
I. DARBUOTOJŲ 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, pritaikiusių kvalifikacijos tobulinimo renginyje įgytas žinias praktikoje, skaičius.  

 

2021 metais BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir seminaruose iš viso dalyvavo 

83 darbuotojai. Iš jų 52 socialinio darbo personalo darbuotojai; 12 socialinių darbuotojų ir 40 socialinio darbuotojo padėjėjų; 7 

administracijos darbuotojai; 19 medicinos personalo darbuotojų ir 5 specialistai dirbantys Įstaigoje.   

Per 2021 metus BĮ “Vilniaus Lakštingalos namų“ darbuotojai sudalyvavo 135-iuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

Įvairiuose seminaruose dalyvavo 125 darbuotojai, mokymuose 85 darbuotojai, konferencijose – 84, kursuose – 14 įstaigoje dirbančių 

darbuotojų.  

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių naudingumas  

 

2021 metais darbuotojai užpildė 210 Darbuotojo įsivertinimo anketų (po kvalifikacijos tobulinimo renginio). 119 vertinimų po 

kvalifikacijos renginio yra 10 balų, 45 vertinimai 9-iais,  32 vertinimai - 8-iais balais,  10 vertinimų 7-iais balais,  2 vertinimai – 6-iais 

balais, 1 vertinimas 5-iais balais,  1 vertinimas kvalifikacijos renginio 3-imis balais. 

Remiantis užpildytomis anketomis galime daryti išvadą, kad dauguma darbuotojų yra patenkinti kvalifikacijos renginiais ir 

juose dalyvaudami įžvelgia naudingumą.  

 

Žinių pritaikymas praktikoje ir kvalifikacijos tobulinimo renginių naudingumas 

 

2021 metais BĮ ,,Vilniaus Lakštingalos namų“  83 darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Žinias gautas 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 90% pritaiko darbe, 7% gali pritaikyti tik iš dalies, o gautų žinių negali pritaikyti tik 3% 

darbuotojų. Todėl galime daryti išvadą, kad 2021 metais kvalifikacijos tobulinimo renginiai praktinėmis žiniomis buvo naudingi. 

 

Naudingiausi kvalifikacijos tobulinimo renginiai  

 

2021 metais darbuotojai dalyvavo 135-iouse kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, po kurių naudingiausiais renginiais yra 

išskirti – seminaras ,,EQUASS - kokybiškų socialinių paslaugų teikimas“ BĮ ,,Vilniaus Lakštingalos namai”, kuris geriausiai yra 



įvertintas naujai įsidarbinusių darbuotojų, kurie sudalyvavę seminare džiaugėsi, kad galėjo susipažinti su EQUASS projektu ir 

Įstaigoje teikiamomis paslaugomis orientuotomis į Paslaugų gavėjus. Mokymai „Komandinio darbo svarba socialiniame darbe teikiant 

paslaugas kompleksinę negalią turintiems paslaugų gavėjams“ taip pat geriausiai įvertinti naujų darbuotojų, nes gauta informacija 

padėjo lengviau adaptuotis naujoje darbo vietoje dirbant su naujais komandos nariais. Renginys „Skiepai nuo COVID-19: pasitarkime 

su profesionalais“ daugumai dalyvavusių suteikė asmeninių žinių taip pat padėjo apsispręsti dėl skiepų ir suteikė daugiau informacijos 

apie skiepų naudą. Seminaras „Streso valdymas“ – šio pobūdžio seminarai visada yra aktualiausi ir naudingiausi tiek dirbant socialinį 

darbą, tiek asmeniniame gyvenime. Seminaro nauda akivaizdi tuo, jog išklausę metodinę medžiagą stengiamės įvairius ramybės 

pratimais pasinaudoti gyvenimiškose situacijose. 

 

Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai: 

 

1. 2021 metais kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 83 darbuotojai, lyginant su 2020 metais, kai dalyvavo 64 darbuotojai, 

matome, kad kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 2021 metais darbuotojai dalyvavo aktyviau. 

2. 2021 metais iš viso įvyko 135 kvalifikacijos renginiai, kuriuose darbuotojai tobulino savo kompetencijas. Lyginant su 2020 metais 

kai buvo 54, galime daryti prielaidą, jog skaičius yra ženkliai didesnis, kadangi 2021 metais vyko daugiau nuotolinių kvalifikacijos 

tobulinimo renginių, kuriuose darbuotojai turėjo didesnes galimybes dalyvauti. 

3. Žinias gautas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pritaiko 90%, 7% žinias pritaiko iš dalies, o visiškai nepritaiko tik 3%. 2020 

metais rezultatas buvo panašus – 89% pritaikė, 7% pritaikė iš dalies, 4 % - visiškai nepritaikė. 

4. Skatinti darbuotojus dalyvauti kvalifikacijos renginiuose, atsižvelgiant  į jų norus ir pasiūlymus tobulinant turimas ir įgyjant naujas 

kompetencijas. 

5. Išskirti kvalifikacijos renginius, kurių gautas žinias darbuotojas galės panaudoti ne tik darbe, bet ir asmeniškai sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR UŽTIKRINIMO KASDIENIAME DARBE REZULTATAI 

 

13 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas garantuoja Paslaugų gavėjo teises, šios teisės apibrėžiamos teisių chartijoje, kuri 

grindžiama tarptautinėmis žmogaus teisių konvencijomis. 

1Rodiklis. Įstaigos darbuotojai ir Paslaugų gavėjų tėvai teigiamai vertina Paslaugų gavėjų teisių užtikrinimą Įstaigoje. 

2 Rodiklis. Paslaugų gavėjų skaičius, kurie pasinaudoja savo teisėmis.  
 

2021 metų apklausa parodė, jog visi darbuotojai žino, kad pagrindinis dokumentas užtikrinantis Paslaugų gavėjų teises yra teisių 

chartija. Taip pat visi mano, kad Paslaugų gavėjų teisės yra užtikrinamos. Pagrindinės priemonės, kuriomis užtikrinamos Paslaugų 

gavėjų teisės Įstaigoje yra saugios aplinkos sukūrimas (24 darbuotojai), teikiamos medicinos paslaugos (15 darbuotojų), skirtingų 

užimtumo veiklų pasirinkimas (15 darbuotojų), tinkamas bendravimas (11 darbuotojų). Tad galime daryti išvadą, kad svarbiausia, 

darbuotojų nuomone, Paslaugų gavėjams yra saugios aplinkos užtikrinimas. Paslaugų gavėjų teisių užtikrinimui, darbuotojai siūlo: 

suteikti daugiau privatumo gyvenant kambariuose po du, taip pat leisti patiems rinktis specialistus, pas kuriuos nori lankytis bei leisti 

švęsti gimtadienius ne tik ,,Lakštingalos namuose“.  

2021 metais buvo pateiktos anketos Paslaugų gavėjų artimiesiems, tačiau, negalima daryti tikslių rezultatų išvadų, kadangi buvo 

pateiktos tik 4 anketos, iš kurių užpildytos buvo tik 3. 2  tėvai mano, kad  Paslaugų gavėjų teisės yra visada užtikrinamos, 1 iš tėvų – 

kad yra užtikrinamos iš dalies, o 1 anketa buvo neužpildyta, kadangi trūksta informacijos apie Paslaugų gavėjų teisių užtikrinimą 

įstaigoje. 

2021 metais atlikto I gr. paslaugų gavėjų interviu (dalyvavo 10 Paslaugų gavėjų) rezultatai parodė, kad Įstaigoje yra sudarytos 

galimybės pasinaudoti savo teisėmis ir dauguma apklaustųjų jomis pasinaudoja: turi lygias teises bendrauti su draugais; jaučiasi 

saugūs, nes gerai sutaria tiek su draugais, tiek su darbuotojais; patenkinti savo gyvenamąja aplinka; visada gali kreiptis ir kreipiasi 

pagalbos į socialinį darbuotoją; gali laisvai reikšti savo nuomonę jiems priimtinu būdu (žodžiu, raštu, alternatyvia komunikacija); 

naudojasi ryšio priemonėmis; pasinaudoja teise rinktis mėgstamą veiklą; užtikrinama teisė į užimtumą ir dalyvavimą.  

 

Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai: 

 

1. Darbuotojų nuomone, Paslaugų gavėjų teisės Įstaigoje yra užtikrinamos. Paslaugų gavėjai gauna užimtumą, yra saugūs, yra 

pasirūpinama jų sveikatos apsauga. 

2. Būtinas Paslaugų gavėjų tėvų supažindinimas su Paslaugų gavėjų teisėmis bei jų užtikrinimu BĮ „Vilniaus Lakštingalos 

namuose“ (rekomenduojama tai daryti nuotoliniu būdu). 

3. Paslaugų gavėjams yra sudarytos galimybės pasinaudoti savo teisėmis ir jie jomis pasinaudoja. 



4. Siūlymas 2022 metais įvertinti Paslaugų gavėjų, jų tėvų ir darbuotojų nuomonę apie sudarytas galimybes Paslaugų gavėjams 

pasinaudoti savo teisėmis ir palyginti šių šalių apklausos rezultatus. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.PARTNERYSČIŲ TEIKIAMOS NAUDOS REZULTATAI 

 

25 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas įvertina partnerystės rezultatus ir naudą Paslaugų gavėjams ir organizacijai. 

Rodiklis. Didžiausią naudą Paslaugų gavėjams teikiančios bendradarbiavimo su ugdymo/dienos centrais priemonės socialinių 

darbuotojų, ugdymo/dienos centrų atstovų ir Paslaugų gavėjų vertinimu. 

 

2022 m. sausio mėnesį buvo atliktos BĮ „Vilniaus Lakštingalos namų“ socialinių darbuotojų, I grupės ( pagal savarankiškumo 

lygį) Paslaugų gavėjų ir ugdymo/dienos centrų atstovų apklausos. Apklausose dalyvavo 9-i socialiniai darbuotojai, 22-u Paslaugų 

gavėjai ir 6-i ugdymo/dienos centrų atstovai. Socialinių darbuotojų ir ugdymo/dienos centrų atstovų buvo klausiama apie dažniausiai 

naudojamas bendradarbiavimo priemones ir jų naudą Paslaugų gavėjams. Siekiant nustatyti, kokiose integracijos į visuomenę 

priemonėse dalyvauja Paslaugų gavėjai, ugdymo/dienos centrų atstovų buvo klausiama, kaip dažnai jie organizuoja įvairias išvykas, o 

Paslaugų gavėjai įvertino, ar dalyvavo tose išvykose per paskutinius metus. 

Partnerių atstovų nuomone, naudingiausia bendradarbiavimo priemonė yra „Gerosios patirties“ sklaidos renginiai (60%), 

dažniausiai taikomos bendradarbiavimo priemonės yra informacijos perdavimas telefonu (67% ) ir „Keliaujančiais užrašais“ (50% ). 

BĮ Vilniaus „Lakštingalos namų“ socialiniai darbuotojai naudingiausias bendradarbiavimo priemones pažymėjo informacijos 

perdavimą elektroniniu paštu (89%), telefonu (78%), „Keliaujančiais užrašais“ (56%). Dažniausiai taikomos socialinių darbuotojų 

bendradarbiavimo priemonės: informacijos perdavimas „Keliaujančiais užrašais“ (56%), elektroniniu paštu (56%) ir telefonu (44%). 

 

Pasiūlymai bendradarbiavimui stiprinti: 

 

Socialiniai darbuotojai siūlo organizuoti bendras šventes, konkursus; gerosios patirties sklaidos renginius; daugiau bendrauti 

telefonu; trūksta atgalinio ryšio bendraujant „Keliaujančiais užrašais“. Ugdymo/dienos centrų atstovai siūlo - šiltuoju metų laiku 

organizuoti nors vieną bendrą veiklą Įstaigos kieme, pasikviečiant vaikui svarbų asmenį iš mokyklos ar ugdymo centro.  

 

Paslaugų gavėjų įsitraukimas į visuomenės gyvenimą ugdymo/dienos centruose  

 

Per paskutinius metus ugdymo/dienos centrų atstovų organizuotose išvykose Paslaugų gavėjai dažniausiai vyko į kiną ir teatrą, 

juos organizavo 80% partnerių atstovų, su 67% partnerių atstovais Paslaugų gavėjai dalyvavo mugėse, į kavinę ir į koncertą vyko su 

60% partnerių atstovų. Paslaugų gavėjai dažniausiai dalyvavo išvykose į parduotuvę (41%), vyko į ekskursijas muziejuose (41%), 

išvykose į kiną ir teatrą (po 32%).  



Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai: 

 

Apklausų rezultatai parodė, kad bendradarbiavimas tarp BĮ „Vilniaus Lakštingalos namų“ ir ugdymo/dienos centrų yra 

užtikrinamas. Dažniausiai naudojamos bendradarbiavimo priemonės – informacijos perdavimas elektroniniu paštu, telefonu ir 

„Keliaujančiais užrašais“. Dažniausiai naudojamos Paslaugų gavėjų integracijos priemonės – išvykos į kino teatrą ir teatrą, išvykos į 

parduotuvę, muziejų, kavinę, dalyvavimas mugėse. 

Siekiant stiprinti bendradarbiavimą su ugdymo/dienos centrais tikslinga organizuoti gerosios patirties sklaidos renginius, 

organizuoti bendras šventes. Siekiant tobulinti Paslaugų gavėjų integracijos į visuomenę priemones, tikslinga bendraujant su 

ugdymo/dienos centrų atstovais fiksuoti Paslaugų gavėjų išvykas ir nustatyti, kokios išvykos labiausiai patinka Paslaugų gavėjams ir 

kaip dažnai jose dalyvauja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ REZULTATAI 

 

27 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia Paslaugų gavėjus kaip aktyvius dalyvius į paslaugų planavimą, teikimą ir 

vertinimą. 

 

Rodiklis. I ir II grupių Paslaugų gavėjų skaičius, kuriems sudaryta galimybė įsitraukti į papildomų užimtumo veiklų planavimą, 

teikimą ir vertinimą. 

 

Siekiant išsiaiškinti ,,Vilniaus Lakštingalų namai“ Paslaugų gavėjų įsitraukimą (įtraukimą) į teikiamų paslaugų planavimą, 

teikimą ir vertinimą 43 Paslaugų gavėjai (I ir II grupės, pagal suvokimo ir gebėjimų lygį) dalyvavo apklausoje. Išanalizavus apklausas, 

rezultatai parodė, kad savarankiškai į klausimus atsakė 14 Paslaugų gavėjų, 18 atsakyti padėjo šeimynų darbuotojai, o už 11 Paslaugų 

gavėjų pildė šeimynos darbuotojai. 

Iš visų apklaustųjų paaiškėjo, kad 35 Paslaugų gavėjai lanko bent vieną papildomą užimtumo veiklą ,,Vilniaus Lakštingalų 

namuose“, 8 nelanko nei vieno. Iš 35-ių lankančiųjų muzikos užsiėmimus, tik 8 Paslaugų gavėjai savarankiškai pasirinko užsiėmimą, 

24-iems parinko darbuotojai; šokių užsiėmimus savarankiškai pasirinko 6, 14-ai parinko darbuotojai; dailės užsiėmimus savarankiškai 

pasirinko 4 Paslaugų gavėjai, o 14-ai buvo paskirti darbuotojų nuožiūra. Apdorojus atsakymus paaiškėjo, kad nepriklausomai ar 

pasirinko savarankiškai, ar buvo nukreipti šeimynų darbuotojų, užsiėmimų vadovų, beveik 100 proc. Paslaugų gavėjai užsiėmimus 

lanko noriai. Patinka užsiėmimų vedime taikomi metodai, turinys, bendravimas su vadovu. 

Dauguma apklaustųjų mielai dalyvauja grupiniuose užsiėmimuose, juos pasirinko 21 respondentas, 6-iems patinka ir grupiniai, 

ir individualūs, 10 respondentų mieliau dalyvautų individualiuose užsiėmimuose. 

Planuojant papildomo užimtumo paslaugas Paslaugų gavėjai išreiškė nuomonę, kokių užsiėmimų, kurių šiuo metu nėra 

,,Vilniaus Lakštingalų namuose“, norėtų ateityje. Net 31 Paslaugų gavėjas norėtų hipoterapijos užsiėmimų, 25 – kaniterapijos. 

Dauguma pageidauja įvairių terapijų: muzikos, dailės, judesio. 20 respondentų pageidautų sporto, plaukimo užsiėmimų. 6 pareiškė 

norą pažinti konstravimo, technikos paslaptis, pageidavo robotikos užsiėmimų. 

 

Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai: 

 

Apibendrinant rezultatus, galime daryti išvadą, jog Paslaugų gavėjams būtina, sudaryti didesnę galimybę papildomus 

užsiėmimus rinktis savarankiškai, pagal asmeninius poreikius ir pomėgius. Būtina atsižvelgti į Paslaugų gavėjų poreikius, planuojant 



ateinančių metų papildomą užimtumą, rasti galimybių įsteigti naujus ,,būrelius“, tokius kaip hipoterapijos, kaniterapijos, judesio 

terapijos bei sporto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO REZULTATAI 

 

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

gerintų Paslaugų gavėjų įgalinimą. 

1 Rodiklis. I-II gr. pagal savarankiškumo lygį paslaugų gavėjų, įgijusių naują gyvenimo įgūdį/įgūdžius maisto ruošimo ir namų ruošos 

srityse, skaičius per metus, lyginant su bendru gyventojų skaičiumi. 

2 Rodiklis. III gr. pagal savarankiškumo lygį paslaugų gavėjų skaičius, kurie gali pasirinkti maisto produktą iš dviejų pasiūlytų. 

 

Tyrime dalyvavo 43 (I, II grupės pagal savarankiškumo lygį) Paslaugų gavėjai. 2020-2021 m. tyrimas parodė BĮ „Vilniaus 

Lakštingalos namų“ Paslaugų gavėjų procentinę dalį, kurie geba, iš dalies geba arba negeba pasigaminti savarankiškai pasirinkto 

patiekalo. Rezultatai parodė, kad pasigaminti pasirinktą patiekalą geba 35% Paslaugų gavėjų, iš dalies geba pasigaminti 56% Paslaugų 

gavėjai ir negeba pasigaminti  9% Paslaugų gavėjų.  

Taip pat buvo atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo tie patys 43 (I, II grupės pagal savarankiškumo lygį) Paslaugų gavėjai  kurie 

įgalinami namų ruošos srityje. Tyrimas parodė BĮ „Vilniaus Lakštingalos namų“ Paslaugų gavėjų procentinę dalį, kurie geba, iš dalies 

geba arba negeba atlikti veiklos namų ruošos srityje. Paslaugų gavėjai individualiai pasirinkę namų ruošos veiklą, stengėsi ją išmokti 

per metus. Rezultatai parodė, kad 33% Paslaugų gavėjų geba atlikti pasirinktą veiklą namų ruošoje, iš dalies geba 67 % Paslaugų 

gavėjų ir negeba 0% Paslaugų gavėjų. 

 

Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai: 

Apibendrinus rezultatus matome, kad dauguma Paslaugų gavėjų tiek maisto gaminimo, tiek namų ruošos srityje geba iš dalies 

atlikti savarankiškai pasirinktas veiklas. 

 

 

Pagal 2020 m. rekomendacijas, 2021 m. buvo atliktas tyrimas, kuris padėtų įvertinti III grupės  (pagal savarankiškumo lygį) 

Paslaugų gavėjų, savarankiškumo lygio, gebėjimų bei pagalbos poreikio priskirtų asmenų įgalinimo rezultatą. Tyrime kuriame 

dalyvavo 22 III grupės Paslaugų gavėjai, kurie turėjo kiek įmanoma savarankiškai pasirinkti iš dviejų pasiūlytų maisto produktų, tą, 

kurio jis labiau nori, rezultatai atskleidė, kad antrą ir trečią ketvirtį, tyrimo rezultatai buvo vienodi: 2  iš 22-jų Paslaugų gavėjų geba 

pasirinkti mėgstamą maisto produktą,  6 geba iš dalies, o  14 Paslaugų gavėjų pasirinkti produkto negeba. Ketvirtą ketvirtį lyginant su 

antruoju ir trečiuoju, išlieka 2 Paslaugų gavėjai, kurie geba išsirinkti mėgstamą maisto produktą, tačiau ketvirtam ketvirtį 8 Paslaugų 

gavėjai iš dalies geba (antram ir trečiam ketvirtį buvo 6), o negeba pasirinkti 12 (antram ir trečiam ketvirtį buvo 14).  



Rezultatai rodo, kad ketvirtajame ketvirtyje daugiau Paslaugų gavėjų iš dalies geba išsirinkti mėgstamą produktą, bei mažiau 

Paslaugų gavėjų negeba. Galime daryti išvadą, jog Paslaugų gavėjai po truputį sugeba pasirinkti mėgstamą produktą. 

 

Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai: 

 

Atsižvelgiant į Paslaugų gavėjų norus ir poreikius, tikslinga būtų III grupės Paslaugų gavėjams leisti rinktis iš dviejų maisto 

produktų, juos konkrečiai įvardijant, kad išsiaiškinti labiausiai mėgstamus Paslaugų gavėjų  produktus. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMO REZULTATAI 

 

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. 

1 Rodiklis. Paslaugų gavėjų skaičius, kuriems pagėrėjo gyvenimo kokybė  fizinės ir emocinės gerovės, socialinės įtraukties ir asmens 

savirealizacijos srityse. 

2 Rodiklis. III grupės Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokytis per metus. 

. 

Apklausoje dalyvavo 43-ys I ir II grupės (pagal savarankiškumo lygį), Paslaugų gavėjai, kurie savo nuomonę išsakė 

,,šviesoforo“ kortelių pagalba. Klausimai palietė septynias sritis: maitinimą, laisvalaikį, norimų daiktų įsigijimą, dalyvavimą šeimynos 

veikloje, popietinę veiklą, savijautą šeimynoje ir pagalbą reikalui esant. 

 2022 m. sausio mėnesį atliktas Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokyčio per metus įvertinimas. Gyvenimo kokybė buvo 

tiriama pagal Paslaugų gavėjų savarankiškumo lygį (I-II gr. – savarankiškesni, III – visiškai nesavarankiški). 

 I-II gr. Paslaugų gavėjams 2020 m. ir 2021 m. buvo pateiktos vizualizuotos anketos. 2020 m. apklausoje dalyvavo 48 Paslaugų 

gavėjai, 2021 m. – 43. Rezultatai parodė, kad didžiausi gyvenimo kokybės pokyčiai per metus įvyko naudojimosi skundų dėžute 

srityje, t.y. sumažėjo naudotojų net 74%. Kai jaučiasi blogai, Paslaugų gavėjai dažniau ėmė kreiptis į darbuotojus (10% padaugėjo 

besikreipiančių), į sveikatos specialistus padaugėjo besikreipiančiųjų 19%, psichologą – 5%.). Savo šeimynoje besijaučiančių gerai 

sumažėjo 6% Paslaugų gavėjų, galinčių pasirinkti mėgstamą užsiėmimą popietinėje veikloje sumažėjo 14%, dalyvaujančių 

pokalbiuose „Prie kavos“ padaugėjo 16%, galinčių išsirinkti norimas prekes padaugėjo 30% Paslaugų gavėjų, galinčių pasirinkti 

mėgstamą laisvalaikio veiklą padaugėjo 8%, besidžiaugiančių, kad gali pasigaminti pasirinktą patiekalą – 5% Paslaugų gavėjų. 

 III gr. Paslaugų gavėjų emocijos buvo stebimos 2021 m sausio ir rugpjūčio mėnesiais. 2021 m. sausio mėnesio stebėjime 

dalyvavo 21 Paslaugų gavėjas, o 2021 m. rugpjūtį – 22. Nustatyta, kad per metus teigiamų emocijų padaugėjo: „Labai linksmas, 

krykščia“ padaugėjo 8-iais pasireiškimais; „Linksmas, šypsosi“ – 32-iem pasireiškimais. Nuotaikos „Ramus“ pasireiškimų sumažėjo 

49-iais pasireiškimais, „Liūdnas“ – 13, o „Piktas, verkia“ – 5-iais. Dažniausiai pasireiškiančios teigiamas emocijas sukeliančios 

priežastys susijusios su mėgstama veikla, maistu, darbuotojų dėmesiu. 

 

Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai: 

 

Išanalizavus gautus rezultatus matyti, kad Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė per metus pagerėjo. Siekiant tobulinti I-II Paslaugų 

gavėjų grupės gyvenimo kokybės gerinimo rezultatus, tikslinga tobulinti galimybes Paslaugų gavėjams naudotis „Skundų dėžute“, 



užtikrinti šeimynoje saugią psichoemociškai palankią atmosferą, galimybę rinktis mėgstamą popietinę veiklą. III grupės Paslaugų 

gavėjams, atsižvelgiant į individualius poreikius, taikyti veiklas, kurios skatina teigiamas emocijas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

1 Rodiklis. Kiek Paslaugų gavėjų įsitraukia į aktyvų, pasyvų ISGP sudarymą. Kiek Paslaugų gavėjų neįsitraukia į ISGP, už juos tai 

atlieka socialinis darbuotojas. Būdai, kuriais paslaugų gavėjai įtraukiami į ISGP sudarymą ir vertinimą. 

 

2021 m. buvo atlikta paslaugų gavėjų anketinė apklausa, kurios metu buvo siekiama išsiaiškinti, kiek paslaugų gavėjų 

savarankiškai įsitraukia į ISGP rengimą bei būdus, kuriais įsitraukiama. 

 Lyginant 2021 metų pusmečių rezultatus išryškėjo tam tikri pakitimai Paslaugų gavėjų atsakymuose. Skiriasi pats Paslaugų 

gavėjų kiekis, t.y. vasario mėnesį apklausoje dalyvavo 48 Paslaugų gavėjai, o rugsėjo mėnesį 45 Paslaugų gavėjai. Skaičius pasikeitė, 

kadangi iš Įstaigos dėl sveikatos problemų išvyko trys Paslaugų gavėjai. 

 Lyginant pusmečius liko tendencija, kad dauguma Paslaugų gavėjų žino, kad turi metinį planą, tačiau per abu ketvirčius  apie 

10 Paslaugų gavėjų nežino. Galima daryti prielaidą, kad šie Paslaugų gavėjai tiesiog nesuvokia pačio žodžio PLANAS reikšmės, todėl 

rekomenduočiau žodį „Planas“ pakeisti į jiems suprantamesnį, pvz: asmeninė knyga, dienoraštis ir t.t. 

 Į klausimą „Ar Paslaugų gavėjai išsako savo norus, rengiant ISG planą“ pastebėta, kad dauguma savo norus išsako, bet  antrą 

ketvirtį pasisako jų mažiau negu pirmą. Gali būti, kad  šių Paslaugų gavėjų sunkesnis suvokimo lygis, todėl už juos jų norus gali 

stebėjimo būdu įrašyti ir pats socialinis darbuotojas. 

 Savo pageidavimus ir norus per abu ketvirčius rengdami planą Paslaugų gavėjai 

labiausiai išsako per individualius pokalbius su darbuotoju, tačiau daug naudojasi ir 

alternatyviąją komunikacija. 

 

Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai: 

1. Dauguma Paslaugų gavėjų aktyviai įsitraukia į plano kūrimą, išsako savo norus, 

pageidavimus, svajones, suvokia, kad tai yra dokumentas, įdeda savo indėlį kurdami ISG planą ir 

jį patvirtina savo parašu. 

2. Tikslinga pakeisti žodį PLANAS į labiau suprantamą Paslaugų gavėjams. 

3. Skatinti drąsiau dalyvauti ir išsakyti savo norus, rengiant planą. 

4. Padėti kiekvienam Paslaugų gavėjui suprasti ISG planą, išsiaiškinti, kas jiems yra neaišku ir 

nesuprantama. 

 



VIII. PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMO REZULTATAI 

 

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. Paslaugų gavėjų savijauta, kai į sveikatos priežiūros įstaigas juos lydi skirtingi asmenys.  

 

 2020 metais Paslaugų gavėjai ir jų tėvai vertino tris tęstinių paslaugų sritis: paslaugas vasaros stovyklose, paslaugas ugdymo ir 

dienos užimtumo centruose bei paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose. Remiantis Paslaugų teikimo tęstinumo rezultatais buvo 

nuspręsta tobulinti tęstines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose, todėl atsižvelgiant į tai – pakeistas rodiklis. 2021 metais po 

kiekvieno apsilankymo sveikatos priežiūros įstaigoje, esant galimybei šeimynų darbuotojai  individualiu pokalbiu (su I gr. Paslaugų 

gavėjais) fiksavo, kaip Paslaugų gavėjas jautėsi lankydamasis sveikatos priežiūros įstaigoje. II gr. ir III gr. Paslaugų gavėjų savijautą 

įvertino jį lydėjęs darbuotojas.  

 2021 metais iš viso sveikatos priežiūros įstaigose, Paslaugų gavėjai lankėsi 273-is kartus. Pagal lytį -  75% lankėsi vyrų 

(berniukų) ir 25% moterų (mergaičių). Visų metų laikotarpyje buvo tik 6% ekstra nenumatyti vizitai ir 94% iš anksto suplanuoti 

vykimai į sveikatos priežiūros įstaigas. Nedidelė dalis Paslaugų gavėjų (2%) buvo hospitalizuoti, likusieji 98% vyko vienkartiniams 

vizitams pas gydytoją.  

Atsižvelgiant į gautus rezultatus matome,(1 pav.) kad vykstant į sveikatos priežiūros įstaigas su šeimynos darbuotojais 2 kartus 

Paslaugų gavėjai bijojo, net 150 kartų nebijojo, o 23 kartus – jautė nerimą. Kai į sveikatos priežiūros įstaigas lydėjo atsakingas lydintis 

darbuotojas, 13 kartų Paslaugų gavėjų bijojo, 69 – nebijojo, o 4 kartus Paslaugų gavėjai jautė nerimą. Paslaugų gavėjus lydint tėvams 

– 1 kartą Paslaugų gavėjas bijojo, 11 nebijojo, nerimo nejautė nei vienas Paslaugų gavėjas.  

 

Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai: 

1. Remiantis rezultatais, galime daryti išvadą, kad Paslaugų gavėjai jaučiasi geriausiai, kai į sveikatos 

priežiūros įstaigas juos lydi jų šeimynos darbuotojas. 

2. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, ligoninėse Paslaugų gavėjų nebuvo galima lankyti, todėl 2022 

metais planuojama analizuoti, kaip užtikrinamas paslaugų tęstinumas derinant darbo metodus su 

ugdymo įstaigomis ir dienos centrais.  

 

 

 



IX. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOS PASLAUGŲ GAVĖJAMS REZULTATAI 

 

43 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas fiksuoja suteiktų paslaugų rezultatus ir naudą paslaugų gavėjui individualiu ir kolektyviniu 

požiūriu. 

Rodiklis: Paslaugų gavėjų užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo pokytis per metus (individualiu lygiu).  

 

 Siekiant išsiaiškinti Paslaugų gavėjų nuomonę apie jiems teikiamų paslaugų pagerėjimą arba pablogėjimą, individualiu lygiu,  

2021 m. rugsėjo  mėn. buvo apklausiami I grupės Paslaugų gavėjai. Vertinime dalyvavo 23 I grupės pagal savarankiškumo lygį 

Paslaugų gavėjai. 

 Išryškėjo, kad pagerėjo kasdieninių įgūdžių ugdymas, poilsis ir miegas.  Maitinimo pagerėjimą pasižymėjo 91 % apklaustųjų ir 

9%, kad iš dalies pagerėjo (tai yra 2 Paslaugų gavėjai). Komunikavimo ir socialinių ryšių pagerėjimą pažymėjo tik 83%, 4% 

pažymėjo, kad iš dalies pagerėjo ir 13%, kad nepagėrėjo. Teikiamų laisvalaikio paslaugų pagerėjimą pažymėjo tik 65% apklaustųjų, 

22% iš dalies pagerėjo ir 13% pažymėjo, kad nepagerėjo laisvalaikio organizavimo paslaugos. 

 

Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai: 

Galima teigti, kad pagerėjimas buvo pasiektas kasdieninių įgūdžių, poilsio ir miego, maitinimo srityse. Komunikavimą, socialinius 

ryšius ir laisvalaikį reikėtų stiprinti, tobulinti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. PASLAUGŲ GAVĖJŲ IR KITŲ SVARBIŲ SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASITENKINIMĄ PASLAUGOMIS RODANTYS 

REZULTATAI 

45 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas matuoja Paslaugų gavėjų ir visų suinteresuotų šalių pasitenkinimą remdamiesi vidaus ir 

(arba) išorės vertinimu. 

Rodiklis: Pasitenkinimo paslaugų kokybe Paslaugų gavėjų, kitų suinteresuotų šalių pokytis per metus. 

 

 

 2022 m. sausio mėnesį buvo atliktos Paslaugų gavėjų, darbuotojų, Paslaugų gavėjų artimųjų ir partnerių apklausos apie 

pasitenkinimą Įstaigos teikiamomis paslaugomis. Paslaugų gavėjams buvo pateiktos vizualizuotos anketos, kitoms suinteresuotoms 

šalims – elektroninė anketa. 

 Paslaugų gavėjų apklausoje dalyvavo 45 (I-II grupės pagal savarankiškumo lygį) Paslaugų gavėjai. Rezultatai parodė (1 pav.), 

kad Paslaugų gavėjai visas paslaugas įvertino teigiamai. Geriausiai įvertintas darbuotojų elgesys (98% įvertino „Patinka”), o 

žemiausiai – maitinimas (82% įvertino „Patinka“). 

 Kitų suinteresuotų šalių apklausoje dalyvavo 15 darbuotojų, 6 Paslaugų gavėjų artimieji ir 1 Įstaigos partneris. Rezultatai 

parodė (2 pav.), kad darbuotojai geriausiai vertina meninio ugdymo (93% įvertino „Labai gerai“), laisvalaikio organizavimo (67%) ir 

socialinių įgūdžių ugdymo (67%) paslaugas. Prasčiausiai darbuotojai įvertino psichologinės pagalbos paslaugą (7% įvertino „Labai 

gerai“). Paslaugų gavėjų artimieji geriausiai įvertino maitinimo (33%) ir transporto organizavimo paslaugas (33%), „Labai gerai“ 

Paslaugų gavėjų artimieji išvis neįvertino (0%) psichologinės pagalbos, tarpininkavimo ir atstovavimo, konsultavimo ir informavimo. 

Partneris visas paslaugas įvertino „Labai gerai“. 

 Kitų suinteresuotų šalių apklausoje buvo prašoma pateikti pasiūlymų, kaip būtų galima tobulinti paslaugas. Buvo pateikti 6 

pasiūlymai. 3 iš jų susiję su psichologo būtinumu, 3-ys su užimtumo paslaugų gerinimu (būrelių, pramogų, žaidimo aikštelėse 

sūpynių, virtuvėlių įrengimo). 

Lyginant 2019 ir 2021 metų rezultatus išryškėjo, kad Paslaugų gavėjų vertinimu pagerėjo pasitenkinimas kambariu – 4%, 

darbuotojų elgesio vertinimas – 5%, tačiau išvykų ir maitinimo paslaugų vertinimas pablogėjo: pasitenkinimas išvykomis sumažėjo 

7%, o maitinimu – 14%. 

Lyginant 2019-2021 m. Paslaugų gavėjų artimųjų pasitenkinimą paslaugų kokybe išryškėjo, kad jų požiūriu pagerėjo 

laisvalaikio organizavimas (17%), tačiau pablogėjo visos kitos paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymo (33%), transporto organizavimo 

(67%), informavimo (25%), maitinimo (67%), Paslaugų gavėjų gyvenimo sąlygos (83%). 

 

Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai: 



1. Paslaugų gavėjai visas paslaugas įvertino teigiamai. Geriausiai įvertintas darbuotojų elgesys, o žemiausiai – maitinimas.  

2. Darbuotojai geriausiai vertina meninio ugdymo, laisvalaikio organizavimo ir socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas. 

3. Prasčiausiai darbuotojai įvertino psichologinės pagalbos paslaugą. 

4. Paslaugų gavėjų artimieji geriausiai įvertino maitinimo ir transporto organizavimo paslaugas, „Labai gerai“ Paslaugų gavėjų 

artimieji išvis neįvertino psichologinės pagalbos, tarpininkavimo ir atstovavimo, konsultavimo ir informavimo. Partneris visas 

paslaugas įvertino „Labai gerai“. 

5. Lyginant 2019 ir 2021 metų rezultatus išaiškėjo, kad Paslaugų gavėjų vertinimu pagerėjo pasitenkinimas kambariu, darbuotojų 

elgesio vertinimas, tačiau išvykų ir maitinimo paslaugų vertinimas pablogėjo. Paslaugų gavėjų artimųjų pasitenkinimas 

paslaugų kokybe pagerėjo laisvalaikio organizavimo srityje, tačiau pablogėjo visos kitos paslaugos: socialinių įgūdžių 

ugdymo, transporto organizavimo, informavimo, maitinimo, Paslaugų gavėjų gyvenimo sąlygos. 

6. Siekiant geresnių rezultatų pasitenkinimo paslaugomis srityje, labai svarbu teikti psichologinę pagalbą Paslaugų gavėjams, taip 

pat išsamiau išsiaiškinti, kodėl suprastėjo maitinimo paslaugų vertinimas. Taip pat svarbu tobulinti Paslaugų gavėjų užimtumo 

galimybes. Paslaugų gavėjų artimiesiems teikti daugiau informavimo, tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugų. 

 

 

 
 



XI. REZULTATAI, KAIP LANKYTOJAI, PERSONALAS IR KITOS SVARBIOS SUINTERESUOTOS ŠALYS SUPRANTA 

VEIKLOS REZULTATUS 

 

46 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas teikia prieinamą, lengvai suprantamą informaciją apie užfiksuotus rezultatus, įskaitant 

apklausų rezultatus.  

Rodiklis. Įstaigos darbuotojų ir Paslaugų gavėjų vertinimu Įstaigos veiklos rezultatai yra aiškūs (procentinė išraiška). 

 

 2022 m. vasario mėnesį buvo atlikta darbuotojų ir I gr. Paslaugų gavėjų apklausa apie tai, kaip jie supranta Įstaigos veiklos 

rezultatus. Darbuotojų apklausa buvo atlikta po ataskaitinio Įstaigos susirinkimo, o Paslaugų gavėjams buvo pateikta vizualinė 

medžiaga, kurios pagalba respondentai įvertino įstaigos metinės veiklos darbą. 

Bendras darbuotojų skaičius – 97, dalyvavusių apklausoje skaičius - 61. 

Bendras Paslaugų gavėjų skaičius – 66, dalyvavusių apklausoje skaičius – 24. 

 

Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai tobulėjimui: 

 

Didžioji dauguma darbuotojų su Įstaigos veiklos rezultatais susipažino žodžiu. Dauguma darbuotojų mano, kad Įstaigos 

veiklos rezultatai atitinka organizacijos tikslus. dauguma darbuotojų mano, kad Įstaigos veiklos rezultatai atitinka organizacijos 

tikslus. Daugumai darbuotojų  yra aiškūs Įstaigos rezultatai. Darbuotojų manymu, labiausiai pagerėjo projektinės veiklos (EQUASS) 

rezultatai, personalo kvalifikacijos ir maitinimo. Labiausiai tobulintini rezultatai – užimtumo ir laisvalaikio organizavimo. Dauguma 

Paslaugų gavėjų Įstaigos darbą įvertino gerai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. VILNIAUS LAKŠTINGALOS NAMŲ  VEIKLOS LYGINIMO REZULTATAI 

 

50 kriterijus. Socialinių paslaugų teikėjas imasi gerinimo iniciatyvų lygindami požiūrių efektyvumą, paslaugų teikimo. 

Rodiklis. Priemonės, kurias naudinga įdiegti įstaigoje, perimant gerąją patirtį iš panašias paslaugas teikiančių įstaigų. 

 

2021 m. buvo atliktas pasilyginimas su Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centru „Šeimos slėnis“, pagal iš anksto parengtą 

klausimyną. 

 

Rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai: 

 

Lakštingalos namai teikia vasaros stovyklų organizavimo paslaugą paslaugų gavėjams. Skiriasi įstaigų paslaugų gavėjų amžiaus 

grupės.  Įstaigos teikia paslaugas negalią turintiems vaikams/asmenims.  

 Įstaigos naudoja paslaugų gavėjų įgalinimo ir įtraukimo priemones. „Lakštingalos namai“ turi „Gyventojų tarybą“; išrinkti 

šeimynų seniūnai; sudaryti „Į asmenį orientuoti“ vizualizuoti Individualūs socialinės globos planai. „Šeimos slėnis“ turi platesnį 

tiesiogiai paslaugų gavėjams paslaugas teikiantį personalo spektrą. „Lakštingalos namai“ teikia šokių pamokų paslaugų gavėjams 

paslaugą.  

 Įstaigos užtikrina darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo galimybes; sudaro metinius kvalifikacijos tobulinimo planus, 

atsižvelgiant į darbuotojų poreikius; darbuotojai dalijasi įgytomis žiniomis su kolegomis.  

 Įstaigos užtikrina aplinkos pritaikymą paslaugų gavėjams. „Šeimos slėnis“ taiko platesnį spektrą terapinių priemonių ir metodų, 

užtikrinančių vaikų raidos vystymąsi.  

 Įstaigos naudojasi elektroninėmis platformomis informacijai teikti. „Šeimos 

slėnis“ yra įdiegęs dokumentų valdymo sistemą. Visos įstaigos dalyvauja EQUASS 

projekte; siekia išplėsti paslaugas. 

Lakštingalos namuose įsteigta Dienos grupė, kurį teikia dienos socialinės 

globos paslaugas. 

2021 metų pabaigoje pradėjo paslaugas teikti Grupinio gyvenimo namai. 

Pakeistas Įstaigos pavadinimas. 

 

 


