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PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR PRIEŽIŪROS PADALINIO (KLAIPĖDOS 

PLENTAS) DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE 

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.  

Grafika.  
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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 REZULTATAS 

 

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

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

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

procentinė dalis. 

Grafika 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 paveikslėlis  

 
Rezultatų paaiškinimas. Periodinė patikra vyksta kartą per metus gruodžio mėnesį. 

Aukščiau esančiame trečiame paveikslėlyje pateikiami trijų paskutinių metų duomenys (2019 m., 

2020 m. ir 2021 metų lyginamoji analizė).  

2019 m. išdalinus 15 anketų grįžo 11. 2020 metais išdalinus 15 anketų, užpildytų grįžo 

12, o 2021 metais išdalinus 17 anketų grįžo 16. Anketas pildė paslaugų gavėjas kartu su 

artimuoju/globėju namuose, anonimiškai. Anoniminės anketos metodas pasirinktas siekiant 

užtikrinti atvirumą, konfidencialumą. Palyginus trejų metų anketavimo duomenis atskleista, kad 

grįžtamasis ryšys didėja. Tiek paslaugų gavėjai, tiek jų artimieji jaučia didesnę atsakomybę 

pildydami anketas ir išsakydami savo nuomonę apie teikiamos dienos socialinės globos 

institucijoje paslaugą. Palyginus trejų metų duomenis pastebima, kad 2019 metais neatsakė 30 % 

paslaugų gavėjų, artimųjų/globėjų, o 2020 metais 20 %, na o 2021 metais neatsakiusiųjų rodiklis 

buvo tik 5,9 %.  

Analizuojant 2021 metų duomenis atskleista, kad 100 % paslaugų gavėjų teigia, kad turi 

teisę išsakyti savo nuomonę, nusiskundimus (2020 metais buvo 80 %, 2019 m. - 70 %). Negrįžus 

anketoms (2019 metais neatsakė 30% paslaugų gavėjų, 2020 metais - 20 %, 2021 - 5,9 %) , 

paslaugų gavėjų, bei jų artimųjų/globėjų nuomonė apie jų teisę reikšti nuomonę apie gaunamas 

paslaugas užtikrinamumą nėra atskleista. 

Išvados. Periodinės patikros 2021 metų duomenys atskleidė, kad visi (2019 m. - 70%, 

2020 m. - 80 %) paslaugų gavėjai, kartu su artimaisiais /globėjais teigia, jog gaudami dienos 

socialinę globą institucijoje turi galimybę pareikšti savo nuomonę apie paslaugas, jų kokybę, 

išsakyti nusiskundimus. Galima daryti prielaidą, kad Centro komanda, pradedant administracija ir 

baigiant socialinio darbuotojo padėjėjais, geba įsiklausyti į paslaugų gavėją, jų artimuosius ir 

atliepti , atsižvelgus į Centro galimybes, paslaugų gavėjų lūkesčius juos įgalinant savarankiškai 

priimti sprendimus ir išsakyti savo nuomonę.  

Tobulinimo veiksmai:  

• Periodiškai kartu su paslaugų gavėjais tęsti lengvai skaitomą ir suprantama forma 

pateiktas paslaugų gavėjų teises, Teisių Chartiją, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus: 

piktogramomis, paveikslėliais, simboliais. Tikėtina, kad šie metodai padės paslaugų gavėjams, jų 

artimiesiems/globėjams labiau įsitraukti į centro veiklą vertinant teikiamas dienos socialinės 

globos institucijoje paslaugas.  

 

 

94%

80%

70%

6%

20%

30%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2021

2020

2019

Paslaugų gavėjų, jų artimųjų/globėjų, teigiančių, kad 

jų teisė išsakyti nuomonę apie paslaugas, jų kokybę, 

nusiskundimus užtikrinimą trijų metų atsakymų 

pasiskirstymas

Neatsakė Taip



III. ORGANZACIJŲ PARTNERYSTĖS TEIKIAMOS NAUDOS REZULTATAS 

 

25 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas įvertina partnerystės rezultatus ir naudą 

paslaugų gavėjams ir organizacijai. 

Rodiklis. Paslaugų gavėjų dalis, teigiančių, kad partnerių teikiama parama gerina 

pažinimo funkcijas ir emocinę gerovę įvairiose srityse.  

Grafika  

4 paveikslėlis  

 

 
 

Rezultatų paaiškinimas. Palangos miesto socialinių paslaugų centras bendradarbiauja 

su Palangos LIONS moterų klubu, Palangos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Palangos 

Viltis“, Palangos pradine mokykla.  

Palangos miesto socialinių paslaugų centro partnerystės naudos rodiklių klausimyną 

užpildė 17 paslaugų gavėjų (2020 metais buvo 15). Iš paveikslėlyje pavaizduotų duomenų 

pastebima, kad didžioji dalis paslaugų gavėjų (2021 m. 13 asmenų, 2020 metais buvo 8) dalyvauja 

įstaigos partnerių organizuojamose išvykose. Vienas paslaugų gavėjas į išvykas prisijungia tik 

kartais, o 3 paslaugų gavėjai dėl savo negalios prie organizuojamų išvykų prisijungti negali. 

Trylikai paslaugų gavėjų išvykos yra naudingos ir įdomios (2020 metais buvo 9), 1 

paslaugų gavėjas teigia, kad kelionių būna įvairių - ir įdomių, ir neįdomių. Trims paslaugų 

gavėjams kelionės nėra naudingos ir įdomios, nes jose tiesiog nedalyvauja. Visi paslaugų gavėjai 

tvirtina, kad partneriai, dovanodami dovanas, atsižvelgia į jų pasiūlymus, norus ir poreikius. 

Visi paslaugų gavėjai pasakoja, kad partnerių dovanomis naudojasi gaudami dienos 

socialinę globą institucijoje ir šios dovanos paįvairina jų kasdienybę (2020 metais taip teigė 12 

paslaugų gavėjų).  

14 paslaugų gavėjų patinka užsiėmimai su svečiais, vienas paslaugų gavėjas teigia, kad 

lyg ir patinka susitikimai su svečiais, o 2 paslaugų gavėjai dvejoja, teigdami, kad ir patinka, ir 

nepatinka užsiėmimai su svečiais. 

Visi paslaugų gavėjai (2020 m. buvo 7) tvirtina, kad partnerių pakviesti svečiai atsižvelgia 

į jų gebėjimus. Penki paslaugų gavėjai įgytas žinias gali panaudoti už centro ribų, vienas asmuo - 
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gali pritaikyti iš dalies, ir 9 paslaugų gavėjai gali arba negali pritaikyti centre įgytų žinių, o vienas 

lankytojas dėl savo negalios sudėtingumo tikrai negali pritaikyti. 

Išvados. Paslaugų gavėjai labai vertina partnerių organizuojamas išvykas, dovanas, 

svečius. Dalis paslaugų gavėjų dėl savo negalios sudėtingumo negali dalyvauti išvykose, pritaikyti 

įgytų edukaciniuose užsiėmimuose naujų įgūdžių kasdienėje veikloje. Penkiems paslaugų 

gavėjams yra sunku susikoncentruoti, išlaikyti ilgalaikį dėmesį, veikti savarankiškai. Vienas 

paslaugų gavėjas negali dalyvauti išvykose dėl specialiojo transporto asmenims su judėjimo 

negalia trūkumo. Galima pasidžiaugti, kad partnerių dovanos paįvairina dienos socialinės globos 

paslaugų gavėjų kasdienybę, yra atsižvelgiama į jų individualius poreikius. 2021 metų Kalėdines 

dovanas Palangos LIONS moterų klubas pirko gavęs individualius kiekvieno paslaugų gavėjo 

pageidavimus. Tikslinga stiprinti ir tęsti partnerystę, nes paslaugų gavėjams bendradarbiavimas 

suteikia daug teigiamų emocijų, patirčių, žinių, mažina socialinę atskirtį, puoselėja tautiškumą, o 

partneriai jaučia moralinį pasitenkinimą, savirealizacijos galimybę ir naudingumą. 

Tobulinimo veiksmai. Ieškoti naujų parnerių, kad atsivertų didesnės galimybės tiek 

paslaugų gavėjams, tiek parneriams.  

 

 

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 Paslaugų gavėjų, darbuotojų Tarybos pateiktų ir įgyvendintų pasiūlymų skaičius. 

Grafikas.  

5 paveikslėlis 

 

 
Rezultatų paaiškinimas. Paslaugų gavėjų ir darbuotojų Taryba, administracija, dienos 

socialinės globos ir priežiūros (Klaipėdos plentas) padalinio darbuotojai renkasi kiekvieno 

mėnesio paskutinį trečiadienį. Nuo 2020 metų Tarybos nariai papildomai renkasi du kartus per 

mėnesį pagal iš anksto sudarytą grafiką. Susirinkimai protokoluojami. Peržiūrėjus trijų paskutinių 

metų paslaugų gavėjų ir darbuotojų Tarybos protokolus, matyti, kad Taryba atsakingiau pasirenka 

teikiamus pasiūlymus, labiau juos apgalvoja, pasveria įgyvendinimo galimybes. Iš aukščiau 

pateiktos diagramos matome, kad 2021 metais, palyginus su ankstesniais 2020 ir 2019 metais, 
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Taryba pateikė mažiausiai pasiūlymų, tai yra 22 (2020 m. - 39, 2019 m. - 46). Tačiau žymiai 

paaugo pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo procentas. 2021 metais Taryba įgyvendino 81,8 % savo 

pateiktų pasiūlymų, tuo tarpu 2020 metais įgyvendino 69 %, o 2019 -  39 %. Per 2021 metus 

Taryba neįgyvendino 18 % pateiktų pasiūlymų (2020 metais - 31 % , 2019 - 61 % ). 

Išvados. Apžvelgus Tarybos narių pateiktų ir įgyvendintų pasiūlymų rezultatus per trejus 

metus, galime teigti, kad 2021 metais Taryba teikia pasiūlymus, į kurių įgyvendinimą atsakingiau 

žvelgia nei 2020 ir 2019 metais. Paslaugų gavėjų Tarybos pasiūlymai 2021 metais labiau 

apsvarstyti, įgyvendinimas pritaikytas atsižvelgiant į asmeninius dienos socialinės globos 

paslaugų gavėjų gebėjimus, Centro galimybes. Tokiu būdu paslaugų gavėjai tapo aktyvesni dienos 

socialinės globos institucijoje planavimo dalyviai, drąsiai vertinantys teikiamą paslaugą ir 

teikiantys pasiūlymus. Suprato, kad Tarybos veikloje didžiausią įtaką turi ne kiekybė, t. y. pasiūlyti 

kuo daugiau pasiūlymų per metus, o jų įgyvendinimo galimybės. Tarybos dėka bendradarbiaujant 

su parteriais Palangos moterų LIONS klubu inicijuotas Kalėdinių dovanėlių keitimasis, įvairios 

diskusijos, dienos stovykla, degustuota arbata ir kt.  

Tobulinimo veiksmai: Labiau įtraukti paslaugų gavėjų artimuosius į Centro Tarybos 

veiklą.   

 

 

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: 1. Paslaugų gavėjų, įgūdžių laikytis grupėje nusistatytų taisyklių pokyčio 

procentinė išraiška.  

2. Paslaugų gavėjų pasiekusių išsikeltą individualų įgalinimo tikslą per 

einamuosius 2020 metus procentinė išraiška.  

 

Grafikas Nr. 1 
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Grafikas Nr.2 

7 paveikslėlis 

 

 
Rezultatų paaiškinimas: 1. Paslaugų gavėjų įgalinimo rodiklis matuojamas remiantis 

grįžtamuoju ryšiu (ką aš galiu, koks pokytis manyje). Socialinių paslaugų gavėjų įgalinimo, naujai 

įgytų savarankiškumo įgūdžių pokytis fiksuojamas remiantis paslaugų gavėjų įgalinimo 

koncepcijos klausimyno nurodytais kriterijais. Iš 6 paveikslėlyje pateiktų duomenų matome, kad 

6 % paslaugų gavėjų geba laikytis grupėje nusistovėjusių taisyklių, jiems darbuotojų pagalba ir 

priminimas nereikalinga (2020 metais buvo 13 % paslaugų gavėjų). Taip pat 6 % paslaugų gavėjų 

teigia, kad įgūdžiai laikytis grupėje nusistatytų taisyklių yra labai geri, pagalba nereikalinga, tačiau 

reikalingas minimalus darbuotojų priminimas (2020 metais buvo 27 %). 6 % (2020 m. buvo 13 %) 

paslaugų gavėjų išskiria, kad įgūdžiai yra geri, reikalinga minimali darbuotojo pagalba. Didžioji 

dauguma, šiek tiek daugiau nei pusė, t.y. 59 % (2020 metais buvo 27 %) paslaugų gavėjų pabrėžė, 

kad įgūdžiai laikytis grupėje nusistatytų taisyklių per metus tapo geresni nei buvo, tačiau dažnai 

reikalinga darbuotojo pagalba, priežiūra, priminimas. 24 % (2020 m. 20 % ) paslaugų gavėjų 

įgūdžiai patobulėjo, tačiau reikalinga nuolatinė darbuotojo priežiūra. 

2. Paslaugų gavėjų individualaus tikslo įgalinimo rezultatai matuojami remiantis 

individualiu socialinės globos planu (ISGP). 2020 metais, sudarant individualų socialinės globos 

planą kiekvienas paslaugų gavėjas išsikėlė tikslą, kurį įgyvendinti sieks per einamuosius metus 

asmeninėmis pastangomis, padedamas specialistų ir taikydamas tęstinumą namuose. Tie, kurie 

negebėjo savarankiškai išsikelti, tikslą padėjo išsikelti artimieji/globėjai ir specialistai. 33 

procentai paslaugų gavėjų išsikeltą tikslą įgyvendino, 47 % dar reikia laiko įgyvendinant savo 

tikslą, o 20 % neįgyvendino išsikelto tikslo (duomenys pateikti 7 paveikslėlyje).  

Išvados: 

1. Iš 100 % paslaugų gavėjų savarankiškai laikytis grupėje nusistatytų taisyklių geba 

tik 6 % (2020 metais buvo 13 %). Likusiai daliai paslaugų gavėjų reikalinga didesnė ar mažesnė 

pagalba, priminimas, paraginimas, motyvavimas. 59 % (2020 m. -  27 %) paslaugų gavėjų teigia, 

kad per 2021 metus jų įgūdžiai grupėje laikytis nusistatytų taisyklių patobulėjo, tačiau reikalinga 

nuolatinė darbuotojo priežiūra. Tokiam atsakymų pasiskirstymui įtakos turėjo socialinių ryšių 

COVID 19 pandemijos metu sumažėjimas, susiaurėjęs bendravimo ratas. 

2. 53 % (2020 metais buvo 33 procentai ) paslaugų gavėjų išsikeltą tikslą įgyvendino 

savarankiškai, 35 % (2020 m. -  47 % ) dar reikia laiko įgyvendinant išsikeltą tikslą, todėl per 2022 

metus taikomas įgyvendinimo tęstinumas. 12 % (2020 m. -  20 %) neįgyvendino išsikelto tikslo. 

Tokiam atsakymų pasiskirstymui įtakos turėjo susiklosčiusi ekstremali padėtis Lietuvoje dėl 
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COVID 19 viruso, dėl kurio dienos socialinė globa teikta nutrūkstamai. Ne visiems paslaugų 

gavėjams, siekiantiems tikslo įgyvendinimo, sudaromas tęstinumas namuose. Įgyvendintų 

asmeninių tikslų siekimo rezultatas per 2021 metus pagerėjo, nes paslaugų gavėjai, padedami 

specialistų ir artimųjų, išsikelia jų asmenines galimybes atitinkančius tikslus. Individualūs 

įgalinimo rezultatai aptarti su paslaugų gavėju, jų artimaisiais/globėjais, darbuotojais peržiūrint 

praėjusiųjų metų ir sudarant 2022 metų individualų socialinės globos planą.  

Tobulinimo veiksmai: 

1. Įtraukiant paslaugų gavėjus peržiūrėti nusistatytų taisyklių sąrašą, jiems suprantama 

kalba jas aptarti. Gerai matomoje vietoje pakabinti naują plakatą su taisyklėmis.  

2. Motyvuoti paslaugų gavėją, atsižvelgus į individualius paslaugų gavėjo gebėjimus.  

įgyvendinti išsikeltus tikslus taikant tęstinumą.   

 

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, teigiamai įvertinusių gyvenimo kokybės pokyčius atskirose 

srityse, procentinė išraiška. 

Grafika  

 8 paveikslėlis  

 
 

Rezultatų paaiškinimas. Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjų 

gyvenimo sričių gerinimas per socialinių paslaugų teikimą, motyvavimą, skatinimą, palaikymą, 

neleidžia asmeniui jausti socialinės atskirties. Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybės matavimo vienas iš instrumentų kiekvienai sričiai sudarytas klausimyno rinkinys, kurį 

individualiai pildo kiekvienas paslaugų gavėjas. Jei paslaugų gavėjas savarankiškai negeba 

užpildyti klausimyno, jį pildo specialistai pasitelkę objektyvumą ir stebėjimo metodą. Aukščiau 

pateiktame paveikslėlyje pavaizduoti paslaugų gavėjų atsakymų pasiskirstymai remiantis 2020 m. 

ir 2021 m. užpildytu klausimynu, kuriame išskirtos gyvenimo kokybės sritys. 2021 metų gyvenimo 

kokybės vertinimo rezultatai kur kas žemesni, nei buvo 2020 metais. Tam įtakos turėjo COVID 

19 pandemija, sumažėjęs socialinis ratas. Jei 2020 m. visi (100 %) paslaugų gavėjai teigė, kad jų 

fizinė savijauta, pasitenkinimo jausmas, gera nuotaika pagerėjo gaunant dienos socialinę globą, tai 
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jau 2021 metais jų gerovė pablogėjo. 19 % paslaugų gavėjų išskyrė, kad jų gerovė pablogėjo, 75 

% nepagerėjo ir tik 6 % išskyrė, kad jų gerovė pagerėjo. Dėl socialinių ryšių ir kontaktinio 

bendravimo stokos per 2021 metus paslaugų gavėjams nepagerėjo ir asmeninis augimas. 50 % 

(2020 m. - 7 %) paslaugų gavėjų teigia, kad jų asmeninis augimas nepagerėjo, 13 % (2020 m. - 0) 

išskiria, kad pablogėjo ir tik 38 % (buvo 53 %) paslaugų gavėjų asmeninis augimas per 2021 m. 

pagerėjo. Socialinė įtrauktis per 2021 metus pablogėjo 19 % (2020 - 0), nepagerėjo 75 % (2020 m. 

- 7%), pagerėjo 6 % (2020 m. - 80 %).  

Išvados: Išanalizavus anketinės apklausos duomenis paaiškėjo, kad daugumai paslaugų 

gavėjų pasitenkinimas gyvenimu, teigiami jausmai kasdienybėje, gebėjimas rinktis ir fizinio 

aktyvumo skatinimas prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo. Jam sumažėjus paslaugų gavėjai 

jaučiasi socialiai atskirti, jų asmeninis augimas silpsta ir gyvenimo gerovė blogėja. Tam didžiulės 

įtakos turėjo visą pasaulį apėmusi COVID 19 viruso pandemija.  

Tobulinimo veiksmai: įtraukiant paslaugų gavėjus, jų artimuosius skatinti kontaktinį 

bendravimą, kad liekamieji COVID 19 viruso reiškiniai gyvenimo kokybės pokyčiams mažėtų. 

Kaip atskleidė duomenys kontaktinio bendravimo nebuvimas labai silpnina asmenų su negalia 

integraciją ir socializaciją.  

 

VII. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALIŲ PLANŲ 

RENGIMĄ REZULTATAS 

 

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 dalis, kurie sudarant individualų socialinės globos planą, 

savarankiškai išsikelia savo tikslus. 

Grafikas 

9 paveikslėlis  

 
 

Rezultatų paaiškinimas. Dienos socialinė globa institucijoje teikiama 17 paslaugų 

gavėjų. Jie visi pagal galimybes kartu su specialistais ir artimaisiais/rūpintojais dalyvauja rengiant 
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ir peržiūrint individualius socialinės globos planus. 2021 metais 53% paslaugų gavėjų išsikėlė 

asmeninį tikslą, kurio siekė per metus. 47% paslaugų gavėjų dalyvauja sudarant individualų 

socialinės globos planą, tačiau dėl savo negalios negeba savarankiškai išsikelti ir įgyvendinti 

asmeninių tikslų. 2022 metais asmeninį tikslą išsikelti gebėjo 65% paslaugų gavėjų, o 

savarankiškai neišsikėlė 35 % paslaugos gavėjų, šiems paslaugų gavėjams asmeniniai tikslai 

iškeliami globėjų/artimųjų, specialistų. Žymos apie tai paliekamos ISGP.   

Išvados. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, specialistai, sudarydami individualius 

socialinės globos planus, bendradarbiauja tiek su pačiais paslaugų gavėjais, tiek su paslaugų 

gavėjų artimaisiais/globėjais, kurie savo dalyvavimą pagal galimybes ISGP plane pažymi 

pasirašytinai. Daugiau nei pusė, tai yra 65 % dienos socialinę globą institucijoje gaunančių 

paslaugų gavėjų, geba patys išsikelti asmeninį tikslą, atitinkantį jų gebėjimus ir siekti jo 

įgyvendinimo per metus. Didesnį procentą 2022 metais gebančių savarankiškai išsikelti tikslus 

lėmė lankstesnis darbuotojų ir artimųjų požiūris, suteikiantis paslaugų gavėjui išsakyti tai, ko jis 

pageidauja: nuo naujos dainos išmokimo iki savarankiško sėdėjimo (ne įgaliojo vežimėlyje) ant 

kėdės atliekant įvairias užduotis.  

Tobulinimo veiksmai. Suteikti paslaugų gavėjams daugiau galimybių renkantis, gerbiant 

jų minimalistinius pasirinkimus.  

 

VIII. PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMO 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 besikeičiančių reikalavimų bėgant laikui. 

Rodiklis. 1. Paslaugų gavėjų, pasinaudojusių atokvėpio paslauga, skaičiaus procentinė 

išraiška lyginant su visais dienos socialinę globą gaunančiais paslaugų gavėjais.  

2. Paslaugų gavėjų, kurie 2021 metais karantino laikotarpiu neatlygintinai 

pasinaudojo nuotolinėmis specialistų teikiamomis paslaugomis, procentinė išraiška. 

Grafikas Nr. 1  

                                                                                                             10 paveikslėlis  
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Grafikas Nr. 2  

                                                                                        11 paveikslėlis  

 
 

Rezultatų paaiškinimas. 1. Palangos miesto socialinių paslaugų centras teikia atokvėpio 

paslaugą, kurią kiekvienas paslaugų gavėjas gali gauti iki 280 valandų per metus. 2020 metais nei 

vienas dienos socialinę globą institucijoje gaunantis paslaugų gavėjas nepasinaudojo atokvėpio 

paslauga. Einamaisiais 2021 metais atokvėpio paslauga pasinaudojo 3 (18 %) paslaugų gavėjai, 

14 (82%) paslauga vis dar nesinaudoja.  

2. Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbuotojai COVID-19 pandemijos 

laikotarpiu stengėsi suteikti paramą, emocinį palaikymą dienos socialinę globą gaunantiems 

paslaugų gavėjams, jų artimiesiems/globėjams COVID-19 pandemijos laikotarpiu 

nusprendusiems likti namuose saugant savo ir savo artimųjų sveikatą. Paslaugų gavėjams, jų 

artimiesiems, nusprendusiems karantino laikotarpiu likti namuose, siūloma bendrauti Zoom 

platformoje, su jais periodiškai susisiekdavo socialinis darbuotojas telefonu. 2020 metais 65 % 

paslaugų gavėjų pasinaudojo nuotoliniu paslaugos teikimu, periodiškai prisijungiant prie Zoom 

platformos psichologo konsultacijai, kineziterapeuto paslaugai, metinio plano užduotims 

įgyvendinti su socialiniu darbuotoju, socialinio darbuotojo padėjėjomis. 2021 metais 

prisijungdavo 59 % paslaugų gavėjų. Paslaugų gavėjai specialistų paramą karantino laikotarpiu 

likę namuose gavo neatlygintinai. Specialistai periodiškai, ne rečiau kaip tris kartus per savaitę, 

ragino likusius paslaugų gavėjus, jų artimuosius/globėjus jungtis pokalbiui, įvairiems 

edukaciniams užsiėmimams, virtualiems žaidimams, kalendorinių švenčių ir paslaugų gavėjų 

gimtadienių paminėjimams, organizavo nuotolinius Tarybos, administracijos susirinkimus. 24 % 

paslaugų gavėjų, jų artimųjų/globėjų negeba naudotis informacinėmis technologijomis. Jų 

savijauta karantino laikotarpiu periodiškai individualiais telefoniniais skambučiais domėjosi 

Centro vadovė, socialiniai darbuotojai. 41 % paslaugų gavėjų nuotolinėmis paslaugos tęstinumo 

paslaugomis nepasinaudojo, nes nusprendė dienos socialinę globą institucijoje gauti kontaktiniu 

būdu.  

Išvados. 1. Paslaugų gavėjų artimieji yra pajėgūs prižiūrėti savo vaikus, jiems padeda 

giminės, kaimynai, draugai, todėl atokvėpio paslauga 2020 metais nesinaudojo. 2021 metais 

atokvėpio paslauga pasinaudojo 3 paslaugų gavėjai. Tai rodo, kad informacijos sklaida apie 

teikiamą paslaugą pasiekia interesantus ir artimieji labiau pasitiki specialistais.  

                 2. 2021 metais 59 % paslaugų gavėjų (2020 metais buvo 65 %) geba prisijungti 

prie nuotolinės platformos Zoom ir dalyvauti nuotoliniuose užsiėmimuose su specialistais. Šią 

paslaugą COVID 19 pandemijos laikotarpiui likę paslaugų gavėjai namuose gauna neatlygintinai. 
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Bendraujant nuotoliniu būdu vyksta tarpusavio komunikacija, palaikymas, mažinama socialinė 

atskirtis. 2021 m. pasinaudojusiųjų šia nuotoline paslauga buvo mažiau, nes pasibaigus Lietuvos 

Respublikoje karantinui paslaugų gavėjai paslaugą gavo kontaktiniu būdu atvykę į įstaigą.   

Tobulinimo veiksmai. 1. Periodiškai, bendrų susirinkimų metu, priminti 

tėvams/globėjams, kad jų vaikai gali gauti atokvėpio paslaugą. Daugiau dėmesio skirti 

informavimui, parengti informacinę skrajutę apie galimybę gauti atokvėpio paslaugą išryškinant 

laiko sau svarbą – artimieji privalo gebėti pailsėti nuo savo vaikų patikint juos į specialistų rankas. 

2. Palaikymo paslauga - nauja patirtis paslaugų gavėjams, 

jų artimiesiems/globėjams, specialistams, tikėtina, kad palaikymą ateityje įstaiga panaudos 

paslaugų gavėjo ligos ar kitomis sudėtingomis sąlygomis.  

 

IX. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ GAVĖJAMS 

REZULTATAS 

 

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

paslaugų gavėjui individualiu ir kolektyviniu požiūriu. 

Rodiklis. 1. Paslaugų gavėjų dalis, teigiančių, kad jų savarankiškumas pagerėjo gaunant 

dienos socialinę globą. 

2. Paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės pokytis asmeninio augimo, gerovės, 

socialinės įtrauktiems srityse per 2020 metus (individualuss požiūris). 

Grafikas Nr. 1.  
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        Grafikas Nr.2.  

13 paveikslėlis  

 
Rezultatų paaiškinimas Nr. 1. Labai svarbu atskleisti dienos socialinės globos 

institucijoje paslaugų gavėjų asmeninio augimo pokyti gaunant dienos socialinę globą 

institucijoje. Sunkią negalią turintiems paslaugų gavėjams duomenys renkami stebėjimo metodu. 

Asmeninis augimas remiasi gebėjimu išmokti naujų dalykų, savarankiškai pasirūpinti asmenine 

higiena, savitvarka, galimybe rinktis. Išanalizavus gyvenimo kokybės koncepcijos klausimyno 

2020 m. asmeninio augimo srities duomenis atskleista, kad 60 % dienos socialinės globos paslaugų 

gavėjų savarankiškumas, asmeninis augimas pagerėjo. 40 % paslaugų gavėjų asmeninis augimas, 

savarankiškumas iš dalies pagerėjo, jiems reikalingas priminimas, paraginimas, motyvavimas. 

2021 metais asmeninio augimo rezultatai kur kas žemesni. 13 % paslaugų gavėjų išskyrė, kad jų 

gebėjimas išmokti naujų dalykų, drąsiai reikšti savo nuomonę ir galimybė rinktis veiklas 

pablogėjo. 2020 metais asmeninio augimo srityje pablogėjimo nebuvo išskirta. 50 % paslaugų 

gavėjų pažymėjo, kad asmeninis augimas per 2021 metus nepagerėjo ir tik 6 % išskyrė pagerėjimą 

asmenino augimo srityje. 2020 metais pagerėjimą buvo išskyrę 60 % respondentų. 2021 metų per 

periodinę patikrą paslaugų gavėjai ir jų artimieji išskyrė, kad jų šeimos gyvenimo kokybė pagerėjo, 

kai po karantino vėl buvo atnaujintas dienos socialinės globos institucijoje paslaugos teikimas. 

Šeimos nariai dėl dienos socialinės globos paslaugos institucijoje, kurią gauna jų vaikas, gali skirti 

asmeninio laiko sau, grįžti į darbo rinką. Dėl COVID 19 pandemijos dalis paslaugų gavėjų 

kontaktiniu būdu paslauga nesinaudojo, todėl rezultatuose atsispindi asmeninio augimo 

mažėjimas.  

Nr. 2. Gyvenimo kokybės vertinimo matas laikomas svarbia priemone, siekiant ne tik 

užtikrinti, kad būtų patenkinti esminiai poreikiai, bet kartu skatinti paslaugų gavėjus tobulėti ir 

siekti aukštesnės gyvenimo kokybės tenkinant socialinių paslaugų gavėjų būtinuosius poreikius 

bei sprendžiant socialines problemas, užtikrinant orumo nežeminantį kasdienį gyvenimą. Su 

paslaugų gavėju gyvenimo kokybės klausimyną pildėme keturis kartus, paslaugų gavėjas 

savarankiškai išsakė savo nuomonę, gebėjo ją pagrįsti. Maksimalus gyvenimo kokybės rezultatas 

yra 45 balai. Pirmąjį 2020 m. pusmetį paslaugų gavėjas surinko 38 balus, o II pusmetį 45 balus. 

Einamaisiais 2021 m. paslaugų gavėjas per pirmąjį pusmetį surinko 45 balus, o antrąjį 43 balus. Iš 

pateiktų duomenų matome, kad paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės pokyčiui turi didžiulės įtakos 

tiek asmeninis gyvenimas už Centro ribų, tiek kasdienybė gaunant dienos socialinę globą. 

Paslaugų gavėjui nelankant Centro, jo gyvenimo kokybė asmeninio augimo srityje pradeda mažėti, 

o lankant reguliariai – auga.  
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Išvados Nr. 1. Lyginant 2020 m. ir 2021 m. duomenis pastebimas asmeninio augimo 

kritimas. Jei 2020 metais nei vienas paslaugų gavėjas neišskyrė asmeninio augimo pablogėjimo, 

2021 metais jau buvo 13 % paslaugų gavėjų, kuriems asmeninis augimas pablogėjo. Gautas 

savarankiškumo, asmeninio augimo rezultatas aptariamas individualiai su paslaugų gavėju 

sudarant ir peržiūrint ISGP planą. Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos gavimas 

suaugusiam asmeniui su negalia ir jų artimiesiems/globėjams, gerina jų gyvenimo kokybę, išlaiko 

jo turimą savarankiškumą ir skatina asmeninį augimą. Asmeninio augimo sritys negaunant dienos 

socialinės globos institucijoje blogėja, ką ir atkleidė lyginamoji 2020 m. ir 2021 m. analizė.  

Nr. 2. Maksimalus gyvenimo kokybės gerėjimas gerovės, asmeninio augimo, socialinės 

įtraukties srityse yra 45 balai. Pirmąjį 2020 m. pusmetį paslaugų gavėjas surinko 38 balus, o II 

pusmetį 45 balus. Einamaisiais 2021 m. paslaugų gavėjas per pirmąjį pusmetį surinko 45 balus, o 

antrąjį 43 balus. Iš pateiktų duomenų matome, kad paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės pokyčiui 

turi didžiulės įtakos tiek asmeninis gyvenimas už Centro ribų, tiek kasdienybė gaunant dienos 

socialinę globą. Paslaugų gavėjui nelankant Centro, jo gyvenimo kokybė asmeninio augimo srityje 

pradeda mažėti, o lankant reguliariai – auga. Paslaugų gavėjo gyvenimo kokybė labiausiai kinta 

socialinės įtraukties srityje, kuomet reikia drąsiai išsakyti savo mintis ir asmeninėje gerovėje, 

kuomet svyruoja savijauta gaunant arba negaunant dienos socialinės globos institucijoje.  

Tobulinimo veiksmai. Nr. 1. Gautus rezultatus pristatyti paslaugų gavėjų artimiesiems 

pabrėžiant, kad dienos socialinės globos paslauga institucijoje gerina gyvenimo kokybę, o jos 

nutrūkimas turi neigiamų liekamųjų reiškinių kiekvieno paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės 

vertinimo srityse.  

Nr. 2. Informuoti paslaugų gavėjo artimuosius, pateikiant gyvenimo kokybės pokyčio 

rezultatus, kad dienos socialinės globos paslauga turi didžiulės įtakos gyvenimo kokybei.  

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, darbuotojų pasitenkinimo renginiais procentinė išraiška. 

2.Paslaugų gavėjų, jų artimųjų/globėjų pasitenkinimo Centro teikiamomis 

paslaugomis procentinė išraiška.  

Grafikas. Nr. 1.                                                                                                        

14 paveikslėlis 
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Rezultatų paaiškinimas. 1. Per 2021 metus Palangos miesto socialinių paslaugų centro 

dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjai ir darbuotojai dalyvavo 72 įvairiuose 

renginiuose tiek Centro viduje, tiek išvykstamuosiuose bendradarbiaujant su kitais socialinių 

paslaugų centrais. Tai yra net kur kas didesnis renginių skaičius, negu buvo 2020 m. (45 renginiai). 

Po kiekvieno edukacinio užsiėmimo, sociokultūrinio ar išvykstamojo renginio, šventės buvo 

atliekama paslaugų gavėjų, darbuotojų apklausa, kur jie galėdavo išreikšti savo nuomonę ar 

užsiėmimas labai patiko, patiko ar nepatiko. 66 % renginių (2020 m. - 84 %) suorganizuotų 

renginių paslaugų gavėjams – labai patiko. 20 % (2020 m. - 10%) suorganizuotų renginių paslaugų 

gavėjams – patiko. 14 % (2020 m. - 6% ) suorganizuotų renginių paslaugų gavėjams Palangos 

miesto socialinių paslaugų centro – nepatiko. 

79 % (2020 m. - 62 %) darbuotojų įstaigoje organizuotus renginius įvertino puikiai, jiems 

labai patiko tiek renginiai, tiek jų organizavimas bei įsitraukimas. 15 % (2020 m. - 25 % ) 

darbuotojų renginiai patiko, tačiau jiems trūko išbaigtumo. 6 % (2020 m. - 13 %) darbuotojų 

renginiai nepatiko, jie nenoriai įsitraukė į organizavimą, vykdymą, renginio turinys neatitiko jų 

lūkesčių. 

Išvados. 1. Iš pateiktų grafikų matyti, kad Palangos miesto socialinių paslaugų centro 

organizuojami renginiai, šventės, užimtumai ir kitos veiklos didžiajai paslaugų gavėjų ir 

darbuotojų daliai labai patinka. Tačiau buvo dalis renginių, kurie nepateisino darbuotojų ir 

paslaugų gavėjų lūkesčių, jie nenoriai įsitraukė į jų organizavimą, planavimą bei dalyvavimą. Dalis 

paslaugų gavėjų renginiuose dalyvauja, tačiau jų prasmės dėl savo negalios sudėtingumo 

nesupranta. 2021 metais vertinimo rezultatai kai kuriose srityse žemesni dėl didesnio renginių 

skaičiaus, išvykstamuosiuose renginiuose gali dalyvauti tik maža dalis paslaugų gavėjų.  

Tobulinimo veiksmai: 1. Skatinti darbuotojų ir paslaugų gavėjų asmeninę atsakomybę 

savarankiškai organizuojant sociokultūrinius renginius. 

 

Grafika Nr. 2.                                                                                 15 paveikslėlis  
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Rezultatų paaiškinimas. 2. Periodinės patikros anoniminės anketos klausimu siekiama 

išsiaiškinti, kaip paslaugų gavėjai, artimieji/globėjai vertina šias socialines paslaugas: 

informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą, maitinimą, transportą, asmens 

higienos priežiūrą, užimtumo ir sociokultūrines paslaugas, gaunant dienos socialinės globos 

institucijoje paslaugą. Atsakymų pasiskirstymas pateiktas 15 paveikslėlyje. Didžioji dalis 

respondentų teikiamas paslaugas 2021 m. ir 2020 m. vertina gerai. 2021 metais 100 % gerai 

vertintos užimtumo ir kineziterapijos paslaugos, 2020 metais 100 % buvo įvertintos 

sociokultūrinės veiklos organizavimas, tarpininkavimas, konsultavimas, informavimas. 2021 

metais 6 % respondentų vidutiniškai vertina asmens higieną, sociokultūrines paslaugas, 

konsultavimą, informavimą. 2020 m. 8 % vidutiniškai vertino užimtumą, asmens higieną, 

transportą. Blogai įvertinusio dienos socialinėje globoje institucijoje teikiamas paslaugas per 2021 

metus nebuvo nei vieno paslaugų gavėjo. 94 % respondentų vertina gerai informavimą ir 

sociokultūrines paslaugas.  

Išvados. 2. Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjai, artimieji/globėjai 

Palangos miesto socialinių paslaugų centre teikiamas paslaugas vertina gerai. Gauti rezultatai 

pristatyti ir aptarti paslaugų gavėjų, jų artimųjų/globėjų, darbuotojų bendrame susirinkime, 

numatytos tobulinimo gairės.  

Tobulinimo veiksmai: 2.Atsižvelgti į paslaugų gavėjų, jų artimųjų/globėjų pastabas ir 

tobulinti paslaugos teikimą atsižvelgiant į Centro galimybes.  

 

XI. PASLAUGŲ GAVĖJŲ, PERSONALO IR KITOS SVARBIOS 

SUINTERESUOTOS ŠALIES VEIKLOS REZULTATŲ SUSUPRATIMO RODIKLIS 

 

46 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas teikia prieinamą, lengvai suprantamą 

informaciją apie užfiksuotus rezultatus, įskaitant apklausų rezultatus. 

Rodiklis. Paslaugų gavėjų, jų artimųjų/globėjų, darbuotojų, supratusių įstaigos veiklos 

rezultatus skaičius. 

Grafikas 

16 paveikslėlis  
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artimųjų/globėjų. 2022 m. bendrame susirinkime dalyvavo 32 asmenys: 10  darbuotojų, 12 

paslaugų gavėjų, 10 artimųjų/rūpintojų. Susirinkimo metu buvo pateikti įstaigos periodinės 

patikros rezultatai. 10 susirinkime dalyvavusių darbuotojų, 7 paslaugų gavėjai, 10 

artimųjų/globėjų teigia, kad rezultatai buvo pateikti aiškiai, suprantamai. Nebuvo nei vieno 

darbuotojo ir paslaugų gavėjo artimojo/rūpintojo, kuris nesuprastų veiklos rezultatų. 3 paslaugų 

gavėjai dėl savo negalios sudėtingumo nesuprato pateiktų rezultatų. 

Išvados. Didžiajai daliai susirinkimo dalyvių informacija pateikta aiškiai, suprantamai. 

Nebuvo nei vieno darbuotojo, artimojo/globėjo, kuris nesuprastų pateiktų įstaigos veiklos 

rezultatų. 3 paslaugų gavėjai dėl savo negalios sudėtingumo nesuprato pateiktų rezultatų. 

Tobulinimo veiksmai. Organizuoti individualius susitikimus, kuriuose paslaugų gavėjui, 

atsižvelgiant į gebėjimus, atskleisti įstaigos rezultatus.  

 

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, organizavimo metodų lyginimas su Kėdainių bendruomenės 

socialiniu centru. 

 

1 lentelė  

Paslaugų teikimas Palangos miesto socialinių 

paslaugų centras 

Kėdainių bendruomenės 

socialinis centras 

Užimtumo organizavimas  • Kineziterapija; 

• Meninė veikla: 

dailė, karpiniai, koliažai.  

• Kasdieninių 

savitvarkos įgūdžių 

palaikymas – darbo stalų 

susitvarkymas po 

užsiėmimų, asistavimas 

virtuvėje, generalinis patalpų 

tvarkymas ir kt.; 

• Socialinių 

įgūdžių palaikymas 

diskutuojant įvairiomis 

temomis, juokaujant, kūno 

kalbos stebėjimas; 

• Skaitymo - 

rašymo, skaičiavimo įgūdžių 

palaikymas 

• Kasdieninio 

gyvenimo įgūdžių ugdymas 

ir palaikymas, pvz., 

Lankymasis prekybos centre 

įsigyjant maisto produktų 

maisto gaminimo įgūdžiams 

lavinti, maisto gaminimas, 

recepto pasirikimas. 

• Pažintinė 

veikla; 

• Kineziterapija: fizinė 

veikla, mankštos, 

lauko ir patalpų 

treniruokliai. 

• Kasdieninių 

gyvenimo įgūdžių 

ugdymas- 

bendravimas, 

pokalbiai. 

• Socialinių įgūdžių 

ugdymas ir 

palaikymas-

apsipirkimas 

parduotuvėje ir 

įtraukimas į maisto 

gamybos pamokas, 

asistavimas (budintis) 

virtuvėje pietų metu. 

• Darbinių įgūdžių 

ugdymas - Centro 

aplinkos tvarkymas 

(talkos), gėlių 

laistymas, darbo vietų 

ir priemonių 

susitvarkymas. 

• Kultūrinės paslaugos: 

ekskursijos į kitus 



• Kompiuterinis 

raštingumas; 

• Darbas su 

polimeriniu moliu; 

• Smėlio 

paveikslų barstymas; 

• Asmens 

higiena.  
 

miestus, 

pasivaikščiojimai 

mieste, kultūrinių 

renginių, parodų 

lankymas, valstybinių 

ir religinių švenčių 

minėjimai, teminiai 

pokalbiai, paskaitos, 

šventiniai renginiai, 

paslaugų gavėjų 

gimtadienių 

šventimas.  

• Asmens higienos 

palaikymas - dušo 

paslauga pagal 

poreikį. 

• Meninė - muzikinė 

veikla: vaidyba, dainų 

improvizacija. 

• Laisvalaikio veikla: 

knygų, žurnalų 

peržiūra, stalo 

žaidimai, poilsis TV 

kambaryje (filmų, 

koncertų peržiūra), 

relaksacijos kambario 

paslaugos. 

•  Užimtumo veikla - dailės 

veikla, rankdarbių 

gamyba pas užimtumo 

specialistę. 

Bendruomeninės/sociokultūrinė 

veikla 
• Artimosios aplinkos 

tvarkymas, gėlių 

sodinimas; 

• Dalyvavimas 

kasmetinėje 

socialinėje akcijoje 

,,Uždek žvakelę ant 

apleisto kapo“; 

• Edukaciniai 

užsiėmimai; 

• Dalyvavimas 

projektinėje veikloje; 

• Kalendorinių švenčių 

minėjimas; 

• Išvykos; 

• Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas; 

• Parodų 

organizavimas. 

• Bendruomeninė 

veikla: išvykos į kitas 

įstaigas su savo 

menine veikla; 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

partneriais. 

• Socialinės  

atsakomybės veiklos: 

dalyvavimas  

savanorystės akcijoje, 

apleistų kapų 

tvarkymas. 

• Apsilankymas ir 

parama Gyvūnų 

gerovės tarnyboje  

„Pifas“. 

• Nevėžio pakrantės 

tvarkymas, šiukšlių 

rūšiavimas. 



• Bendradarbiavimas su 

miesto seniūnija. 

• Virtualios parodos 

„Gurgu gurgu į 

Kaziuko turgų“ 

organizavimas. 

• Asmeninės ir bendros 

paslaugų gavėjų darbų 

parodos (Centre). 

• Dalyvavimas 

Regioninėje 

neįgaliųjų šventėje „ 

Kartu mes jėga“. 

• Organizuota savaitinė 

Dienos užimtumo 

stovykla. 

• Pagal Vikondos 

grupės, UAB 

užsakymą 

dalyvavimas gerumo 

akcijoje „Vikonda 

kalėdinės tradicijos“- 

kalėdinių žaisliukų 

gamyba. 

• Dalyvavimas 

tarptautiniame 

projekte“ Giedokim, 

kaip gieda karaliai“- 

organizavo 

Lituanistinė 

etnokultūros ir 

dramos mokykla 

(Londonas). 

• Paslaugų gavėjai 

skatinami veiklai, 

skirtai antriniam 

žaliavų perdirbimui - 

gaminami 

rankdarbiai.  

Personalas • Personalo kvalifikacija 

tobulinama pagal 

patvirtintą planą, 

įvertinus darbuotojų 

kompetencijų tobulinimo 

poreikį.  

• Kasmetinis socialinių 

paslaugų srities 

darbuotojų veiklos 

vertinimas, išvados, 

rezultatai. 

• Savanorystės skatinimas; 

• Kasmetinis įstaigos 

personalo profesinės 

kompetencijos 

tobulinimas, 

kvalifikacijos kėlimas 

pagal ministro įsakymą, 

įstaigos numatytą planą, 

atsižvelgiant į darbuotojų 

tobulinimo poreikį. 

• Kasmetinis socialinių 

paslaugų srities 

darbuotojų veiklų 



• Organizuojami 

darbuotojų 

neformalūs renginiai; 

• Darbuotojų 

gimtadienių 

paminėjimai 

padaliniuose; 

• Profesinių švenčių 

minėjimas 

(socialinio 

darbuotojo diena; 

Boso diena, 

slaugytojo diena); 

• Išvykos; 

• Supervizija; 

• Intervizija; 

• Situacijų analizės.  

vertinimas, rezultatai, 

išvados. 

• Profesinių švenčių 

minėjimas (socialinio 

darbuotojo, slaugytojo, 

buhalterio diena) 

•  Bendros neformalios 

darbuotojų išvykos, 

ekskursijos. 

• Darbuotojų gimtadienių 

paminėjimai padaliniuose, 

kt. šventinių dienų 

paminėjimai (Moters 

diena, Boso diena). 

• Supervizijos  

Orientacija į asmenį  • Individualus socialinės 

globos planas 

sudaromas kartu su 

paslaugų gavėju, 

artimuoju/globėju per 

vieną mėnesį nuo jo 

atvykimo dienos (jei tai 

naujas paslaugų 

gavėjas) arba sausio 

mėnesį. 

•  Individualus socialinės 

globos planas 

peržiūrimas ir 

vertinamas ne rečiau 

kaip du kartus per 

metus; 

• Individualiame 

socialinės globos plane 

yra išsikeltas asmeninis 

paslaugų gavėjo tikslas, 

kurį įgyvendins per 

metus, peržiūrint 

paslaugų gavėjas 

įsivertina savo 

pokyčius. 

• Organizuojama 

specialiojo transporto 

paslauga; 

• Centre veikia paslaugų 

gavėjų ir darbuotojo 

Taryba. 

• Užtikrinamas 

konfidencialumas, 

• Paslaugų gavėjui 

sudaromas individualus 

socialinės globos planas 

(ISGP) kartu  su 

paslaugų gavėjais, tėvais 

(globėjais) ir darbuotojų 

komanda (stebėjimo 

metodu). 

• Skiriamas dėmesys 

paslaugų gavėjų 

įsitraukimui į paslaugų 

planavimą, fiksuojami 

pasiūlymai ir pagal 

galimybes 

įgyvendinami. 

• Stebėjimo metodu 

kasdien vertiname 

paslaugų gavėjo elgesį, 

būseną ir žurnale 

žymime pagal spalvas 

„Mano diena“. 

• Individualiame 

socialinės globos plane 

yra išsikeltas asmeninis 

paslaugų gavėjo 

„Svajonė- tikslas“, kuris 

gali būti įgyvendintas  

per 6 mėn.(arba 

pratęsiamas) iki  metų. 

• Centre išrinkta Paslaugų 

gavėjų Taryba, Dienos 

socialinės globos 

atstovybės taryba, Tėvų 



asmeninių duomenų 

apsauga.  

savitarpio pagalbos 

grupė. 

• Paslaugų gavėjams 

organizuojamos 

transporto paslaugos 

(atvykti į Centrą ir grįžti 

namo) - lydėjimas. 

• Paslaugų gavėjų 

konfidencialumo ir 

duomenų apsaugos 

laikymasis. 

Darbo organizavimas karantino 

metu 
• Su asmenimis, 

gaunančiais dienos 

socialinę globą 

dažniausiai 

bendraujama 

nuotoliniu būdu: 

telefonu, messenger, 

zoom programomis.  

• Susitikimai nuotoliniu 

būdu organizuojami ne 

rečiau kaip du kartus 

savaitėje; 

• Kontaktiniu būdu 

teikiant paslaugą 

reguliuojami 

darbuotojų, paslaugų 

gavėjų srautai. Grafikas 

sudarytas kas antrą 

dieną, kad srautai 

nesusitiktų. Paslauga 

teikiama laikantis visų 

saugos reikalavimų: 

darbuotojai dėvi 

kvėpavimo takus 

dengiančią kaukę, 

jiems periodiškai 

atliekami profilaktiniai 

COVID 19 viruso 

testai, laikomasi 

atstumo, patalpos 

vėdinamos, paviršiai 

dezinfekuojami. 

• Uždara facebook grupė, 

kurioje dalijamasi 

einamąja informacija, 

dienos veikla.  .  

• Teikiant paslaugas 

kontaktiniu būdu, 

laikomasi visų saugos 

reikalavimų 

(darbuotojų, paslaugų 

gavėjų): rankų higiena 

(dezinfekcija), kūno 

temperatūros 

matavimas, veido 

apsaugos kaukių 

dėvėjimas, paviršių 

dezinfekcija; paslaugų 

gavėjų srautų 

reguliavimas. 

• Paslaugų gavėjams 

teikiamos tęstinės-

palaikymo paslaugos 

(Centro nelankymo 

metu dėl ligos ar 

atostogų metu), per 

interneto prieigą, 

telefonu. Bendraujama 

ir teikiama įvairi 

informacija. 

• Dėl karantino ribojimų 

bendravimas su 

paslaugų gavėjų tėvais 

(globėjais) vyksta 

individualiai telefonu, 

teikiama informacija, 

konsultuojama; 

nuotoliniu būdu su 

paslaugų gavėjais 

bendraujama: per 

interneto prieigą 

(messenger, facebook), 

telefonu. 



• Karantino metu ir nesant 

jam paslaugų gavėjai, 

darbuotojai bendrauja 

sukurtoje internetinėje 

grupėje „Kurkime 

drauge“, ten pat 

atsispindi užimtumo 

veikla, demonstruojami 

darbeliai.  

 

Rezultatų paaiškinimas. Abu socialinių paslaugų centrai, teikdami dienos socialinės 

globos paslaugą suaugusiems asmenims su negalia, naudoja panašius veiklos organizavimo 

metodus. Kėdainių bendruomenės socialinis centras, teikdamas dienos socialinę globą, teikia dušo 

paslaugą, tuo tarpu Palangos socialinių paslaugų centras šią paslaugą teikia tik išskirtinėmis 

situacijomis. Palangoje suaugusiems asmenims su negalia gaunantiems dienos socialinę globą 

vedami smėlio paveikslų barstymo užsiėmimai, paslaugų gavėjai išnaudoja multisensorinio 

kambario galimybes pasinerdami į muzikos, šviesos, smėlio terapiją. 

Bendruomeninė/sociokultūrinė veikla abiejuose padaliniuose vykdoma vienodai, paslaugų gavėjai 

yra integruojami į visuomenę, dalyvauja įvairiuose renginiuose, parodose, projektuose, keliauja 

po Lietuvą, lanko kitus panašią paslaugą teikiančius centrus.  

Abiejuose centruose veikia paslaugų gavėjų, darbuotojų Taryba, kuri aktyviai dalyvauja 

Centro veikloje, teikia pasiūlymus. Abu centrai sudarydami individualų socialinės globos planą 

orientuojasi į individualius asmens gebėjimus, planą reguliariai peržiūri, esant poreikiui keičia. 

Papildomai Kėdainių bendruomenės socialiniame centre veikia Tėvų savitarpio paramos grupė.  

Karantino laikotarpiu abu centrai vadovaujasi sveikatos ministro nurodymais, paslaugą 

teikia laikydamiesi higienos, apsaugos, atstumo rekomendacijų. Palangos miesto socialinių 

paslaugų centras karantino laikotarpiu teikia ir nuotolinę dienos socialinės globos paslaugą per 

internetines platformas, už kurią paslaugų gavėjas nemoka. Teminiai susitikimai vyksta ne rečiau 

kaip du kartus per savaitę, kineziterapeutas jungiasi kasdien bendrai mankštai. Paslaugų gavėjai 

jungiasi pagal galimybes, reikalavimo dalyvauti visuose nuotoliniuose susitikimuose nėra. 

Karantino metu ir nesant jam Kėdainių bendruomenės socialiniame centre paslaugų gavėjai, 

darbuotojai bendrauja sukurtoje internetinėje grupėje „Kurkime drauge“, ten pat atsispindi 

užimtumo veikla, demonstruojami darbeliai 

Išvados. Abu socialinių paslaugų centrai vykdo panašią veiklą. Palangos miesto 

socialinių paslaugų centras galėtų suburti paslaugų gavėjų artimųjų savitarpio paramos grupę, o 

Kėdainių bendruomenės socialiniame centre darbuotojams galėtų vykti intervizijos, situacijų 

analizės.  

Tobulintini veiksmai. Palangos miesto socialinių paslaugų centre teikiant dienos 

socialinę globą suburti artimųjų/globėjų savitarpio paramos grupę.  


