugų 

gavėjai, bendras paslaugų gavėjų skaičius – 165. 

Anketoje buvo klausiama, kaip paslaugų gavėjai 

prisidėjo prie individualaus pagalbos plano 



dalyvauja pagalbos plano sudaryme. Ženklus 

pokytis fiksuotas paslaugų gavėjų įtraukime 

į pagalbos plano peržiūras, kuriose aptariami 

pokyčiai šeimoje.  96 proc. paslaugų gavėjų 

įvardijo, kad reguliariai su specialistais 

aptaria pokyčius. Nė vienas paslaugų gavėjas 

nenurodė, kad neįsitraukia į pagalbos plano 

sudarymą ir peržiūras.  

 

sudarymo. 2021m. buvo gauti rezultatai: 30% 

paslaugų gavėjų teikė pasiūlymus šeimos pagalbos 

plano rengimui, 24% kėlė tikslus, 31% buvo 

pasyvūs, 14% atsakė nepamenantys, kad dalyvavo 

pagalbos plano šeimai sudaryme ir 1% neatsakė.  

 

2. Socialinių paslaugų gavėjų, dalyvavusių 

pagalbos plano peržiūrėjime skaičiaus santykis 

su bendru paslaugų gavėjų skaičiumi 

(procentinė išraiška). 

 

Rezultatai: Socialinių paslaugų centro Paramos 

šeimai skyriuje, socialinių paslaugų gavėjų 

dalyvavimas pagalbos plano peržiūrose 

fiksuojamas kasmet, anketinės apklausos būdu. 

Anoniminėje anketinėje apklausoje 2021 m. 

dalyvavo 150 socialinių paslaugų gavėjų iš 165. 

Išanalizavus 2021 m. duomenis, pastebime, kad 85 

proc. paslaugų gavėjų teigia dalyvaujantys 

pagalbos plano peržiūrose. Kiek mažiau nei 

dešimtadalis (8 proc. dalyvavusiųjų apklausoje) 

teigia nedalyvaujantys peržiūrint pagalbos planą, o 

likę (5 proc.) apie dalyvavimą nepamena. Į šį 

klausimą atsakymo neturėjo 2 proc. dalyvavusiųjų.  

 

Rezultatai. Palangos miesto socialinių paslaugų centras nuo 2020 m. atlieka lyginamąją 

rezultatų analizę su kita įstaiga. 2021 m. lyginamajai analizei buvo pasirinktas Prienų  rajono 

savivaldybės socialinių paslaugų centras, kuris taip pat įsidiegė EQUASS ASSURANCE kokybės 

standartą. Buvo susisiekta su Prienų  rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru dėl rodiklių 

palyginimo, kuriais matuojami šių sričių rezultatai: socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė,  

socialinių paslaugų gavėjų įtraukimas į individualaus plano rengimą ir peržiūrą ir socialinių paslaugų 

gavėjų įgalinimas.  

Išvados. Rodikliai lyginamajai analizei pasirinkti, atsižvelgiant į EQUASS audito 

rekomendacijas dėl minimų sričių rezultatų efektyvinimo.  

                  Palangos miesto socialinių paslaugų centre, pasirinktas kriterijus matuojamas vienu 

rodikliu, o Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre -  išskiriant keletą rodiklių ir 

matuojant platesne amplitude. Pateikti duomenys atskleidžia abiejų biudžetinių įstaigų teigiamą 

pokytį socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės, įgalinimo ir individualaus planavimo srityse. 

Galima teigti, kad abiejuose įstaigose teikiama pagalba/paslaugos buvo orientuotos į individualius 

šeimos poreikius ir davė teigiamų pokyčių, gerinant paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę.  

Tobulinimo veiksmai. Peržiūrėti gyvenimo kokybės, įgalinimo, individualaus 

planavimo koncepcijas. Siekiant didesnį dėmesį skirti socialinių paslaugų gavėjų poreikių 

individualizavimui bei šeimos įtraukimui į jo individualaus pagalbos proceso planavimą, svarstyti 

galimybę matuoti kitus rodiklius paslaugų gavėjų  gyvenimo kokybės, įgalinimo, individualaus 

planavimo srityse.   

 


