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PATVIRTINTA 

SBĮ Kauno rajono socialinių  

paslaugų centro direktoriaus  

2022 m. balandžio 5 d. 

įsakymu Nr. ĮS-V-23 

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS  

KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

2021 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

 

  Vadovaujantis Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro (toliau 

– Centras) direktoriaus 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. ĮS-V-865, Centro veiklos kokybė vertinama 

vieną kartą per metus. 

    Centro teikiamų paslaugų kokybė vertinama šiais informacijos gavimo metodais: statistiniais, 

organizacinės dokumentacijos analizės, paslaugų gavėjų apklausų, darbuotojų apklausų, ataskaitų ir pan. 

  Kokybė 2021 m. vertinama: 

1. Paslaugų atitikimas įstatymams ir poįstatyminiams aktams, tvarkoms ir pan.; 

2. Paslaugų skyrimo paslaugų gavėjams atitikimas nustatytai tvarkai; 

3. Paslaugų teikimo rezultatai; 

4. Paslaugų gavėjų nuomonė apie jiems suteiktas paslaugas; 

5. Darbuotojų kvalifikacijos pokyčiai; 

6. Darbuotojų savianalizė atestacijai; 

7. Bendradarbiavimo su partneriais rezultatai; 

8. Paslaugų gavėjų pastabų ir skundų pokyčiai. 

  Centre buvo atliekami tyrimai, apklausiant: 

● Darbuotojus, siekiant įvertinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, darbo organizavimo 

efektyvumą, pasitenkinimą darbu ir motyvaciją; 

● Organizacijas, su kuriomis bendradarbiauja Centras, siekiant sužinoti, kaip Centro socialiniai 

partneriai vertina Centro veiklą ir teikiamas paslaugas. 

 Centro skyriai, teikiantys dienos socialinės globos paslaugas kasmet atlieka dienos socialinės 

globos paslaugų atitikties socialinės globos normoms vertinimą ir parengia veiklos gerinimo 

rekomendacijas (http://www.kaunorspc.lt/administracine-informacija/vidaus-dokumentai/).  

 Centre 2021 m. atliktos 9 paslaugų gavėjų, darbuotojų ir socialinių partnerių apklausos: 

● Socialinių partnerių apklausose dalyvavo 25 socialinių partneriai; 

● Šeimos gerovės skyriaus darbuotojų profesinių vaidmenų apklausoje sudalyvavo 25 

darbuotojai; 

● Šeimos gerovės skyriaus socialinių paslaugų kokybės tyrime sudalyvavo 43 paslaugų gavėjai, 

kurie užpildė anoniminę anketą internetu; 50 paslaugų gavėjų dalyvavo vykdytų mokymų kokybės 

apklausoje. 

● Šeimos gerovės skyriaus vykdytos Vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų 

programos „Vasara ir draugai“ dalyvių apklausoje sudalyvavo 15 vaikai; 

● Komandinio darbo vertinimo ir darbuotojo motyvacijos dirbti SBĮ Kauno rajono socialinių 

paslaugų centro Socialinių paslaugų skyriuje apklausoje sudalyvavo 52 darbuotojai; 

● Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas gaunančių paslaugos gavėjų/artimųjų 

apklausoje sudalyvavo 44 paslaugų gavėjai/ artimieji; 

● Skyriaus Krizių centro darbuotojų apklausoje sudalyvavo 6 darbuotojai; 

● Skyriaus Krizių centro paslaugų gavėjų paslaugų kokybės vertinimo apklausoje sudalyvavo 8 

paslaugų gavėjai; 

● Dienos socialinės globos centro teikiamų paslaugų kokybės apklausoje sudalyvavo 8 paslaugų 

gavėjai. 

http://www.kaunorspc.lt/administracine-informacija/vidaus-dokumentai/
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Kokybės vertinimo 

rodiklis 
Vertinimo būdas      Išvados Rekomendacijos 

1. Paslaugų atitikimas 

įstatymams ir 

poįstatyminiams aktams, 

tvarkoms ir pan. 

 

1.1. Dokumentų 

analizė 

1.1.1. Centro teikiamos paslaugos atitinka šiuos pagrindinius 

teisės aktus: 

● Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas; 

● Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymas; 

● Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymas; 

● Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų 

įstatymas; 

● Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymas; 

● Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. 

nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

● Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. 

nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir 

lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“; 

● Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 

d. nutarimas Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo 

metodikos patvirtinimo“; 

● Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl 

socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“; 

● Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl 

asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir 

skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio 

nustatymo metodikos patvirtinimo”; 

● Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A1-255 „Dėl 

socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo 

metodikos patvirtinimo“  

● Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2007 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl 

socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“; 

● Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

1.1.1.1. Kiekvieną kartą prieš 

atliekant socialinių paslaugų 

poreikio vertinimo, mokėjimo už 

socialines paslaugas skaičiavimo, 

socialinės globos paslaugų 

atitikties įsivertinimo ar kitas 

socialinių paslaugų organizavimo 

ir teikimo procedūras, peržiūrėti 

teisės aktų galiojančias suvestines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai 

kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo ; 

● Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A1-684 „Dėl 

socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių 

patvirtinimo“; 

● Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-92 įsakymas „Dėl 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2006 m. balandžio 5 d. Įsakymo Nr. A1-92 „Dėl socialinių 

paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos 

tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų 

atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”; 

● Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1- 317 „Dėl 

Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų 

normatyvų patvirtinimo”; 

● Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas 

Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos 

priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

● Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-141 „Dėl 

Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

● Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 

m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl minimalių 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų 

aprašo tvirtinimo“; 

 

1.1.2. 2021 m. buvo atnaujintos socialinių paslaugų 

organizavimo ir teikimo tvarkos: 

● Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2021 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. ĮS-3325 „Dėl Kauno 

rajono savivaldybės dienos socialinės globos asmens namuose 

paslaugos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo”; 

● Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. ĮS-3930 „Dėl 

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.1.  Peržiūrėti ir pagal 

nustatytą poreikį atnaujinti centro 

teikiamų paslaugų tvarkos aprašus. 
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paslaugų centro skyriaus Dienos socialinės globos centro 

teikiamų socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo” 

 

1.1.3. 2021 m. buvo atlikti vidiniai socialinių paslaugų 

poreikio vertinimo, mokėjimo už socialines paslaugas 

skaičiavimo, ir kitų socialinių paslaugų organizavimo ir 

teikimo procedūrų vidiniai patikrinimai. 

 

1.1.4. Neįgyvendintos rekomendacijos šeimos atvejo vadybos 

organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą, psichosocialinių 

paslaugų tvarkos aprašą, socialinių įgūdžių ugdymo 

palaikymo paslaugos organizavimo ir teikimo Centro 

Socialinių paslaugų skyriuje tvarkos aprašą.  

 

 

 

 

1.1.3.1. Atlikti kontrolinius 

patikrinimus, kaip buvo šalinami 

2021 m. vidinių patikrinimų metu 

nustatyti neatitikimai. 

 

1.1.4.1. Parengti naujus socialinių 

paslaugų teikimo tvarkos aprašus: 

● šeimos atvejo vadybos 

organizavimo ir teikimo tvarkos 

aprašą, 

● psichosocialinių paslaugų 

tvarkos aprašą,  

● socialinių įgūdžių ugdymo 

palaikymo paslaugos organizavimo 

ir teikimo Centro Socialinių 

paslaugų skyriuje tvarkos aprašą. 

2. Paslaugų skyrimo 

paslaugų gavėjams 

atitikimas nustatytai 

tvarkai 

 

2.1. Dokumentų 

analizė 

2.1.1. Centro teikiamos paslaugos skiriamos, vadovaujantis: 

● LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos 

aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su 

negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos 

patvirtinimo” ir pagal šį įsakymą priimtu Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 

TS-411 „Dėl Kauno rajono savivaldybės asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų 

skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

● Atvejo vadyba organizuojama, vadovaujantis LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu 

Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

2021 m. atliktas vidinis socialinių paslaugų dokumentų 

patikrinimas Socialinių paslaugų skyriuje ir Krizių centre. 

Pateiktos pastabos.  

2.1.1.1. Atlikti pakartotinį 

socialinių paslaugų bylų vidaus 

patikrinimą. 

3.Paslaugų teikimo 

rezultatai 

3.1. Dokumentų 

analizė, darbuotojų 

3.1.1. Paslaugų teikimo rezultatai pateikti Centro 2021 m. 

veiklos ataskaitoje, kuri viešinama centro svetainėje 

3.1.1.1. 2022 m. veiklos plane 

numatyti 2021 m. nepasiektų 
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apklausa www.kaunorspc.lt 

Vertinant 2021 m. plano įgyvendinimo rodiklius, veiklos 

planas įgyvendintas iš dalies (žr. priedą Nr. 1).  

2022 m. kovo mėn. Centro darbuotojai pildė 2021 m. veiklos 

vertinimo anketas (žr. priedą Nr. 3). 

rodiklių įgyvendinimą. 

 

 

4. Paslaugų gavėjų 

nuomonė apie jiems 

suteiktas paslaugas 

4.1. Apklausų 

rezultatų analizė 

4.1.1. 2021 m. buvo atliktos 5 paslaugų gavėjų apklausos: 

● Apklausa „SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų skyriaus 

Krizių centro paslaugų gavėjų paslaugų kokybės vertinimas“, 

siekiant sužinoti, kaip paslaugų gavėjai vertina Krizių centre 

teikiamas paslaugas; 

● Apklausa „SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro 

Šeimos gerovės skyriaus socialinių paslaugų teikimo kokybės 

tyrimas“; 

● Vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų 

programos „Vasara ir draugai“ dalyvių apklausa, siekiant 

išsiaiškinti kokybinį veiklų ir patirčių rezultatą; 

● Dienos socialinės globos institucijoje atitikties socialinės 

globos normoms įsivertinimo apklausa; 

● Dienos socialinės globos namuose atitikties socialinės 

globos normoms įsivertinimo apklausa; 

Atliktos socialinės globos įsivertinimo atitikties normoms 

rezultatai ir išvados pateikti Centro - internetinėje svetainėje 

www.kaunorspc.lt 

Paslaugų gavėjų apklausų rezultatai pateikti priede Nr. 2. 

4.1.1.1. Paslaugų gavėjų nuomonės 

apie jiems suteiktas paslaugas 

apklausas 2022 m. atlikti visuose 

Centro skyriuose  

5. Darbuotojų 

kvalifikacijos pokyčiai 

5.1. Dokumentų 

analizė 

1.5.1.1. Centro darbuotojai 2021 m. dalyvavo 158 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose (2020 m. – 105 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose), iš kurių 30 buvo socialinių 

darbuotojų supervizijos. 

Pagrindinės socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

kryptys 2021 m. buvo orientuotos į šių kompetencijų 

stiprinimą: 

● Darbo kokybės gerinimą, atsparumo didinimą, 

sudėtingoms darbinėms situacijoms aptarti ir išanalizuoti, 

rasti sprendimus – supervizija;  

● Komunikacijos, bendravimo, streso ir konfliktų valdymo 

įgūdžių kompetencijų tobulinimą bei saugios darbo aplinkos 

palaikymą; 

● Darbo su vaikais ir šeimomis kompetencijų tobulinimą; 

● Pagalbos senyvo amžiaus asmenims klausimais; 

● Naujų darbo metodų diegimą ir jau taikomų darbo metodų 

Parengti elektorinę mokymų 

įsivertinimo anketą su tikslu 

išsiaiškinti ar mokymų metu 

sužinota informacija/ išmokti 

metodai ir kokie buvo taikomi 

praktikoje ir ar pasirinkti mokymai 

buvo tikslingi ir susieti su 

tiesioginėmis darbo funkcijomis. 

http://www.kaunorspc.lt/
http://www.kaunorspc.lt/
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tobulinimą. 

Darbuotojai prieš mokymus ir po mokymų pildė mokymų 

įsivertinimo lenteles, kurias kasmetinio veiklos vertinimo 

metu pateikė tiesioginiam vadovui. 

6. Darbuotojų savianalizė 

socialinės apsaugos ir 

darbo ministro atestacijai 

6.1. Dokumentų 

analizė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Darbuotojų 

apklausų rezultatų 

analizė 

6.1.1. Socialinių darbuotojų atestacijos tvarką reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 

A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės 

kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių 

darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2021 m. 

liepos 23 d. Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašas 

buvo pakeistas.  

Atestacija – procedūra, kai pagal atitinkamus kriterijus 

įvertinamas socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų 

įstaigų vadovo profesinės kompetencijos lygmuo, suteikiant 

jam šį lygmenį atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.  

2021 m. 13 Centro socialinio darbo specialistų dalyvavo 

socialinių darbuotojų atestacijoje ir įgijo kvalifikacines 

kategorijas. Viso 2021 m. pabaigoje 36 Centro socialinio 

darbo specialistai turėjo kvalifikacines kategorijas, t. y. 76,6 

proc. visų Centro socialinio darbo specialistų (2020 m. - 76,7 

proc.). 

 

6.2.1. 2021 m. Centro darbuotojai dalyvavo 4 apklausose: 

● Skyriaus Krizių centro darbuotojų apklausa, siekiant 

išsiaiškinti apie darbinę atmosferą Skyriuje Krizių centre, 

įvertinti komandinį darbą, darbuotojų požiūrį į darbą, kas 

motyvuoja dirbti; 

● Apklausa „SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro 

Šeimos gerovės skyriaus socialinio darbuotojo profesiniai 

vaidmenys“, siekiant išsiaiškinti, kaip kito socialinio darbo 

vaidmenys ir kaip darbuotojai jaučiasi; 

● Apklausa „Komandinio darbo vertinimas ir darbuotojo 

motyvacija dirbti SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų 

centro Socialinių paslaugų skyriuje”, siekiant išsiaiškinti 

skyriaus darbuotojų motyvacijos lygį dirbti, kas juos 

motyvuoja ir kaip jie vertina komandinį darbą savo 

praktikoje; 

● Metinių 2021 m.  rezultatų vertinimo apklausa. 

Apklausų rezultatai pateikti priede Nr. 3 

6.1.1.1. 2022 m. parengti 

intervizijos tvarką ir organizuoti 

periodinius  intervizijos sutikimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1. Stiprinti darbuotojų vidinę 

komunikaciją skiriant dėmesį į 

skirtingų Centro skyrių tarpusavio 

bendradarbiavimą. Siekti, jog būtų 

palaikoma darbuotojų motyvacija; 

 

6.2.1.2. Administracijai, skyrių 

vedėjams ir darbo tarybos 

atstovams bendradarbiaujant 

parengti komunikaciją stiprinančių 

priemonių planą. 

 

7. Bendradarbiavimo su 7.1. Dokumentų 7.1.1. Centras, teikdamas socialines paslaugas, 7.1.1.1. Sistemingai ir tikslingai 
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partneriais rezultatai analizė; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bendradarbiauja su kitomis organizacijomis ir 

suinteresuotosiomis šalimis, siekiant: 

• papildyti Centro ir socialinių partnerių vykdomas veiklas,  

• paslaugų gavėjams užtikrinti paslaugų tęstinumą, 

• aktyvinti vietos bendruomenę,  

• dalintis metodine patirtimi. 

Bendradarbiavimo rezultatai atsispindi Centro 2021 m. 

mėnesio ataskaitose ir 2021 m. metinėje veiklos ataskaitoje.  

2021 m. balandžio mėn.  Visagino šeimos ir vaiko pagalbos 

centras kreipėsi su prašymų pasidalinti gerąją patirtimi Dienos 

socialinės globos centro skyriuje. Apie centro veiklą 

konsultuota telefonu, leidžiant epidemiologiniai situacijai 

buvo suorganizuotas susitikimas socialinių paslaugų centre. 

Jo metu pristatyta Dienos socialinės globos centro veikla, 

supažindinta su  Palaikančio ir priimančio santykio metodu .  

2021 m. rugsėjo mėn. skyriaus Krizių centro veiklos 

organizavimo ir apkrovimo rodiklio rezultatai buvo lyginami 

su Vilniaus rajono šeimos ir vaiko Krizių centro  rezultatais. 

Veiklos palyginimas pateiktas ataskaitoje raštu. Pagrindiniai 

nustatyti skirtumai:  

• Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre veikla 

organizuojama 5 padaliniuose: Intensyvios krizių įveikimo 

pagalbos padalinys, Vaikų dienos centras „Draugystės 

namai“, Pagalbos šeimai padalinys, Bendruomeniniai vaikų 

globos namai ir Globos centras. SBĮ Kauno rajono socialinių 

paslaugų centro skyriaus Krizių centro veikla organizuojama 

1 padalinyje 

• Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre 2020 m. 

laikino apnakvindinimo paslauga suteikta 18 kartų, intensyvi 

krizių įveikimo pagalba - 12 kartų. SBĮ Kauno rajono 

socialinių paslaugų centro skyriaus Krizių cente 2020 m. 

laikino apnakvindinimo paslauga suteikta 11 moterų ir 15 

vaikų, intensyvios krizių įveikimo pagalbos (apgyvendinimo) 

paslauga suteikta 21 moteriai ir 25 vaikams. Galima daryti 

prielaidą, kad Kauno rajone veikiančio Krizių centro veikla 

labiau orientuota į ilgalaikę pagalbą, nei Vilniaus rajono. 

•  Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinyje dirba 

užimtumo specialistas, kuris klientėms veda mezgimo, 

siuvimo, meninius užsiėmimus. Įdomu tai, kad klientės su 

savo sukurtais darbeliais, įvairiais kepiniais dalyvauja 

organizuoti susitikimus su Kauno 

rajono teritorijoje veikiančiomis 

įstaigomis, organizacijomis, 

bendruomenėmis siekiant tobulinti 

teikiamų paslaugų kokybę, 

užtikrinti paslaugų įvairovę, 

dalintis gerąją patirtimi apie Centro 

vykdomas veiklas. 
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7.2. Anketinės 

apklausos rezultatų 

analizė 

Vilniuje vykstančioje „Kaziuko mugėje“, „Derliaus šventėje“. 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus Krizių 

cente   užimtumo specialisto etato nėra. 

Panašumai: 2020 m. karantino laikotarpiu abiejose įstaigose 

dalis paslaugų buvo vykdoma nuotoliniu būdu – psichologo, 

socialinio darbuotojo konsultacijos; paramą maistu teikia 

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“. 

Taip pat bendrauta su Anykščių rajono SPC Motinos ir vaiko 

krizių tarnybos socialine darbuotoja, susipažinta su veiklos 

ataskaita.  Raštu veikla nelyginta. Anykščiuose veikianti 

tarnyba turi tik 2 kambarius apgyvendinimui (5 vietos). Dirba 

1 socialinė darbuotoja, nėra socialinio darbuotojo padėjėjų,  

psichologo, jei yra psichologo poreikis klientes siunčia į NVO 

arba psichikos centrą. Įdomu tai, kad apsigyvenus klientei, jai 

paduoda raktą, niekas nebudi naktimis. Teikiamas tik laikinas 

apnakvindinimas.  

2021-12-15 vykusios apskrito stalo diskusijos, kurioje 

dalyvavo Kauno apskrities - Kauno r., Kėdainių r. ir Jonavos 

r. atvejo vadybininkės, metu  specialistai pasidalijo turima 

darbo patirtimi ir praktika, vykdant atvejo vadybos procesus. 

Atkreiptas dėmesys į skirtumus ir pateikti siūlymai veiklos 

tobulinimui: 

• Šeimos gerovės skyriuje dirba 2 psichologai, kuriems 

priskirtos seniūnijos. Tikslinga ieškoti būdų ir kurti sistemą 

kaip juos glaudžiau įtraukti į komandinį darbą. 

• Tikslinga svarstyti dėl didesnio atvejo vadybininkų 

pareigybės skaičiaus Kauno rajone, siekiant palaikyti 

optimalų jų darbo krūvį (apie 20 šeimų).  

• Tikslinga vykdyti atvejo vadybininkų ir socialinių 

darbuotojų susitikimus su priklausomybės ligų konsultantais, 

kurių metu formuotųsi komandinio darbo principai, būtų 

aptarti pagrindiniai sunkumai ir kartu rasti sprendimai.  

• Tikslinga diskusija ir teisės aktų analizė rengiant Kauno 

rajono atvejo vadybos tvarkos aprašą. 

 

7.2.1. 2021 m. kovo mėn. buvo vykdoma veiklos kokybės ir 

partnerystės vertinimo apklausa. Atliktos socialinių partnerių 

apklausos rezultatai rodo, kad Centro veikla ir tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas yra vertinamas palankiai vykdoma veikla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.1. Atlikti partnerių apklausą, 

kaip jie supranta partnerystės 

rezultatus. 
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vertinama palankiai (apklausos analizė pateikta priede Nr. 4). 

8. Paslaugų gavėjų 

pastabų ir skundų 

pokyčiai 

8.1. Dokumentų 

analizė 

8.1.1. 2021 m. Centro Skyriai žodžiu bei raštu gavo ir 

išnagrinėjo 24 pranešimus / skundus dėl paslaugų gavėjų 

netinkamo elgesio ir trukdymo teikti socialines 

paslaugas, dėl Centro darbuotojų elgesio ir netinkamo 

paslaugų teikimo. 16 pranešimai (skundai) buvo pagrįsti.   

8.1.1.1. Aktyvinti  prašymų ir 

skundų registravimo ir 

analizavimo procesą. 
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2021 m. veiklos kokybės įsivertinimo  

ataskaitos priedas Nr. 1  

 

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) 2021 m. veiklos planas parengtas, 

vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-2 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės 2021–

2023 m. strateginio veiklos planu (toliau –Strateginis planas). 

2021 m. Centro veiklos planas patvirtintas SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021-03-01 įsakymu Nr. ĮS-V-

 24. 

Vadovautasi Strateginio plano 2 prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone“ 2.4. tikslu: Socialinių paslaugų 

plėtojimas ir socialinės atsakomybės stiprinimas. Prioriteto tikslui pasiekti iškelti uždaviniai: 

2.4.2. uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą; 

  2.4.3. uždavinys. Skatinti socialinę integraciją bei socialinės atskirties mažinimą. 

  Centro veikla priskiriama 10 Strateginio plano Socialinės paramos įgyvendinimo programai, kurios tikslas (kodas 10.02.) – socialinių 

paslaugų plėtojimas. Programos tikslui pasiekti iškeltas uždavinys Nr. 10.02.01: gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti jų 

įvairovę. Uždaviniui pasiekti numatyta priemonė Nr. 02.01.03. 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir reikšmės 
2021 m. pasiekti rezultatai 

Panaudoti 

asignavima

i, tūkst. 

eurų 

1. Programų/ projektų 

įgyvendinimas, siekiant 

paslaugų plėtros, 

socialinės atskirties 

mažinimo 

● Parengtų ir / ar įgyvendintų 

socialinių programų/ projektų skaičius; 

● Dalyvavusių programose / 

projektuose paslaugų gavėjų skaičius 

pagal socialines grupes, seniūnijas; 

Parengtų ir / ar įgyvendintų socialinių programų/ projektų 

skaičius: 

● Šeimos gerovės skyrius - 7 (veiklų ciklas patyčių ir žeminančio 

elgesio prevencijai „Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių”, 

kūrybiškumą bei bendruomeniškumą skatinanti socialinė veikla 

83,9 
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 ● Dalyvavusių programose/ 

projektuose darbuotojų skaičius, jų 

vaidmuo programų / projektų 

įgyvendinime; 

● Išmatuota programų/ projektų 

rezultatas ir nauda. 

vaikams - fotografijos konkursas „Vasara už kadro”, vaikų dienos 

stovyklos „Vaikų vasara 2021”, Vaikų dienos centro dienos stovykla 

„Vasara ir draugai”, veiklų ciklas moterims „Padovanok sau rudens”, 

kartu su partneriais Kauno rajone įgyvendintas ADRA projektas 

„Vaikai vaikams”, projektas „Vaikų svajonės”. 

● Socialinių paslaugų skyrius - 1 (Europos socialinio fondo 

finansuojamas projektas „Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno 

rajone“)“ 

● Skyrius Krizių centras - 2 (Tarptautinė socialinė akcija „16 

aktyvumo dienų prieš smurtą prieš moteris”, kūrybiškumą, vaizduotę ir 

komandinį darbą stiprinanti kalėdinių veiklų savaitė „Kalėdinės 

dirbtuvės”. 

● Skyrius Dienos socialinės globos centras - 7 (Kaniterapinės 

pagalbos centro užsiėmimai su šunimis, VšĮ „Pažaislio muzikos 

festivalis“ projektas „Susitikimai muzikoje”, VšĮ „Amici art“ 

neformalaus švietimo užsiėmimai, V. Kudirkos viešosios bibliotekos 

meniniai užsiėmimai, parengti pagal Kultūros ministerijos strateginio 

plano priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės 

atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“, 2021 m. 

patvirtinta „Šeimos konsultavimo programa“, 2021 m. dalyvaujant 

Europos solidarumo korpuso programoje Dienos socialinės globos 

centre savanoriavo 2 savanoriai iš Ispanijos ir Graikijos.  

 

Dalyvavusių programose / projektuose paslaugų gavėjų skaičius 

pagal socialines grupes, seniūnijas: 

● Šeimos gerovės skyrius:  
○ Vasaros dienos stovykloje „Vasara ir draugai” Vaikų dienos centre 

dalyvavo 15 vaikų; 
○ „Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių” dalyvavo 124 vaikai;  
○ Fotografijos konkurse „Vasara už kadro” dalyvavo 50 vaikų; 
○  Vaikų dienos stovyklų ir kitose vasaros laikotarpiu vykusiose 

socialinėse veiklose „Vaikų vasara 2021”  dalyvavo 130 vaikų; 
○ Veiklų cikle moterims „Padovanok sau rudens” dalyvavo 15 

dalyvių; 
○ ADRA projekte „Vaikai vaikams” dalyvavo 110 vaikų;  
○ Projekte „Vaikų svajonės” metų eigoje įtrauktos ir dalyvavo 144 

vaikai, bei Vaikų dienos centras. 

● Socialinių paslaugų skyrius: 

○ „Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone“ -  dalyvavo 

69 paslaugos gavėjai. 
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● Skyrius Krizių centras: 
○ Tarptautinė socialinė akcija „16 aktyvumo dienų prieš smurtą prieš 

moteris” - dalyvavo 25 dalyviai; 
○ Kalėdinių veiklų savaitės veiklose  „Kalėdinės dirbtuvės” - 

dalyvavo 9 dalyviai.  

● Skyrius Dienos socialinės globos centras:    
○ Kaniterapinės pagalbos centro užsiėmimai su šunimis – 18; 
○  VšĮ „Pažaislio muzikos festivalis“ projektas „Susitikimai 

muzikoje” - 11; 
○ VšĮ „Amici art“ neformalaus švietimo užsiėmimai - 18; 
○  V. Kudirkos viešosios bibliotekos meniniai užsiėmimai - 13. 

 

Dalyvavusių programose/ projektuose darbuotojų skaičius, jų 

vaidmuo programų / projektų įgyvendinime: 

● Šeimos gerovės skyrius: 
○ Vasaros dienos stovyklą „Vasara ir draugai” Vaikų dienos centre 

rengė ir veiklas įgyvendino 3 darbuotojai: socialinis darbuotojas, 

psichologas, socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis. Optimalus 

darbuotojų skaičius užtikrino suplanuotų veiklų kokybišką 

įgyvendinimą, socialinių veiklų įvairovę, individualius paslaugų 

gavėjų poreikius, sklandų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, 

savalaikį ataskaitinių duomenų parengimą; 
○ „Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių” į veiklų ciklą 

įsitraukė 18 socialinio darbo specialistų ir 2 psichologės. Specialistai 

vykdė veiklas 14 seniūnijų; 
○ Fotografijos konkursą „Vasara už kadro” rengė, planavo, 

organizavo, ataskaitą rengė, į veiklas įtraukė paramos teikėjus bei kitus 

socialinio darbo specialistus dirbančius Kauno rajono seniūnijose - 4 

socialinio darbo specialistai; 
○  Į vaikų dienos stovyklų ir kitų vasaros laikotarpiu vykusių 

socialinių veiklų „Vaikų vasara 2021”  organizavimą įsitraukė ir į 

organizuojamas veiklas tikslingai paslaugų gavėjus įtraukė 29 

socialinio darbo specialistai ir 2 psichologai; 
○ Veiklų ciklą moterims „Padovanok sau rudens” parengė, planavo, 

organizavo, veiklų įvairovę užtikrino ir veiklas pilna apimtimi 

įgyvendino 4 socialinio darbo specialistai ir 1 psichologas; 
○ ADRA projekto „Vaikai vaikams” įgyvendinimą užtikrino 29 

socialinio darbo specialistai; 
○ Projekto „Vaikų svajonės” veikloje metų eigoje įsitraukė ir 

dalyvavo 29 socialinio darbo specialistai. 
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● Socialinių paslaugų skyrius: 

○ „Integralios pagalbos į namus teikimą Kauno rajone“ -  organizavo 

ir vykdė 1 socialinio darbo organizatorius, 1 socialinis darbuotojas, 8 

slaugytojo padėjėjai, 2 kineziterapeutai, 47 socialinio darbuotojo 

padėjėjai, 1 psichologas, 1 bendrosios praktikos slaugytojas.  

● Skyrius Krizių centras: 
○  Tarptautinę socialinę akciją „16 aktyvumo dienų prieš smurtą 

prieš moteris” organizavo ir veiklas  vykdė 7 socialinio darbo 

specialistai ir psichologas; 
○  Kalėdinių veiklų savaitę organizavo ir veiklas vykdė 3 socialinio 

darbo specialistai. 

● Skyrius Dienos socialinės globos centras: 
○ Kaniterapinės pagalbos centro užsiėmimai su šunimis - 2 socialiniai 

darbuotojai ir 1 kineziterapeutė inicijavo ir organizavo kaniterapinius 

užsiėmimus; 
○  VšĮ „Pažaislio muzikos festivalis“ projektas „Susitikimai 

muzikoje” - organizavo  socialinė darbuotoja, į veiklas aktyviai 

įsitraukė 2 socialinės darbuotojos, psichologė, 3 socialinio darbuotojo 

padėjėjos; 
○ , VšĮ „Amici art“ neformalaus švietimo užsiėmimai - organizavo 2 

socialinės darbuotojos, vykdant veiklas įsitraukė 4 socialinio 

darbuotojo padėjėjai; 
○  V. Kudirkos viešosios bibliotekos meniniai užsiėmimai - 

organizavo 1 socialinė darbuotoja, į veiklas įsitraukė 3 socialinio 

darbuotojo padėjėjos, 1 psichologė, 2 socialinės darbuotojos; 
○ Šeimos konsultavimo programą parengė psichologė ir socialinė 

darbuotoja; 
○ Savanorius iš Europos solidarumo korpuso savanorystės procese 

lydi socialinė darbuotoja.  

 

Išmatuota programų/ projektų rezultatas ir nauda: 

● Šeimos gerovės skyrius: 
○ Vasaros dienos stovykla Vaikų dienos centre -  atlikta apklausa, 

vertinti kokybiniai rodikliai, duomenys aprašyti Centro metinėje 

veiklos ataskaitoje. Vienas iš rezultatų: 12 iš 15 programos dalyvių 

patvirtino, kad programos metu geriau pažino grupės dalyvius, 10 

dalyvių įvardijo, jog po programos komandoje užduotis atlikti tapo 

lengviau. 
○ Kitų vykdytų veiklų išmatuotų rezultatų ir naudos apibendrinimas 

pateiktas Centro 2021 m. metinės veiklos ataskaitoje. 
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● Socialinių paslaugų skyrius: 

○ „Integralios pagalbos į namus teikimo Kauno rajone“ projekto 

rezultatai ir nauda matuojami anonimine anketine apklausa, kuri 

vykdoma kovo mėnesį, atliekant socialinių paslaugų atitikties 

normatyvams vertinimą.  Apsilankymo pas paslaugų gavėjus metu, 

slaugomų žmonių artimieji žodžiu išreiškia, kad ši paslauga yra didelė 

parama ir pagalba slaugant artimąjį.  

● Skyrius Krizių centras: rezultatai neišmatuoti. Naudos 

apibendrinimas pateiktas Centro 2021 m. metinės veiklos ataskaitoje. 

● Skyrius Dienos socialinės globos centras: 
○ dalyvaujant užimtumo veiklose rezultatai nebuvo matuojami, tačiau 

buvo pastebimas paslaugų gavėjų susikaupimo, koncentracijos 

padidėjimas jų metu. 
○ Šeimų konsultavimo programoje dalyvavo 27,7 procentai paslaugų 

gavėjų šeimų. 

2. Bendradarbiavimo, 

praktikos ir 

savanoriško darbo 

socialinės pagalbos 

teikimo srityje 

stiprinimas 

● Įtrauktų į socialinių paslaugų teikimą 

praktikantų skaičius; 

● Įtrauktų į paslaugos teikimą 

savanorių skaičius; 

● Bendradarbiavimo sutarčių, vystant 

partnerystę ir paslaugų tęstinumą, 

skaičius, rezultatai, nauda; 

● Atlikta partnerių apklausa, siekiant 

išsiaiškinti kaip jie vertina 

bendradarbiavimą.  

Įtrauktų į socialinių paslaugų teikimą praktikantų skaičius: 

● Bendrasis skyrius- 1; 

● Šeimos gerovės skyrius -3 socialinio darbo programos studentai; 

● Socialinių paslaugų skyrius - 1 socialinio darbo programos, 7 

lankomosios priežiūros/ socialinio darbuotojo padėjėjo programos, 1 

slaugytojo padėjėjo programos studentai; 

● Skyrius Krizių centras -0; 

● Skyrius Dienos socialinės globos centras -0. 

 

Įtrauktų į paslaugos teikimą savanorių skaičius: 

● Šeimos gerovės skyrius -0; 

● Socialinių paslaugų skyrius -0; 

● Skyrius Krizių centras - 11 (10 iš jų pagal bendradarbiavimo sutartį 

su VšĮ „Savanoriai vaikams“); 

● Dienos socialinės globos centras - 2 (tarptautinė savanorystė pagal 

Europos solidarumo korpuso programą.) 

 

Bendradarbiavimo sutarčių, vystant partnerystę ir paslaugų 

tęstinumą, skaičius, rezultatai, nauda: 

● Šeimos gerovės skyrius - 6: 
○  su VšĮ „Darnūs namai“ dėl V. Satir metodo diegimo dirbant su 

šeimomis (veikla numatyta 2022 m.); 
○ su Kauno apskrities vyrų krizių centru dėl vyrų nukreipimo į 

smurtinio elgesio keitimo programą (veikla numatyta 2022 m.); 

- 
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○  su VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centru dėl bendrų 

projektų ir renginių veiklos: 2021 m. profesinio rengimo centro grožio 

specialistai atliko grožio procedūras Centro paslaugų gavėjoms, kurios 

dalyvavo socialinio darbo specialistų parengtame seminarų, skirtų 

bendravimo įgūdžių, kūrybiškumo, įvairių socialinių gebėjimų 

mokymosi, cikle. Partneriai parengė jų teikiamų paslaugų viešinimo 

straipsnį, Centras parengė ir paviešino publikaciją socialinio darbo 

populiarinimo tema;  
○ su UAB „Sveikatos ratas“ dėl bendradarbiavimo įgyvendinant 

projektą „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos 

paslaugas, modelio įdiegimas UAB „Sveikatos ratas“ (veikla 2021 m. 

nevyko); 
○ su Kauno rajono savivaldybės administracija dėl bendradarbiavimo 

įgyvendinant  projektą „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai: 

diegiamas naujas Kauno rajono inovatyvaus ugdymo ir koordinuotai 

teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros 

paslaugų organizavimo modelis. 
○ su Respublikiniu priklausomybės ligų centru dėl  antrinio lygio 

specializuotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų nukreiptiems 

asmenims: 2021 m. 87 paslaugų gavėjai buvo nukreipti į Respublikinį 

priklausomybės ligų centrą. 

● Socialinių paslaugų skyrius: 9: 
○ su UAB „Raudondvario klinika: dėl ambulatorinių slaugos ir 

socialinių paslaugų bendro teikimo (veikla 2021 m. nevyko); 
○ su UAB „InMedica“ dėl ambulatorinių slaugos ir socialinių 

paslaugų bendro teikimo (veikla 2021 m. nevyko); 
○ su UAB „Sveikatos ratas” dėl ambulatorinių slaugos ir socialinių 

paslaugų bendro teikimo; 
○ su UAB „Signata” dėl ambulatorinių slaugos ir socialinių paslaugų 

bendro teikimo; 
○ su UAB  „Slauga ir priežiūra” dėl ambulatorinių slaugos ir 

socialinių paslaugų bendro teikimo; 
○ su Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centru dėl ambulatorinių 

slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo; 
○ su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno 

klinikomis dėl ambulatorinių slaugos ir socialinių paslaugų bendro 

teikimo; 
○ su UAB „Šlienavos sveikatos priežiūros centru” dėl ambulatorinių 

slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo; 
○ su VšĮ Vilkijos žemės ūkio mokykla dėl socialinio darbuotojo 
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padėjėjo ir slaugytojo padėjėjo  modulinės profesinio ,mokymo 

programos praktikos atlikimo ir bendrų projektų, renginių bei kitų 

socialinių veiklų organizavimo. 

● Skyrius Krizių centras - 6: 
○ su VšĮ „Savanoriai vaikams“ dėl savanorystės Krizių centre teikiant 

emocinį palaikymą tėvams ir vaikams, gaunantiems socialines 

paslaugas: 2021 m. 10 savanorių  vykdė vaikų priežiūrą, paslaugų 

gavėjoms dalyvaujant mokymuose, grupinėse veiklose (veikla 

numatyta 2022 m.); 
○ su VšĮ „Baltijos kelio vaikai“ dėl bendradarbiavimo įgyvendinant 

projektą „Motinystė ir profesionalumas“: 2021 m. vasario - kovo mėn. 

paslaugų gavėjoms  suteikta 16   individualių konsultacijų, kurių metu 

buvo  siekiama padėti mamoms atrasti save profesinėje srityje, derinti 

šeimą ir asmeninius tikslus. Nauda paslaugų gavėjoms:  motyvacijos 

stiprinimas,  pagalba darbo paieškose; 
○ su Moters užimtumo centru dėl bendradarbiavimo vykdant projektą 

„Darbas – sėkmės garantas“, 2021 m. lapkričio - gruodžio mėn. 

paslaugų gavėjoms suteikta 36 teisininko, edukologo, socialinio 

darbuotojo konsultacijos. Nauda  paslaugų gavėjoms: integracija į 

darbo rinką, socialinės atskirties mažinimas (veikla numatyta 2022 

m.); 
○ su Moterų teisių asociacija plėtoti ir įgyvendinti prevencijos ir 

pagalbos suteikimą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, 

krizes išgyvenantiems Kauno rajono gyventojams; 
○ su Lietuvos „Caritas” dėl bendradarbiavimo vykdant projektą 

„PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“, 

2021 m. balandžio - rugpjūčio mėn.  4 paslaugų gavėjos  dalyvavo 62 

individualiose socialinio darbuotojo konsultacijose. Nauda paslaugų 

gavėjoms: integracija į darbo rinką; 
○ su Kauno rajono savivaldybės viešąja biblioteka bendradarbiavimas 

dėl dalyvavimo projekte „Biblioteka: pažinimui ir atradimams”, 2021 

m. vyko 1 užsiėmimas paslaugų gavėjoms, pristatytas inovatyvus stalo 

žaidimas su QR kodais „Būkime keliautojais ir atradėjais“. Nauda: 

informacinių ir kultūrinių kompetencijų ugdymas. 

● Skyrius Dienos socialinės globos centras -3: 
○ su VšĮ „Pažaislio muzikos festivalis“ dėl bendradarbiavimo 

vykdant edukacinius, terapinės muzikos užsiėmimus vaikams su 

negalia: 2021 m. vyko 1 užsiėmimas,  kurio metu atlikėja Migloko 

Dienos socialinės globos centre surengė muzikinę popietę. Užsiėmimo 

metu buvo pastebimas didesnė paslaugų gavėjų koncentracija.  
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○ su asociacija „Kauno Arkos bendruomenė“ dėl bendradarbiavimo 

vykdant paslaugų gavėjų užimtumą: 2021 m. vyko bendradarbiavimas 

palydint jaunuolį iš Dienos socialinės globos centro, siekiant gauti 

tolimesnes paslaugas, jam sulaukus pilnametystės. 
○ pagal Europos solidarumo korpuso programą Dienos socialinės 

globos centre savanoriavo 2 savanoriai iš Ispanijos ir Graikijos. 

Savanorystės metu jie asistuoja paslaugų gavėjams, organizuoja jų 

užimtumą.  

 

Atlikta partnerių apklausa, siekiant išsiaiškinti kaip jie vertina 

bendradarbiavimą: 

Apklausa „SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro veiklos 

kokybės ir partnerystės vertinimo klausimynas“, siekiant sužinoti, kaip 

Centro socialiniai partneriai vertina Centro veiklą ir teikiamas 

paslaugas.  

3. Socialinių paslaugų 

kokybės ir veiklos 

organizavimo procesų 

užtikrinimas  

● EQUASS kokybės sistemos  procesų 

palaikymas Šeimos gerovės skyriuje; 

● EQUASS kokybės sistemos 

pažangos ataskaitos teikimas; 

● Atlikta specialiojo transporto 

paslaugos gavėjų paslaugos kokybės 

vertinimo apklausa; 

● Atlikta techninės pagalbos 

neįgaliesiems priemonių gavėjų 

paslaugos kokybės vertinimo apklausa; 

● Atlikta pagalbos į namus paslaugų 

gavėjų paslaugos kokybės vertinimo 

apklausa; 

● Atlikta paslaugų šeimai kokybės 

vertinimo apklausa; 

● Atlikta paslaugų vaikui vaikų dienos 

centre kokybės vertinimo apklausa; 

● Atlikta Intensyvios krizių įveikimo 

pagalbos  kokybės vertinimo apklausa; 

● Atlikti 2 atitikties socialinės globos 

normai įsivertinimai; 

● Vykdomas darbuotojų veiklos 

metinis vertinimas, skatinimas, 

motyvavimas; 

EQUASS kokybės sistemos procesų palaikymas Šeimos gerovės 

skyriuje: 

2021 m. Šeimos gerovės skyrius trečius metus veiklą vykdo, 

vadovaudamasis EQUASS kokybės standartu ir pateiktomis 

rekomendacijomis. 

 

EQUASS kokybės sistemos pažangos ataskaitos teikimas: 

Centras 2021 m. balandžio 29 d. pateikė antrąją EQUASS pažangos 

ataskaitą kaip sėkmingai yra įgyvendintos pateiktos rekomendacijos. 

Įgyvendintos rekomendacijos ir pažanga įrodo, kad organizacija 

įgyvendino rekomendacijas tinkamai, nuolat mokosi, analizuoja ir 

gerina savo paslaugas bei rezultatus, kuria naujus darbo metodus ir 

tobulina teikiamų socialinių paslaugų kokybę. Centras ir toliau 

demonstruoja gerą lyderystę, gerą valdymą, orientaciją į paslaugų 

gavėjus, darbuotojus bei socialinius partnerius. Centro  veikla yra 

efektyvi ir nuolat tobulėjanti. Remiantis EQUASS kokybės principais 

organizacijos rekomendacijos yra tinkamai įgyvendintos ir atitinka 

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. 

 

Neatlikta specialiojo transporto paslaugos gavėjų paslaugos 

kokybės vertinimo apklausa. 

 

Neatlikta techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių gavėjų 

paslaugos kokybės vertinimo apklausa. 

- 
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● Atlikta darbuotojų apklausa, kokie 

būdai skatintų jų pasitenkinimą ir 

motyvaciją; 

● Atliktas vidaus kontrolės įvertinimas 

ir nustatytos rizikos; 

● Atliktas vidaus veiklos patikrinimas 

vienoje iš pasirinktų sričių; 

● Centro vidaus dokumentai ir tvarkos 

atitinka ES bendrojo duomenų apsaugos 

reglamentą; 

● Parengta ir patvirtinta 2020 m. 

Centro veiklos ataskaita; 

● Parengta 2020 m. darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo ir mokymų 

ataskaita; 

● Parengta kokybės politikos ataskaita; 

● Parengtas 2021 m. veiklos planas;  

● Parengtas 2021 m. sociokultūrinių 

renginių planas;  

● Parengtas 2021 m. dokumentacijos 

planas; 

● Parengtas 2021 m. kasmetinis 

darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos 

kėlimo planas;  

● Parengtas 2021 m. prekių, paslaugų 

ir darbų viešųjų pirkimų planas; 

● Savalaikiai parengti ir pateikti 

VSAKIS  finansinių ataskaitų rinkiniai; 

● Sudarytos ir patvirtintos 2021 m. 

biudžeto sąmatos; 

● Tikslingai ir efektyviai naudojamos  

lėšos; 

● Finansinių ataskaitų rinkiniai 

skelbiami Centro  internetiniame 

puslapyje; 

● Pakeisti įstaigos nuostatai; 

● Socialinių paslaugų teikimo tvarkos 

atitinka galiojančius teisės aktus. 

 Neatlikta pagalbos į namus paslaugų gavėjų paslaugos kokybės 

vertinimo apklausa: 

Vykdant darbuotojų veiklos patikrinimo aktą, paslaugos gavėjai apie 

teikiamas paslaugas atsiliepia teigiamai, džiaugiasi gaunamomis 

paslaugomis, gerai vertina socialinio darbuotojo padėjėjų atliekamą 

darbą. 

 

Atlikta paslaugų šeimai kokybės vertinimo apklausa: 

2021 m. atlikta paslaugų gavėjų apklausa „SBĮ Kauno rajono 

socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus socialinių 

paslaugų teikimo kokybės tyrimas“, rezultatai naudojami veiklų 

tobulinimui. 

 

Atlikta paslaugų vaikui vaikų dienos centre kokybės vertinimo 

apklausa: 

Atliktos Vaikų dienos centrą lankančių vaikų apklausos, tėvų apklausa. 

 

Atlikta Intensyvios krizių įveikimo pagalbos  kokybės vertinimo 

apklausa: 2021 m. atlikta apklausa „SBĮ Kauno rajono socialinių 

paslaugų skyriaus Krizių centro paslaugų gavėjų paslaugų kokybės 

vertinimas“. 

 

Atlikti 2 atitikties socialinės globos normai įsivertinimai: 

2021 m. buvo atlikti dienos socialinės globos asmens namuose ir 

dienos socialinės globos institucijoje paslaugų atitikties socialinės 

globos normoms vertinimai.  

 

Vykdomas darbuotojų veiklos metinis vertinimas, skatinimas, 

motyvavimas: 

● Šeimos gerovės skyrius: atlikta 31 darbuotojų metinės veiklos 

vertinimas. Taikomos motyvavimo priemonės: 

○ sudaromos sąlygos lanksčiai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus 

(metų eigoje derinti kitokį atostogų grafiką, atsižvelgiama ir 

sudaromos sąlygos dėl darbuotojų laisvadienių ar trumpesnės darbo 

dienos dėl asmeninių priežasčių, psichologėms sudarytos sąlygos 

pasirinkti patogų darbo grafiką, atsižvelgus į epidemiologinę situaciją 

darbuotojoms sudarytos sąlygos derinti darbo nuotoliu ir gyvo 

kontakto būdus ir t.t.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

○ Skyriuje įgyvendinama neformalių tradicijų kultūra (sveikinimai 

gimtadienio ar kitomis svarbiomis progomis, neformalios bendrystei 

skirtos tradicijos, neformalios diskusijos, gerosios patirties sklaida ir 

pokalbiai skyriaus socialinės paskyros grupėje, neformalūs susitikimai, 

kurie rengiami pačių darbuotojų iniciatyva ir t.t.); 

○ padėkos (asmeninės už gerai atliktus darbus, grupelėms už bendrą 

darbą, teikiamos rekomendacijos dėl mero padėkos socialinio 

darbuotojo dienai ir t.t.); 

○ rekomendacijos priemokoms už papildomus darbus ir įvykdytas 

veiklas, padidėjusį darbo krūvį. 

○ klaidų tolerancija ieškant geriausio sprendimo situacijoje, situacijos 

analizės, alternatyvių sprendimų paieška. Konfliktinių situacijų 

sprendimas ieškant konstruktyvių būdų (pvz. supervizija).; 

○ stebima ir reaguojama į darbuotojų darbo krūvių pasikeitimus – 

kartu aptariama situacija ir randami darbuotojui palankūs sprendimai; 

● Skyriuje Krizių centre atlikti 6 darbuotojų metinės veiklos 

vertinimai. Taikomos motyvavimo priemonės: 

○ rekomendacijos priemokoms už papildomus darbus ir įvykdytas 

veiklas, padidėjusį darbo krūvį; 

○ socialinei darbuotojai ir psichologei, atsižvelgus į epidemiologinę 

situaciją, sudarytos sąlygos derinti darbo nuotoliu ir gyvo kontakto 

būdus; 

○ Skyriaus Krizių centro darbuotojų susirinkimų metu bei 

individualių pokalbių metu sprendžiami iškilę neaiškumai, klausimai, 

ieškoma geriausio problemos sprendimo; 

○ kuriama Skyriaus Krizių centro kultūra (išvyka laivu, Kalėdinis 

rytmetis, gimtadienių paminėjimai). 

● Socialinių paslaugų skyrius atliko 65 darbuotojų metinės veiklos 

vertinimus. Taikomos motyvavimo priemonės: 

○ psichologinės ir socialinės motyvavimo priemonės: sprendimų 

priėmimo laisvė, pasitikėjimas ir atsakomybė, tinkamos darbo sąlygos 

suteikiant visas būtinas priemonės, saviraiškos galimybės, parinktas 

racionalus vadovo valdymo stilius, darbuotojų nusiskundimų analizė, 

žodinis darbo įvertinimas, padėka už atliktą darbą; 
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○ kuriama neoficiali skyriaus kultūra (bendri pietūs, gimtadienių ir 

kitų švenčių paminėjimas, Skyriaus darbuotojų bendra veikla po 

darbo); 

○ sudarytos sąlygos lanksčiai derinti asmeninius ir darbo 

įsipareigojimus (galimybė darbo grafiką derinti su mokslais, galimybė 

dirbti nuotoliniu būdu); 

○ rekomendacijos priemokoms už papildomus darbus ir įvykdytas 

veiklas, padidėjusį darbo krūvį; 

● Skyriuje Dienos socialinės globos centre atlikti 9 darbuotojų 

metinės veiklos vertinimai. Taikytos motyvavimo priemonės:  

○ Savaitiniai susirinkimai kurių metu kuriama erdvė išsakyti savo 

nuomonę. Kiekvienam iš darbuotojų organizuoti diskusiją rūpimu 

klausymu. 

○ Darbo grafiko keitimas atsižvelgiant į darbo pobūdį (pietų 

pertraukos neįtrauktos į darbo valandas). 

○ Įgyvendinama neformalių tradicijų kultūra (darbuotojų iniciatyva 

organizuojami užsiėmimai  kolegoms, siekiant palaikyti tinkama darbo 

atmosferą, ugdyti bendrystę, neformalūs  pokalbiai). 

● Bendrajame skyriuje atlikti 11 darbuotojų metinės veiklos 

vertinimai. Taikomos motyvavimo priemonės: 

○ galimybė pasirinkti mokymų temas, formą ir laiką; 

○ individualių pokalbių metu sprendžiami iškilę neaiškumai, 

klausimai, ieškoma geriausio problemos sprendimo; 

○ neformalūs renginiai (susitikimai), skirti darbuotojų komandos 

stiprinimui, bendravimo skatinimui; 

○ šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas; 

○ rekomendacijos priemokoms už papildomus darbus ir įvykdytas 

veiklas, padidėjusį darbo krūvį. 

 

Atlikta darbuotojų apklausa, kokie būdai skatintų jų 

pasitenkinimą ir motyvaciją: 

2021 m. atliktos 3 darbuotojų apklausos: „SBĮ Kauno rajono socialinių 

paslaugų skyriaus Krizių centro darbuotojų apklausa“, siekiant 

išsiaiškinti apie darbinę atmosferą Skyriuje Krizių centre, įvertinti 

komandinį darbą, darbuotojų požiūrį į darbą, kas motyvuoja dirbti,  

Apklausa „SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos 

gerovės skyriaus socialinio darbuotojo profesiniai vaidmenys“, 

siekiant išsiaiškinti, kaip kito socialinio darbo vaidmenys ir kaip 
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darbuotojai jaučiasi, apklausa „Komandinio darbo vertinimas ir 

darbuotojo motyvacija dirbti SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų 

centro Socialinių paslaugų skyriuje”, siekiant išsiaiškinti skyriaus 

darbuotojų motyvacijos lygį dirbti, kas juos motyvuoja ir kaip jie 

vertina komandinį darbą savo praktikoje. 

 

Atliktas vidaus kontrolės įvertinimas ir nustatytos rizikos: 

2021 m. patvirtintas Centro rizikų valdymo priemonių 2021-2022 m.  

planas. 

 

Atliktas vidaus veiklos patikrinimas vienoje iš pasirinktų sričių: 

Atlikti 5 socialinių paslaugų vidaus veiklos patikrinimai: pagalbos  į 

namus, dienos socialinės globos asmens namuose, transporto 

organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) 

atkūrimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos. Nustatyti neatitikimai 

šalinami.  Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyrius 2021 m. atliko Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos 

centro planinį veiklos patikrinimą, neatitikimai nerasti. 

 

Centro vidaus dokumentai ir tvarkos atitinka ES bendrojo 

duomenų apsaugos reglamentą: 

Duomenų apsaugos pareigūno paslaugą teikia MB „Legitima“. 2021 

m. dokumentų rengimo, peržiūros, korekcijų paslaugos suteiktos 7 

kartus, konsultacijos - 14 kartų. 

 

Parengta ir patvirtinta 2020 m. Centro veiklos ataskaita: 

2020 m. Centro veiklos ataskaita buvo patvirtinta Kauno rajono 

savivaldybė tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr., TS-70. 

 

Parengta 2020 m. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymų 

ataskaita: 

2020 m. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymų ataskaita 

patvirtinta Centro direktoriaus 2021-03-02 įsakymu Nr. ĮS-V-29 

 

Parengta kokybės politikos ataskaita: 

2020 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita patvirtinta 2021 m. 

balandžio 16 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-V-45. 

 

Parengtas 2021 m. veiklos planas: 

2021 m. centro veiklos planas patvirtintas 2021 m. kovo 1 d. centro 
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direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-V-24. 

 

Parengtas 2021 m. sociokultūrinių renginių planas: 

2021 m. sociokultūrinių renginių planas patvirtintas 2020 m. gruodžio 

22 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-V-172, paleistas 2021 m. 

rugpjūčio 2 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-V-81. 

 

Parengtas 2021 m. dokumentacijos planas: 

2021 m. dokumentacijos planas parengtas  2020 m. lapkričio 26 d.. 

 

Parengtas 2021 m. kasmetinis darbuotojų mokymų ir 

kvalifikacijos kėlimo planas: 

Patvirtintas 2021 m. vasario 20 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-

V-20. 

 

Parengtas 2021 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų 

planas: 

Viešųjų pirkimų planas 2021 metams patvirtintas 2021 m. vasario 10 

d. Centro direktoriaus įsakymu             Nr. ĮS-V-9. Planas papildytas 

2022 m.  gegužės mėn. 19 d. Centro direktoriaus įsakymu  Nr. ĮS-V- 

56. 

 

Savalaikiai parengti ir pateikti VSAKIS  finansinių ataskaitų 

rinkiniai: 

Atlikta laiku. Pastabų negauta. 

 

Sudarytos ir patvirtintos 2021 m. biudžeto sąmatos: 

Atlikta laiku. Pastabų negauta. 

 

Tikslingai ir efektyviai naudojamos lėšos: 

2021 m. audito metu rekomendacijų negauta. 

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai skelbiami Centro  internetiniame 

puslapyje: 

https://www.kaunorspc.lt/administracine-informacija/finansiniu-

ataskaitu-rinkiniai/ 

 

Parengtas sprendimas dėl nuostatų keitimo.  

Nuostatai pakeisti 2022 m.  

 

https://www.kaunorspc.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/
https://www.kaunorspc.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/
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Socialinių paslaugų teikimo tvarkos atitinka galiojančius teisės 

aktus: 

2021 m. pakeisti dienos socialinės globos asmens namuose ir Dienos 

socialinės globos centro teikiamų socialinių paslaugų tvarkos aprašai. 

4. Specialiojo 

transporto paslaugos 

teikimas 

 

● Specialiojo transporto paslaugos 

gavėjų skaičius pagal socialines grupes 

ir seniūnijas; 

● Suteiktų specialiojo transporto 

paslaugų kiekis; 

● Patenkinta ne mažiau kaip 80 

procentų specialiojo transporto 

paslaugų prašymų; 

● Nepatenkintų specialiojo transporto 

paslaugų prašymų teikėjų skaičius, 

kurie nukreipti ar jiems pasiūlytos 

alternatyvios paslaugos. 

Specialiojo transporto paslaugos gavėjų skaičius pagal socialines 

grupes ir seniūnijas: 

Paslaugą 2021 m. gavo 113 asmenų iš 24 Kauno rajono seniūnijų 

Suteiktų specialiojo transporto paslaugų kiekis: 

Paslauga suteikta 1058 kartus. 

 

Patenkinta ne mažiau kaip 80 procentų specialiojo transporto 

paslaugų prašymų; 

Patenkinta 95 procentai specialiojo transporto paslaugų prašymų. 

 

Nepatenkintų specialiojo transporto paslaugų prašymų teikėjų 

skaičius, kurie nukreipti ar jiems pasiūlytos alternatyvios 

paslaugos. 

55 nepatenkinti specialiojo transporto paslaugų prašymai, kurie 

nukreipti ar jiems pasiūlytos alternatyvios paslaugos (Socialinis taksi). 

1137,40 

+39,0 spec. 

lėšos 

 

5. Aprūpinimas 

techninės pagalbos 

neįgaliesiems 

priemonėmis 

● Asmenų, kurie aprūpinti techninės 

pagalbos neįgaliesiems priemonėmis, 

skaičius pagal socialines grupes, 

seniūnijas; 

● Išduotų techninės pagalbos 

neįgaliesiems priemonių skaičius pagal 

rūšis ir naujumą; 

● Patenkinta ne mažiau kaip 90 

procentų techninės pagalbos 

neįgaliesiems priemonių prašymų; 

● Nepatenkintų techninės pagalbos 

neįgaliesiems priemonių prašymų 

teikėjų skaičius, kurie nukreipti ar jiems 

pasiūlytos alternatyvios paslaugos; 

● Techninės pagalbos neįgaliesiems 

priemonių,  nurašytų vadovaujantis 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės 

pagalbos priemonėmis ir šių priemonių 

įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos 

Asmenų, kurie aprūpinti techninės pagalbos neįgaliesiems 

priemonėmis, skaičius pagal socialines grupes, seniūnijas: 

2021 m. 255 asmenys buvo aprūpinti techninės pagalbos neįgaliesiems 

priemonėmis (240 senyvo amžiaus asmenys ir 15 suaugę asmenys 

turintys negalia). Pagal seniūnijas asmenys neišskirstyti. 

 

Išduotų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių skaičius pagal 

rūšis ir naujumą: 

2021 m. buvo išduotos 292 priemonės iš jų 125 panaudotos: 

● Reguliuojamos lovos – 21 vnt.; 

● Naktipuodžio kėdutės – 35 vnt.; 

● Universalūs vežimėliai – 51 vnt.; 

● lazdos ir ramentai  – 51 vnt.; 

● čiužiniai praguloms išvengti – 10 vnt.; 

● paaukštintos tualeto sėdynės – 12 vnt.; 

● vaikštynės ir vaikščiojimo rėmai – 75 vnt.; 

kitos priemonės: dušo kėdės, lovos staliukai, pasėstai, griebimo 

priemonės, rankinės plokščios replės, laipteliai į vonią, vonios 

suoliukai, vasariniai antgaliai, žieminiai antgaliai, kojinių ir pėdkelnių 
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aprašu, skaičius. apsiavimo priemonės – 37 vnt. 

  Patenkinta ne mažiau kaip 90 procentų techninės pagalbos 

neįgaliesiems priemonių prašymų: 

Patenkinta 98,82 procentai techninės pagalbos neįgaliesiems 

priemonių prašymų. 

 

Nepatenkintų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių 

prašymų teikėjų skaičius, kurie nukreipti ar jiems pasiūlytos 

alternatyvios paslaugos: 

3 prašymai buvo perkelti į 2022 m., pasiūlytos alternatyvos. 

 

Techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių, nurašytų 

vadovaujantis Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos 

priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo 

tvarkos aprašu, skaičius: 

2021 m. iš viso buvo nurašyta 1531 techninės pagalbos priemonės (50 

vnt. ilgalaikio turto, 1481 trumpalaikio turto). 

6. Asmens higienos ir 

priežiūros paslaugų 

(dušo) organizavimas 

● Asmens higienos (skalbimo, dušo) 

paslaugų gavėjų skaičius pagal 

socialines grupes, seniūnijas; 

● Suteiktų asmens higienos (skalbimo, 

dušo) paslaugų kiekis. 

Asmens higienos (skalbimo, dušo) paslaugų gavėjų skaičius pagal 

socialines grupes, seniūnijas: 

2021 m. asmens higienos paslaugas gavo 3 asmenys (2 darbingo 

amžiaus asmenys su negalia Batniavos seniūnijos gyventojai, 1 senyvo 

amžiaus Ringaudų seniūnijos gyventojas). 

 

Suteiktų asmens higienos (skalbimo, dušo) paslaugų kiekis: 

2021 m. asmens higienos paslauga suteikta 23 kartus. 

7. Asmens gebėjimo 

pasirūpinti savimi ir 

priimti kasdienius 

sprendimus vertinimų ir 

išvadų rengimas 

● Gautų asmens gebėjimo pasirūpinti 

savimi ir priimti kasdieninius 

sprendimus prašymų skaičius pagal 

socialines grupes, seniūnijas; 

● Atliktų asmens gebėjimo pasirūpinti 

savimi ir priimti kasdieninius 

sprendimus vertinimų skaičius pagal 

socialines grupes, seniūnijas; 

Gautų asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius 

sprendimus prašymų skaičius pagal socialines grupes, seniūnijas: 

2021 m. gauti 82 asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti 

kasdienius sprendimus prašymai ir 84 prašymai dėl informacijos 

pateikimo apie neveiksniais pripažintų asmenų kasdienio 

funkcionavimo pakitimus, įvykusius per vienerius metus. Prašymai 

nebuvo išskirstyti pagal seniūnijas ir socialines grupes. 
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 ● Neatliktų asmens gebėjimo 

pasirūpinti savimi ir priimti 

kasdieninius sprendimus vertinimų 

skaičius pagal priežastis; 

● Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi 

ir priimti kasdieninius sprendimus 

vertinimų atlikimas laiku pagal 

nustatytus terminus ne mažiau kaip 90 

proc. 

Atliktų asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius 

sprendimus vertinimų skaičius pagal socialines grupes, seniūnijas: 

2021 m. atlikti 63 vertinimai ir 93 pervertinimai. 2021 m. atliktų 

asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus 

vertinimų skaičius neišskirstytas pagal seniūnijas ir socialines grupes. 

Neatliktų asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti 

kasdieninius sprendimus vertinimų skaičius pagal priežastis: 

2021 m. 14-ai asmenų asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti 

kasdieninius sprendimus vertinimai neatlikti dėl mirties ar persikėlimo 

gyventi į kitą savivaldybę ir 6 prašymai, nespėjus jų atlikti perkelti į 

2022 m. 

 

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius 

sprendimus vertinimų atlikimas laiku pagal nustatytus terminus 

ne mažiau kaip 90 proc.: 

2021 m. asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius 

sprendimus vertinimų, laiku pagal nustatytus terminus atlikta 77 proc., 

likę vertinimai, nepažeidžiant termino, perkelti į 2022 m. 

8. Bendradarbiavimas 

organizuojant paramą iš 

Europos pagalbos 

labiausiai skurstantiems 

asmenims fondo lėšų 

● Paramą gavusių asmenų skaičiaus 

pagal socialines grupes ir seniūnijas; 

● Išduotų paramos paketų kiekis pagal 

socialines grupes ir seniūnijas; 

● Taikytos papildomos priemonės 

(paslaugos, veiklos)  asmenims, 

gaunantiems paramos paketus; 

● Asmenų, kurie sudalyvavo 

papildomose priemonėse (gavo 

paslaugas, dalyvavo veiklose), skaičius. 

Paramą gavusių asmenų skaičiaus pagal socialines grupes ir 

seniūnijas: 

2021 m. maisto produktų/ higienos paramą gavo 24481 asmenys iš 25 

Kauno rajono seniūnijų. 

 

Išduotų paramos paketų kiekis pagal socialines grupes ir 

seniūnijas: 

2021 m. išduota 24481 paramos paketai 25 Kauno rajono seniūnijų 

gyventojams (2021 m. Centro veiklos ataskaitoje detalizuota pagal 

socialines grupes) 

 

Taikytos papildomos priemonės (paslaugos, veiklos)  asmenims, 

gaunantiems paramos paketus: 

Papildomos priemonės (paslaugos, veiklos) asmenims netaikytos. 

 

Asmenų, kurie sudalyvavo papildomose priemonėse (gavo 

paslaugas, dalyvavo veiklose), skaičius: 

Papildomos priemonės (paslaugos, veiklos) asmenims netaikytos. 
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9. Sociokultūrinių 

paslaugų organizavimas 
● Įvykusių sociokultūrinių renginių 

skaičius; 

● Suorganizuota ne mažiau kaip 80 

procentų renginių pagal 2021 m. 

sociokultūrinių renginių planą; 

● Dalyvavusių sociokultūriniuose 

renginiuose asmenų skaičius pagal 

socialines grupes ir seniūnijas. 

Įvykusių sociokultūrinių renginių skaičius: 

2021 m. vyko 11 sociokultūrinių renginių, iš sociokultūrinių renginių 

plane numatytų 12.  

 

Suorganizuota ne mažiau kaip 80 procentų renginių pagal 2021 m. 

sociokultūrinių renginių planą: 

Suorganizuota 91,7 proc. renginių, pagal planą. 

 

Dalyvavusių sociokultūriniuose renginiuose asmenų skaičius pagal 

socialines grupes ir seniūnijas: 

Sociokultūriniuose renginiuose 2021 m. dalyvavo 676 Kauno rajono 

gyventojai. Socialinės grupės aprašytos Centro 2021 m. veiklos 

ataskaitoje. 2021 m. Centro darbuotojai organizavo / dalyvavo ir kitas 

socialiai atsakingas veiklas, kurios apjungė bendruomenę, skatino 

mokytis, tobulėti, siekti pokyčių. Tokių veiklų 2021 m. buvo 17. 

10. Kitų Socialinių 

paslaugų skyriaus 

bendrųjų socialinių 

paslaugų teikimas  

● Kitų bendrųjų socialinių paslaugų 

gavėjai pagal socialines grupes ir 

seniūnijas; 

● Kitų bendrųjų socialinių paslaugų 

sudėtis. 

Kitų bendrųjų socialinių paslaugų gavėjai pagal socialines grupes 

ir seniūnijas: 

2021 m. bendrosios paslaugos suteiktos 7-iems asmenims iš jų 6 

pensinio amžiaus ir 1 asmuo turintis negalią (1 - Garliavos apyl. sen., 1 

- Vandžiogalos sen., 5 - Čekiškės sen.) 

 

Kitų bendrųjų socialinių paslaugų sudėtis. 

Kitų bendrųjų socialinių paslaugų sudėtis: aprūpinimas pirmojo 

būtinumo prekėmis (medikamentai maistas, vanduo) 

11. Pagalbos į namus 

paslaugos teikimas 
● Pagalbos į namus gavėjų skaičius 

pagal socialines grupes ir seniūnijas; 

● Laukiančių pagalbos į namus 

paslaugos ne daugiau nei 10 procentų 

visų gaunančių šią paslaugų asmenų; 

● Nepatenkintų pagalbos į namus 

paslaugų prašymų skaičius; 

 

Pagalbos į namus gavėjų skaičius pagal socialines grupes ir 

seniūnijas: 

Pagalbos į namus paslaugą 2021 m. gavo 23 darbingo amžiaus 

asmenys, turintys negalią ir 193 senyvo amžiaus asmenys iš 23 

seniūnijų. Pagal seniūnijas paslaugos gavėjai išskirstyti 2021 m. 

Centro veiklos ataskaitoje. 

 



27 

 

 ● Nepatenkintų pagalbos į namus 

paslaugų prašymų teikėjų, kurie 

nukreipti ar jiems pasiūlytos 

alternatyvios paslaugos, skaičius; 

● Pagalbos į namus paslaugų gavėjų, 

kurie gavo psichologo pagalbą, 

skaičius; 

● Laikino atokvėpio paslaugų gavėjų 

skaičius pagal socialines grupes ir 

seniūnijas. 

Laukiančių pagalbos į namus paslaugos ne daugiau nei 10 

procentų visų gaunančių šią paslaugų asmenų: 

2021 m. pabaigoje pagalbos į namus paslaugos eilėje laukė 4 asmenys, 

t.y. 2 proc. nuo paslaugą gavusių asmenų. 

 

Nepatenkintų pagalbos į namus paslaugų prašymų skaičius: 

2021 m. nepatenkinta 11 prašymų: 1 asmuo mirė, 5 asmenys atsisakė 

paslaugos dėl netinkamo poreikio įvertinimo ir paslaugos išaiškinimo 

seniūnijoje ar dėl kitų asmeninių priežasčių, 1 asmeniui paskirtos 

bendrosios paslaugos, 4 asmenys liko laukti eilėje.  

 

Nepatenkintų pagalbos į namus paslaugų prašymų teikėjų, kurie 

nukreipti ar jiems pasiūlytos alternatyvios paslaugos, skaičius: 

Nepatenkintų prašymų teikėjams pasiūlytos alternatyvios paslaugos: 

dienos socialinė globa asmens namuose, trumpalaikė globa, slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninės, bendrosios socialinės paslaugos. 

 

Pagalbos į namus paslaugų gavėjų, kurie gavo psichologo pagalbą, 

skaičius: 

Psichologo paslaugą 2021 m. gavo 3 pagalbos į namus paslaugos 

gavėjai. 

 

Laikino atokvėpio paslaugų gavėjų skaičius pagal socialines 

grupes ir seniūnijas. 

Laikino atokvėpio paslaugai gauti nebuvo poreikio.   

 

12. Socialinės 

priežiūros paslaugų 

senyvo amžiaus ir 

neįgaliems asmenims 

teikimas 

● Asmenų, dalyvavusių sveikatinimo 

užsiėmimuose, mokymuose skaičius 

pagal socialines grupes ir seniūnijas; 

● Sveikatinimo užsiėmimuose, 

mokymuose dalyvavo ne mažiau kaip 

20 Kauno rajono seniūnijų gyventojų; 

● Asmenų, dalyvavusių meno 

užsiėmimuose skaičius pagal socialines 

grupes ir seniūnijas; 

● Meno užsiėmimuose dalyvavo ne 

mažiau kaip 4 Kauno rajono seniūnijų 

gyventojai; 

 

Asmenų, dalyvavusių sveikatinimo užsiėmimuose, mokymuose 

skaičius pagal socialines grupes ir seniūnijas: 

2021 m. sveikinimo užsiėmimuose dalyvavo 116 asmenų, iš jų 19 

neįgaliųjų ir 97 senatvės pensinio amžiaus asmenys iš 8 Kauno rajono 

seniūnijų.  

 

Sveikatinimo užsiėmimuose, mokymuose dalyvavo ne mažiau kaip 

20 Kauno rajono seniūnijų gyventojų: 

Sveikatinimo užsiėmimuose dalyvavo 8 Kauno rajono seniūnijų 

gyventojai 
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 ● Pravestų konsultacijų, susitikimų, 

mokymų skaičius, mokymuose 

dalyvavusių asmenų skaičius pagal 

socialines grupes ir seniūnijas. 

Asmenų, dalyvavusių meno užsiėmimuose skaičius pagal socialines 

grupes ir seniūnijas: 

Meno užsiėmimuose dalyvavo 24 asmenys, iš jų 23 senatvės pensinio 

amžiaus asmenų ir 1 suaugęs asmuo su negalia iš 3 Kauno rajono 

seniūnijų. 

Meno užsiėmimuose dalyvavo ne mažiau kaip 4 Kauno rajono 

seniūnijų gyventojai: 

● Meno užsiėmimuose dalyvavo 3 Kauno rajono seniūnijų 

gyventojai. 

 

Pravestų konsultacijų, susitikimų, mokymų skaičius, mokymuose 

dalyvavusių asmenų skaičius pagal socialines grupes ir seniūnijas: 

Pravesti 5 kitokio pobūdžio sportiniai užsiėmimai / paskaitos. 

Užsiėmimuose dalyvavo 134 dalyviai iš 7 Kauno rajono seniūnijų 

(Garliavos, Lapių, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Ringaudų, 

Akademijos) 

13. Dienos socialinės 

globos asmens namuose 

asmenims su sunkia 

negalia paslaugų 

teikimas 

● Bendras dienos socialinės globos 

namuose (integralios pagalbos) 

paslaugų gavėjų skaičius pagal 

socialines grupes ir seniūnijas; 

● Paslauga suteikta ne mažiau kaip 80 

procentų sprendimą gauti dienos 

socialinės globos paslaugas turinčių 

asmenų; 

● Dienos socialinės globos namuose 

(integralios pagalbos) paslaugų sudėtis 

pagal suteiktas specialistų paslaugas 

(socialinio darbuotojo padėjėjo, 

slaugytojo, slaugytojo padėjėjo, 

kineziterapeuto ir psichologo); 

● Laikino atokvėpio paslaugų gavėjų 

skaičius pagal socialines grupes ir 

seniūnijas. 

 

Bendras dienos socialinės globos namuose (integralios pagalbos) 

paslaugų gavėjų skaičius pagal socialines grupes ir seniūnijas: 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą 2021 m. gavo 76 

asmenys iš 19 seniūnijų: vaikai – 5; 

darbingo amžiaus asmenys – 15; senyvo amžiaus asmenys – 56. Pagal 

seniūnijas paslaugos gavėjai išskirti 2021 m. Centro veiklos 

ataskaitoje. 

 

Paslauga suteikta ne mažiau kaip 80 procentų sprendimą gauti 

dienos socialinės globos paslaugas turinčių asmenų: 

Paslauga suteikta 81 procentui sprendimą gauti dienos socialinės 

globos paslaugas turinčių asmenų. 

 

Dienos socialinės globos namuose (integralios pagalbos) paslaugų 

sudėtis pagal suteiktas specialistų paslaugas (socialinio darbuotojo 

padėjėjo, slaugytojo, slaugytojo padėjėjo, kineziterapeuto ir 

psichologo): 

2021 m. dienos socialinė globą teikė 1 socialinio darbo organizatorė, 1 

socialinė darbuotoja, 2 kineziterapeutės, 1 slaugytoja, 8 slaugytojo 

padėjėjos ir 47 socialinio darbuotojo padėjėjos. Atskirų specialistų 

teiktos paslaugos detalizuotos 2021 m. Centro veiklos ataskaitoje. 

 



29 

 

  Laikino atokvėpio paslaugų gavėjų skaičius pagal socialines 

grupes ir seniūnijas: 

Laikino atokvėpio paslaugą gavo 1 senyvo amžiaus asmuo iš Vilkijos 

apyl. sen. 

14. Dienos socialinės 

globos asmens 

institucijoje paslaugų 

vaikams su sunkia 

negalia teikimas 

● Dienos socialinės globos institucijoje 

socialines paslaugas gavusių vaikų su 

negalia skaičius pagal suteiktų paslaugų 

rūšį, seniūnijas, negalios sunkumą; 

● Paslaugas gavo ne mažiau kaip 80 

proc. Dienos socialinės globos centro 

sąrašuose esančių vaikų; 

● Dienos globos centro psichologo 

individualių, grupinių, šeimų 

konsultacijų skaičius; 

● Renginių (susitikimų, mokymų) 

šeimoms skaičius; 

● Suorganizuota ne mažiau kaip 2 

susitikimai, mokymai šeimoms, 

auginančioms neįgalius vaikus; 

● Dienos socialinės globos centro vietų 

užpildymas procentais pagal mėnesius. 

Dienos socialinės globos institucijoje socialines paslaugas gavusių 

vaikų su negalia skaičius pagal suteiktų paslaugų rūšį, seniūnijas, 

negalios sunkumą: 

Dienos socialinė globa institucijoje per  2021 metus suteikta 18 - kai 

vaikų, iš kurių 13 turi sunkią negalią, iš 13 seniūnijų. Seniūnijos 

detalizuotos 2021 m. Centro veiklos ataskaitoje. 

 

Paslaugas gavo ne mažiau kaip 80 proc. Dienos socialinės globos 

centro sąrašuose esančių vaikų: 

Paslaugos suteiktos 85,71 proc. esančių vaikų sąraše. 

 

Dienos globos centro psichologo individualių, grupinių, šeimų 

konsultacijų skaičius: 

2021 metus psichologas suteikė 88 individualias konsultacijas 

paslaugų gavėjams, 55 – palaikomuosius pokalbius, 63 – grupinius 

užsiėmimus, 20 – individualius palaikomuosius pokalbius su paslaugų 

gavėjų tėvais,  1 individualią konsultaciją. 

Renginių (susitikimų, mokymų) šeimoms skaičius: 

Atsižvelgiant į reikalavimus ir esamą padėtį šalyje, buvo ribotai 

organizuojami dideli renginiai (į kuriuos kviečiami ir paslaugų gavėjų 

šeimos nariai) 2021 m. buvo suorganizuoti 3 renginiai paslaugų 

gavėjams ir jų šeimoms – Pleneras ,,Aš ir tu“, šeimų stovykla ,,Laikas 

kartu“, kalėdinė vakaronė. 

Suorganizuota ne mažiau kaip 2 susitikimai, mokymai šeimoms, 

auginančioms neįgalius vaikus: 

2021 metais vyko 2 susitikimai šeimoms, auginančioms neįgalius 

vaikus (rugsėjo ir gruodžio mėn.) 

 

Dienos socialinės globos centro vietų užpildymas procentais pagal 

mėnesius: 

Dienos socialinės globos centro apkrovos rodiklis: sausis – 35,3 proc., 

vasaris – 40,7 proc., kovas – 47,3 proc., balandis – 42,4 proc., gegužė 

– 43,8 proc., birželis – 43,2 proc., liepa – 55,9 proc.,  rugpjūtis – 60,3 

proc.,  rugsėjis – 39,3 proc.,  spalis – 45,8 proc., lapkritis – 46,7 proc., 

gruodis – 51,4 proc. 

128,6 
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15. Atvejo vadybos 

socialinę riziką 

patiriančios šeimoms, 

auginančios vaikus, 

teikimas 

● Šeimų, tenkančių vienam atvejo 

vadybininkui skaičius; 

● Taikomos priemonės, kai atvejo 

vadybininkas dirba su didesniu šeimų 

skaičiumi nei nustatyta teisės aktuose; 

● Atvejo vadybą gavusių šeimų 

skaičius; 

● Atvejo vadybos proceso nutraukimo 

skaičius pagal priežastis; 

● Suorganizuotų tęstinių atvejo 

vadybos paslaugų kitose institucijose 

skaičius. 

 

Šeimų, tenkančių vienam atvejo vadybininkui skaičius: 

Šeimų, tenkančių vienam atvejo vadybininkui skaičius – vidurkis 22. 

 

Taikomos priemonės, kai atvejo vadybininkas dirba su didesniu 

šeimų skaičiumi nei nustatyta teisės aktuose: 

Darbuotojui, dirbančiam su didesniu nei teisės aktai numato šeimų 

skaičiumi, skiriama priemoka. 

 

Atvejo vadybą gavusių šeimų skaičius: 

Atvejo vadybą gavusių šeimų skaičius 416. 

 

Atvejo vadybos proceso nutraukimo skaičius pagal priežastis: 

● Šeima pajėgi savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus 

interesus - 210; 

● Pagalbos plane numatyta ir teikta pagalba nepadėjo tėvams pakeisti 

elgesio su vaiku, jie neužtikrina vaiko teisių arba jas pažeidžia - 4; 

● Šeima išsikėlė (nebegyvena) iš savivaldybės, kurioje pradėtas 

šeimos atvejo vadybos procesas - 28; 

● Kitos priežastys -18. 

Suorganizuotų tęstinių atvejo vadybos paslaugų kitose institucijose 

skaičius:  

Paslaugų tęstinumas organizuotas: Pagalba smurto artimoje aplinkoje 

aukoms: į specializuotą pagalbos centrą MOTA nukreipta 19 asmenų.  

Krizės atveju dėl psichologinės pagalbos nukreipta 251 (131 asmuo 

gavo ilgalaikes paslaugas). Į Respublikinį priklausomybės ligų centrą 

nukreipta 87 asmenys (31 asmuo gavo tęstines paslaugas, 7 dalyvavo 

ir baigė Minesotos programą, 61 asmuo sėkmingai sprendė 

priklausomybės arba žalingo alkoholio vartojimo problemą). Į 

Užimtumo tarnybą nukreipti 73 asmenys (23 asmenys įsidarbino). 

Paslaugų gavėjai, kuriems nutraukus socialines paslaugas 2021 m, 

buvo nukreipti į bendruomeninius šeimos namus „Darnūs namai“, 

pasiūlytos kitos bendruomenėje teikiamos paslaugos 65 asmenys. 

693,0 
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16. Socialinės pagalbos 

socialinę riziką 

patiriančios šeimoms, 

auginančios vaikus, 

teikimas 

 

 

 

 

 

 

● Šeimų, tenkančių vienam 

socialiniam darbuotojui, teikiančiam 

paslaugas šeimai, skaičius; 

● Taikomos priemonės, kai socialinis 

darbuotojas dirba su didesniu šeimų 

skaičiumi nei nustatyta teisės aktuose; 

● Socialines paslaugas gavusių šeimų 

skaičius pagal paslaugų rūšis; 

● Šeimų, kurios sėkmingai sprendė 

problemas, skaičius; 

● Suorganizuotų paslaugų kitose 

institucijose skaičius, užtikrinant 

pagalbos tęstinumą; 

● Vykdytų prevencinių priemonių ir 

veiklų skaičius. 

 

Šeimų, tenkančių vienam socialiniam darbuotojui, teikiančiam 

paslaugas šeimai, skaičius: 

Šeimų, tenkančių vienam socialiniam darbuotojui, teikiančiam 

paslaugas šeimai, skaičius – vidurkis 9 šeimos. 

 

Taikomos priemonės, kai socialinis darbuotojas dirba su didesniu 

šeimų skaičiumi nei nustatyta teisės aktuose: 

Vykdoma krūvių, tenkančių vienam darbuotojui, stebėsena. Esant 

didesniam paslaugų gavėjų skaičiui nei nustatyta teisės aktais, 

perskirstomas darbo krūvis, padalinant jį kitiems darbuotojams. 

 

Socialines paslaugas gavusių šeimų skaičius pagal paslaugų rūšis: 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teiktos – 202 

šeimoms. Bendrųjų socialinių paslaugų gavėjai - 86 šeimos. 

Šeimų, kurios sėkmingai sprendė problemas, skaičius: 113 

 

Suorganizuotų paslaugų kitose institucijose skaičius, užtikrinant 

pagalbos tęstinumą: 

Detali informacija apie suorganizuotas paslaugas kitose institucijose 

siekiant paslaugų tęstinumo - pateikta Centro 2021 m. veiklos 

ataskaitoje. 

 

Vykdytų prevencinių priemonių ir veiklų skaičius: 

Įvykdyta 17 tęstinių, teminių prevencinių priemonių, socialinio darbo 

veiklų. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Psichosocialinės 

pagalbos teikimas 

Šeimos gerovės skyriuje 

● Psichologo paslaugų gavėjų ir 

suteiktų paslaugų skaičius pagal 

socialines grupes, paskirtas paslaugas, 

trukmę ir seniūnijas; 

● Psichologo paslaugų įvairovė ir jų 

teikimas kuo arčiau šeimos 

gyvenamosios vietos. 

Psichologo paslaugų gavėjų ir suteiktų paslaugų skaičius pagal 

socialines grupes, paskirtas paslaugas, trukmę ir seniūnijas: 

Dėl psichologo paslaugos kreipėsi 186 Kauno rajono gyventojai. 

Ilgalaikė pagalba teikta 131 asmeniui (127 šeimoms): 

• Akademijos sen. - 2; 

• Alšėnų sen. - 5; 

• Babtų sen. - 5; 

• Batniavos sen. -5; 

• Čekiškės sen.- 4; 

• Domeikavos sen.- 8; 

• Ežerėlio sen. -7; 

• Garliavos sen.-8; 

• Garliavos apyl. sen.-20; 
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  • Kačerginės sen.-1; 

• Karmėlavos sen. -11; 

• Kulautuvos sen. -1; 

• Lapių sen. -1; 

• Linksmakalnio sen. -3; 

• Neveronių sen.-10; 

• Raudondvario sen. -4; 

• Ringaudų sen. -5; 

• Rokų sen.-5; 

• Samylų sen. -3; 

• Taurakiemio sen. -1; 

• Užliedžių sen. -6; 

• Vandžiogalos sen. - 3; 

• Vilkijos sen. -5; 

• Vilkijos apyl. sen. - 5; 

• Zapyškio sen. - 3. 

 

Psichologo paslaugų įvairovė ir jų teikimas kuo arčiau šeimos 

gyvenamosios vietos: 

Siekiant užtikrinti psichologo teikiamų paslaugų įvairovę 2021 m.  

skyriaus psichologės:  

● konsultavo asmenis (vaikus ar tėvus išgyvenančius krizę), šeimas 

(porų konsultacijos);  

● konsultavo socialinio darbo specialistus dėl situacijų paslaugų 

gavėjų šeimose; 

● pagal poreikį dalyvavo atvejo nagrinėjimo posėdžiuose; 

● teikė individualias konsultacijas darbuotojams; 

● rengė veiklas ir vedė psichoedukacinius užsiėmimus Šeimos 

gerovės skyriaus Vaikų dienos centro vaikams; 

● rengė informacinę, metodinę medžiagą psichologinėmis 

temomis; 

● organizavo ir vedė grupinius užsiėmimus vaikams ir 

suaugusiems;  

● bendradarbiavo su kitomis įstaigomis psichologinių paslaugų 

teikimo klausimais.  
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18. Socialinės 

priežiūros vaikų dienos 

centre teikimas 

● Vaikų dienos centrų paslaugų gavėjų 

skaičius, užsiėmimų kiekis; 

● Paslaugas gavo ne mažiau kaip 90 

procentų Vaikų dienos centro sąrašuose 

esančių vaikų; 

Vaikų dienos centro vietų užpildymas 

procentais pagal mėnesius. 

Vaikų dienos centrų paslaugų gavėjų skaičius, užsiėmimų kiekis: 

Vaikų dienos centro paslaugų gavėjų skaičius  - 17.  

Veikla detalizuota centro 2021 m. veiklos ataskaitoje. 

 

Paslaugas gavo ne mažiau kaip 90 procentų Vaikų dienos centro 

sąrašuose esančių vaikų: 

Paslaugas gavo visi vaikai, kuriems buvo priimtas sprendimas teikti 

socialines paslaugas Vaikų dienos centre – 100 proc. 

 

Vaikų dienos centro vietų užpildymas procentais pagal mėnesius: 

Vaikų dienos centro užpildymas apie 70 proc. visus metus. 

19. Laikino 

apnakvindinimo 

skyriuje Krizių centre 

teikimas 

● Laikino apnakvindinimo paslaugų 

gavėjų skaičius pagal amžių, seniūnijas 

ir trukmę; 

● Skyriaus Krizių centro gyvenamųjų 

vietų užpildymas procentais pagal 

mėnesius. 

 

Laikino apnakvindinimo paslaugų gavėjų skaičius pagal amžių, 

seniūnijas ir trukmę: 

2021 metus laikino apnakvindinimo (LA) paslaugos iki 7 parų 

suteiktos 10 paslaugų gavėjų ir 10 su jomis gyvenusiems vaikams iš 8 

seniūnijų. Paslaugos gavėjų amžius, seniūnijos aprašyti Centro 2021 

m. veiklos ataskaitoje. LA paslaugos teiktos iki 7 parų - 8 paslaugų 

gavėjoms; 1 paslaugų gavėjai LA paslaugos teiktos iki 3 parų ir 1 

paslaugų gavėjai - iki 4 parų. 

 

Skyriaus Krizių centro gyvenamųjų vietų užpildymas procentais 

pagal mėnesius: 

Skyriaus Krizių centro gyvenamųjų vietų užpildymas procentais pagal 

mėnesius: 

● Sausio mėn. – 75 proc.; 

● Vasario mėn.  – 60 proc.; 

● Kovo mėn. – 80 proc.; 

● Balandžio mėn. – 95 proc.; 

● Gegužės mėn. – 75 proc.; 

● Birželio mėn. – 50 proc. ; 

● Liepos mėn. – 90 proc.; 

● Rugpjūčio mėn. – 50 proc.; 

● Rugsėjo mėn. – 40 proc.; 

● Spalio mėn. – 45 proc.; 

● Lapkričio mėn. – 65 proc.; 

● Gruodžio mėn. – 65 proc. 

Krizių centro gyvenamųjų patalpų užpildymo 2021 m. vidurkis  - 66 

proc. 

160,5 
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20. Intensyvios Krizių 

įveikimo pagalbos 

teikimas skyriuje Krizių 

centre 

● Intensyvios krizių įveikimo pagalbos 

gavėjų skaičius pagal amžių, seniūnijas 

ir trukmę; 

● Intensyvios krizių įveikimo pagalbos  

paslaugų sudėtis (atvejo vadyba, 

socialinė pagalba, psichologo paslaugos 

ir pan.); 

● Skyriaus Krizių centro gyvenamųjų 

vietų užpildymas procentais pagal 

mėnesius; 

● Paslaugų nutraukimo priežastys;  

● Suorganizuotų paslaugų kitose 

institucijose skaičius, užtikrinant 

pagalbos tęstinumą; 

Vykdytų prevencinių priemonių ir 

veiklų skaičius. 

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos gavėjų skaičius pagal amžių, 

seniūnijas ir trukmę: 

2021 m. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos skyriuje 

Krizių centre teiktos 22 paslaugų gavėjoms ir 23  jų vaikams iš 11 

seniūnijų. Paslaugos gavėjų amžius, seniūnijos aprašyti Centro 2021 

m. veiklos ataskaitoje. 

 

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos  paslaugų sudėtis (atvejo 

vadyba, socialinė pagalba, psichologo paslaugos ir pan.): 

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugą sudarė: informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, 

psichologinė pagalba, psichosocialinė pagalba, laikinas 

apgyvendinimas,  kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) 

palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika 

gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto 

ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, 

naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis 

aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių 

ugdymas, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos 

konkrečiam asmeniui. 

 

Skyriaus Krizių centro gyvenamųjų vietų užpildymas procentais 

pagal mėnesius: 

2021 m. Krizių centre gyvenamųjų vietų užimtumas - 66 proc. 

Apkrovimas pagal mėnesius pateiktas prie laikino apnakvindinimo 

paslaugų.  

Paslaugų nutraukimo priežastys: 

● už sutarties sąlygų pažeidimą – 1 paslaugų gavėja; 

● susirado gyvenamąjį būstą -  4 paslaugų gavėjos; 

● sugrįžo į namus - 4 paslaugų gavėjos; 

● dėl kitų priežasčių - 1 paslaugų gavėja. 

 

Suorganizuotų paslaugų kitose institucijose skaičius, užtikrinant 

pagalbos tęstinumą: 

Užtikrinant pagalbos tęstinumą, paslaugų gavėjai nukreipti į: 

● Kauno rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrius - 8 

paslaugų gavėjos; 

● Socialinės paramos skyrius - 6 paslaugų gavėjos; 

● SODRA  - 9 paslaugų gavėjos; 

● VMI -10 paslaugų gavėjų; 
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  ● Užimtumo tarnyba - 3 paslaugų gavėjos; 

● Priklausomybės ligų konsultantas - 5 paslaugų gavėjos; 

● AA grupė - 5 paslaugų gavėjos; 

● Antstolių tarnyba - 3 paslaugų gavėjos; 

● Neįgalumo tarnyba - 1 paslaugų gavėja; 

● Registrų centras - 4 paslaugų gavėjos. 

 

Vykdytų prevencinių priemonių ir veiklų skaičius: 

Krizių centre 2021 metais parengta ir /ar įgyvendinta šios prevencinės 

programos ir veiklos: 

● Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, 8 užsiėmimai,  dalyvavo 11 

dalyvių; 

● Motinystės įgūdžių ugdymo programa, 8 užsiėmimai, dalyvavo 16 

dalyvių; 

● Šeimos stiprinimo programa „Raktas į šeimos gerovę“, 8 

užsiėmimai, dalyvavo 8 dalyviai; 

● Prevencinė programa „Nebijok klausti!“ paaugliams bei tėvams, 6 

paskaitos, dalyvavo 14 dalyvių; 

● Savipagalbos grupė tėvams, kurie vieni augina vaikus, 8 

užsiėmimai, dalyvavo 4 dalyviai; 

● Užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai klientėms 

gaunančioms paslaugas Krizių centre, 98 užsiėmimai, kuriuose 

dalyvavo 22 dalyvės. 

21. Psichosocialinės 

pagalbos išorės 

klientams teikimas 

skyriuje Krizių centre 

● Psichologo paslaugų gavėjų skaičius 

pagal socialines grupes, trukmę ir 

seniūnijas; 

● Psichologo suteiktų paslaugų 

skaičius; 

● Psichologo paslaugų įvairovė; 

● Vidinių ir išorinių klientų lyginamoji 

analizė. 

Psichologo paslaugų gavėjų skaičius pagal socialines grupes:  vyrai 

- 4; moterys - 35; vaikai  - 15. 

Psichologo paslaugų gavėjų skaičius pagal socialines grupes, 

trukmę ir seniūnijas: 

Krizių centro paslaugų gavėjams psichologinė pagalba teikiama viso 

paslaugų teikimo laikotarpiu. Išorės klientams psichologo 

konsultacijos teikiamos individualiai pagal poreikį. Psichologo 

paslaugų gavėjų skaičius pagal seniūnijas: 

● Čekiškės sen. - 2 paslaugų gavėjai; 

● Domeikavos sen. – 1 paslaugų gavėjai; 

● Garliavos sen. – 14 paslaugų gavėjų; 

● Karmėlavos sen. – 3 paslaugų gavėjai; 

● Lapių sen. – 1 paslaugų gavėjas; 

● Neveronių sen. – 2 paslaugų gavėjai; 

● Raudondvario sen. - 1 paslaugų gavėjas; 
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  ● Samylų sen. - 3 paslaugų gavėjai; 

● Taurakiemio sen. – 2 paslaugų gavėjas; 

● Vandžiogalos sen. - 4 paslaugų gavėjai; 

● Vilkijos apyl. sen. – 2 paslaugų gavėjai; 

● Alšėnų sen. – 3 paslaugų gavėjai; 

● Ringaudų sen. – 2 paslaugų gavėjai; 

● Garliavos apyl. sen. – 3 paslaugų gavėjai.  

 

Psichologo suteiktų paslaugų skaičius: 

2021 m. suteikta 677 psichologo paslaugos. 

 

Psichologo paslaugų įvairovė: 

● individualus konsultavimas; 

● grupinis konsultavimas; 

● užsiėmimų ir mokymų vedimas. 

 

Vidinių ir išorinių klientų lyginamoji analizė: 

2021 m. vidiniai paslaugų gavėjai, kuriems buvo teikiamos paslaugos 

Krizių centre ir išoriniai – kreipėsi psichologinės pagalbos dėl 

emocinės būsenos, elgesio problemų. Vidiniams paslaugų gavėjams 

dažniau nei išoriniams buvo reikalingas ir emocinis palaikymas. 

Pažymėtina, kad išoriniai paslaugų gavėjai 2021 m. kreipėsi arba buvo 

nukreipti dėl patiriamų psichologinių problemų kylančių šeimoje arba 

artimoje aplinkoje. Vidinių paslaugų gavėjų tarpe pagrindinės 

kylančios problemos susiję su emocine būkle ir tarpasmeniniais 

santykiais, bendravimu, vaikų auklėjimu. 

 

 

 

 

____________________________________
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2021 m. veiklos kokybės įsivertinimo  

ataskaitos priedas Nr. 2  

 

 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ APKLAUSŲ REZULTATAI 

 

1. ŠEIMOS GEROVĖS SKYRIAUS PASLAUGŲ VERTINIMAS 

 

2021 m. gruodžio mėnesį Centro Šeimos gerovės skyriaus paslaugų gavėjai buvo pakviesti dalyvauti 

anoniminėje apklausoje, siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę. 

Anketa patalpinta tinklapyje http://www.manoapklausa.lt/. Nuorodą į anketą paslaugų gavėjams išsiuntė 

atvejo vadybininkai elektroniniu paštu. Paslaugų gavėjus dalyvauti apklausoje motyvavo socialiniai 

darbuotojai dirbantys su šeimomis: susitikimų metu informavo apie jiems atsiųstą nuorodą, suteikė 

galimybę dalyvauti apklausoje anketą užpildant iš socialinio darbuotojo darbo kompiuterio. Anketą 

sudarė 36 klausimai. Apklausoje dalyvavo 43 paslaugų gavėjai, iš jų 8 vyrai ir 35 moterys. Vidutinis 

respondentų amžius: 37,6 metų. 

  2021 m. 2020 m. 2019 m. 2018 m. 

Paslaugų gavėjų, pateikusių užpildytą anketą ir 

išreiškusių nuomonę, procentinė išraiška 

15 proc. 43 proc. 45 proc. 24 proc. 

Taupant žmogiškuosius išteklius duomenų susisteminimui, siekiant maksimaliai užtikrinti duomenų 

anonimiškumą, bei atsižvelgiant į 2020 metų internetu pildytose anketose paliktus drąsesnius ir 

atviresnius atsakymus, 2021 metais paslaugų gavėjams nebuvo pateiktos anketos popierine forma. 

Atsižvelgiant į nedidelį anketą internetu užpildžiusių asmenų skaičių, tikslinga 2022 metams numatyti 

papildomas priemones, kurios padėtų labiau įtraukti paslaugų gavėjus į teikiamų socialinių paslaugų 

kokybės vertinimą. 

 18 respondentų, kurie dalyvavo apklausoje, paliko atvirus atsakymus klausime “Kokių turite pastabų, 

pasiūlymų, lūkesčių dėl Jums teikiamų socialinių paslaugų, arba pasidalinkite gerąją patirtimi”. 

Apibendrinti atsakymai: 

1) padėka darbuotojoms (“Padėka man padėjo su kitu atveju”, “Labai ačiū visiems darbuotojams, kurie 

buvo malonūs, paslaugūs, kantrūs ir rūpestingi. Te Dievas jus laimina!”, “Norėčiau padėkot labai 

Vėjūnei Stumbrienei”, “Puiki psichologė ir didelė padėka jai, puiki socialinė darbuotoja, dirbanti su su 

vaiku”, “Ačiū”, “Ačiū socialinei darbuotojai už pagalbą, rūpestį, gerą žodį ir nuoširdų bendravimą”, 

“Pastabų neturiu. galiu tik pasidžiaugti, kad darbuotojai yra labai supratingi, tikrai gerai atliekantys 

savo darbą, su jų pagalba jaučiuosi saugesnė ir tvirtesnė. Labai už tai esu dėkinga”, “Noriu, padėkoti 

savo socialinei, kuri ieško būdų, kaip man padėti. Skambinamės, kalbamės palaikome ryšį, jei ji negali 

pagelbėti teisiniais klausimais, tai randa kitus kontaktus. AČIŪ LABAI UŽ PAGALBĄ”); 

2) išreiškia pasitenkinimą gautomis paslaugomis (“Esu patenkintas man suteikta socialine pagalba”, 

“Tik geriausi atsiliepimai apie soc. paslg. darbuotojus, Viskas aukštam lygyje. Visos paslaugos super.”, 

“Jokių pasiūlymų neturiu ir taip viskas gerai, man tai patinka ir duoda daug naudos.”); 
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3) išreiškia kritišką požiūrį (“Atvejo vadyba-absoliučiai formali ir dalinė.” “Daugiau laisvės reikia o ne 

vygdyti tai ką tau bruka matai kad to tau nereikia bet atsakymas būna o mes manome kitaip”, “Kad 

mažiau kištusi i asmeninį gyvenimą atsibodo”); 

4) išreiškia asmeninius pokyčius (“Manau, kad geriau sugebu spręsti iškilusias problemas.” “Tapau 

drąsesnė, įgavau patirties, padrąsinimų, aiškumo. Žinočiau,ką patarti kitoms moterims ir kur joms 

kreiptis jei prireiktų pagalbos.”); 

 2021 metų anketa buvo papildyta klausimu apie gyvenimo kokybės rodiklius ir paslaugų gavėjai 

pakviesti žymėti ir/ar įrašyti kas, jų manymu, pasikeitė socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu ir turėjo 

įtakos teigiamiems gyvenimo kokybės pokyčiams. Respondentų pažymėti atsakymai procentine išraiška 

(buvo galima žymėti neribotą atsakymų skaičių): 

Jaučiu, kad labiau savimi pasitikiu. 8.7% 

Gavau naudingų žinių ir informacijos įvairiomis temomis. 15.2% 

Manau, kad pagerėjo tarpusavio santykiai su šeimos nariais. 7.1% 

Jaučiu, kad labiau pasitikiu savimi santykyje su kitais žmonėmis. 4.3% 

Socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, su Centro darbuotojais analizavome įvairias sudėtingas 

situacijas ir radome alternatyvių būdų kaip įveikti sunkumus.  8.7% 

Manau, kad drąsiau išsakau savo nuomonę ir požiūrį. 8.2% 

Jaučiu, kad sumažėjo vienišumo jausmas. 5.4% 

Manau, kad pagerėjo mano santykiai su bendruomene. 3.8% 

Man tapo lengviau atstovauti savo ir savo šeimos narių interesus kitose įstaigose (pvz.: mokykoje ir t.t.) 

7.1% 

Man lengviau atpažinti ir priimti įvairius savo jausmus. 4.9% 

Man lengviau atpažinti ir su pagarba priimti kitų žmonių jausmus. 4.9% 

Jaučiu, kad labiau pasitikiu savimi vaikų auklėjime ir jų priežiūroje. 10.9% 

Manau, kad pagerinau žinias ir įgūdžius pozityviais būdais auklėti ir drausminti vaiką, rodyti tinkamą 

pavyzdį ir teikti vaikui grįžtamąjį ryšį. 9.8% 

 

Du paslaugų gavėjai paliko atvirus atsakymus: vienas padėką konkretiems darbuotojams, antras – 

komentarą (siekiant išlaikyti autentišką nuomonę be interpretacijų, citata neredaguota: “As per juos tik 

teko pradėti gerti depresentus jie kita zoguo savo nuomone ir nori iškalti i galva kad jie teisus taip 

suzeminant zmogu bando ji palausti”) 

Paslaugų gavėjai pateikė nuomonę apie gyvenimo kokybės pokyčius socialinių paslaugų teikimo 

laikotarpiu. 65 procentai paslaugų gavėjų mano, kad socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu jų gyvenimo 

kokybė pagerėjo, 21 procentas - kad jų gyvenimo kokybė pagerėjo iš dalies.  

Manote, kad socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu Jūsų gyvenimo kokybė pagerėjo. 

Sutinku 28   65.1% 

Iš dalies sutinku 9   20.9% 

Nesutinku 4   9.3% 

Kita 2   4.7% 

Viso atsakymų 43   

Kiti atsakymai: 
● Tikrai 100% 

● Nieko nepagerėja tik ir galvok ką dar sugalvos kur lankytis negali gyventi asmeninio gyvenimo 

jo nelieka visur turi atsiskaitinėti 
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 2021 metais socialinio darbo specialistai vykdė individualius ir grupės mokymus tėvystės įgūdžių 

stiprinimo ir gilinimo tema. Mokymų dalyviai buvo pakviesti dalyvauti anoniminėje anketoje, kuri, 

siekiant įvertinti pokyčius po mokymų, sudaryta iš dviejų dalių: pirmą dalį dalyviai pildo prieš mokymus, 

antra – po mokymų, t.y. po keturių savaičių. Iš viso anoniminę anketą pildė 50 dalyvių. 

Dalyviai buvo prašomi įvertinti savo žinias apie vaiko raidą ir elgesį, geresnio ryšio su vaiku kūrimą, 

jausmų supratimą ir valdymą, pozityvią discipliną. Dalyvių įsivertinimas prieš ir po mokymus: 

Mano žinios apie vaiko raidą ir elgesį 

Prieš mokymus Po mokymų 
Žinau labai daug 9   18% 

Žinau daug 19   38% 

Žinių nepakanka 17   34% 

Žinau labai mažai 5   10% 

Nieko nežinau 0   0% 
 

Žinau labai daug 15   32.6% 

Žinau daug 27   58.7% 

Žinių nepakanka 4   8.7% 

Žinių labai mažai 0   0% 

Nieko nežinau 0   0% 
 

 

Mano žinios apie geresnio ryšio su vaiku kūrimą 

Prieš mokymus Po mokymų 
Žinau labai daug 2   4% 

Žinau daug 28   56% 

Žinių nepakanka 13   26% 

Žinau labai mažai 7   14% 

Nieko nežinau 0   0% 
 

Žinau labai daug 17   37% 

Žinau daug 22   47.8% 

Žinių nepakanka 6   13% 

Žinau labai mažai 1   2.2% 

Nieko nežinau 0   0% 
 

 

Mano žinios apie jausmų supratimą ir valdymą 

Prieš mokymus Po mokymų 
Žinau labai daug 5   10% 

Žinau daug 23   46% 

Žinių nepakanka 16   32% 

Žinau labai mažai 6   12% 

Nieko nežinau 0   0% 
 

Žinau labai daug 18   39.1% 

Žinau daug 20   43.5% 

Žinių nepakanka 7   15.2% 

Žinau labai mažai 1   2.2% 

Nieko nežinau 0   0% 
 

 

Mano žinios apie pozityvią discipliną 

Prieš mokymus Po mokymų 
Žinau labai daug 3   6% 

Žinau daug 21   42% 

Žinių nepakanka 16   32% 

Žinau labai mažai 6   12% 

Nieko nežinau 4   8% 
 

Žinau labai daug 17   37% 

Žinau daug 22   47.8% 

Žinių nepakanka 4   8.7% 

Žinių labai mažai 3   6.5% 

Nieko nežinau 0   0% 
 

Apklausos duomenų prieš ir po mokymų palyginimas parodo, kad mokymuose dalyvavę asmenys 

jaučiasi pagerinę ir pagilinę savo žinias. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmąją anketos dalį (prieš mokymus) 

užpildę dalyviai, anketas palieka lektoriams, todėl dalyvių įsivertinimas po mokymų objektyviai 

atskleidžia ir parodo pozityvius žinių pokyčius. Po mokymų dalyviai taip pat kviečiami įsivertinti 

pasitikėjimą savimi susidūrus su vaiko auklėjimo sunkumais. 74 procentai į klausimą atsakę dalyvių 

jaučia, kad labiau savimi pasitiki, 26 procentai – kad labiau savimi pasitiki tik kai kuriose situacijose: 

 Jaučiu, kad po mokymų labiau savimi pasitikiu, kai susiduriu su vaiko auklėjimo sunkumais.  
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Taip, labiau savimi pasitikiu. 32   74.4% 

Labiau savimi pasitikiu tik kai kuriose situacijose. 11   25.6% 

Nežinau. 0   0% 

Ne, nepradėjau labiau savimi pasitikėti. 0   0% 

 

Prieš mokymus dalyviai užrašė savo lūkesčius mokymams. Dažniausiai paminėtas noras sužinoti daugiau 

apie ryšio su vaiku kūrimą, kaip geriau suprasti savo vaikus, įgyti daugiau žinių apie paauglio ugdymą ir 

pan. Po mokymų dalyviai buvo pakviesti pasidalinti pastabomis ir pasiūlymais. Dažniausiai prie 

atsakymų buvo: padėkos lektoriams, patvirtinimas, kad mokymai buvo įdomūs, lūkestis, kad bus daugiau 

mokymų.   

 Paslaugų gavėjai vertino jiems teikiamas paslaugas: 

Socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) darbuotojai suteikia Jums tikslią ir teisingą informaciją apie 

paslaugų teikimą. 
Sutinku 35   81.4% 

Iš dalies sutinku 7   16.3% 

Nesutinku 1   2.3% 

Kita 0   0% 

Centro darbuotojai pagarbiai, mandagiai Jus aptarnauja. 

Sutinku 38   88.4% 

Iš dalies sutinku 3   7% 

Nesutinku 1   2.3% 

Kita 1   2.3% 

Kiti atsakymai: 

● Pradžioje nesusišnekėjome, tik po kelių mėnesiu bendravimo ir bendrai struktiūros bei atsakomybių pasiaiškinimo, bendraujame 

pagarbiai, nuoširdžiai ir tikslingai 

Centro darbuotojai padeda spręsti Jūsų problemas. 

Sutinku 33   76.7% 

Iš dalies sutinku 6   14% 

Nesutinku 2   4.7% 

Kita 2   4.7% 

Kiti atsakymai: 

● Socialinė darbuotoja- taip, atvejo vadyba- nėra atgaliio ryšio dėl situacijos kitoje teritorijoje) 

● Dauguma problemu iskele 

  

Iškilus problemoms, esant krizinei situacijai, Centro darbuotojai operatyviai teikia pagalbą. 

Sutinku 32   74.4% 

Iš dalies sutinku 6   14% 

Nesutinku 1   2.3% 



41 

 

Kita 4   9.3% 

Viso atsakymų 43   

Kiti atsakymai: 

● esant reikalui taip 

● Labai stengiasi,bet įstatymiškai yra neįgalūs padėti 

● Vėjūnė Stumbriene labai padeda 

● Pagalba teikiama pagal suderintą grafiką ir džiaugaimės, kad nėra krizių, kurias reikia gesinti nedelsiant.  

Jūs esate patenkintas gaunama informavimo paslauga. 

Sutinku 34   79.1% 

Iš dalies sutinku 6   14% 

Nesutinku 1   2.3% 

Tokios paslaugos negaunu 1   2.3% 

Kita 1   2.3% 

Kiti atsakymai: 

● Tik is kai kurių darbuotoju 

 

Jūs esate patenkintas gaunama konsultavimo paslauga. 

Sutinku 34   79.1% 

Iš dalies sutinku 6   14% 

Nesutinku 1   2.3% 

Tokios paslaugos negaunu 1   2.3% 

Kita 1   2.3% 

Kiti atsakymai: 

● Dirbame su socialine ir psichologe ir jų paslaugomis patenkinti. 

 

  

Jūs esate patenkintas gaunama atstovavimo ir tarpininkavimo paslauga. 

Sutinku 31   72.1% 

Iš dalies sutinku 6   14% 

Nesutinku 2   4.7% 

Tokios paslaugos negaunu 4   9.3% 

Kita 0   0% 

  

 Jūs esate patenkintas gaunama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga 

(Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, 
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prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su 

artimaisiais ir pan.) 

Sutinku 33   76.7% 

Iš dalies sutinku 5   11.6% 

Nesutinku 2   4.7% 

Tokios paslaugos negaunu 2   4.7% 

Kita 1   2.3% 

Kiti atsakymai: 

● Patenkinta socialinės darbuotojos ir psichologės darbu. Labai gerai vertinu. 

 

Pasitenkinimo gaunamomis paslaugomis palyginimas nuo 2018 metų 

Paslaugos   2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Jūs esate patenkintas gaunama socialinių įgūdžių ugdymo ir 

ir (ar) atkūrimo paslauga 

Sutinku 83 proc. 89 proc. 80 proc. 77 proc. 

Jūs esate patenkintas gaunama konsultavimo paslauga 93 proc. 92 proc. 87 proc. 79 proc. 

Jūs esate patenkintas gaunama informavimo paslauga 93 proc. 94 proc. 88 proc. 79 proc. 

Jūs esate patenkintas gaunama atstovavimo ir 

tarpininkavimo paslauga 

78 proc. 91 proc. 82 proc. 72 proc. 

Dėl sudėtingos ir užsitęsusios epidemiologinės situacijos, dalis konsultacijų buvo teikiamos nuotoliu, kas 

tikėtina apsunkino tikslios informacijos perdavimą ir priėmimą, konsultacijų kokybę. Stebimas bendras 

šiek tiek žemesnis paslaugų vertinimas. Stebimas žemesnis paslaugų vertinimas taip pat sietinas su 

augančiais paslaugų gavėjų poreikiais kokybiškoms paslaugoms, aukšti paslaugų gavėjų lūkesčiai, 

besikeičiantis paslaugų gavėjų problematikos laukas – dėl įgyvendinamos skurdo mažinimo politikos, 

socialinės paramos šeimoms politikos, darbo vietų pakankamumui - mažėja šeimų, kurios patiria skurdo 

riziką ir stebimas nuoseklus augantis skaičius atvejų, kai šeimos patiria krizines situacijas skyrybų 

procese, į kurį įtraukiami vaikai ir kyla grėsmės būti pažeistai vaikų psichologinei ir emocinei gerovei. 

Taip pat manytina, kad sistemingai ir tikslingai apklausos organizavimui keliamas anonimiškumo 

veiksnys lemia drąsesnius atsakymus, paslaugų gavėjai dažniau renkasi palikti atvirą komentarą užuot 

pasirinkus paruoštą atsakymą, internetu vykdomoje apklausoje dalyvauja didesnė procentinė dalis 

išsilavinusių, aukštus reikalavimus keliančių respondentų, taip pat stebima, kad paslaugų gavėjai dažnu 

atveju vertina visą šeimos gerovės sistemą ir joje dirbančius kitų įstaigų specialistus (pvz. atviruose 

atsakymuose minimi VVTAĮT specialistai). 

Paslaugų gavėjų teisės. Pagal patvirtintą Centro tvarką paslaugų gavėjai yra supažindinami su paslaugų 

gavėjų bei darbuotojų teisėmis ir atsakomybėmis, skundų ir prašymų pateikimo tvarka, asmens duomenų 

tvarkymo politika. Centro specialistai yra paruošę informacinę medžiagą, kuri yra įteikiama paslaugų 

gavėjams pirmų susitikimų metu ir/arba siunčiama elektroniniu paštu, susitikimų metu informacija 
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aptariama, pakartotinai ją primenant paslaugų teikimo laikotarpiu. Apklausos rezultatai parodo, kad 

tikslinga peržiūrėti galiojančią informavimo tvarką ir pritaikyti tobulinimo priemones.   

Su Centro darbuotojais Jūs aptarėte darbuotojų ir paslaugų gavėjų teises ir atsakomybes. 
Sutinku 32   74.4% 

Iš dalies sutinku 7   16.3% 

Nesutinku 4   9.3% 

Kita 0   0% 

 

Jums yra aiškios Jūsų ir darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas, teisės ir atsakomybės. 
Sutinku 32   74.4% 

Iš dalies sutinku 8   18.6% 

Nesutinku 2   4.7% 

Kita 1   2.3% 

Viso atsakymų 43   

Kiti atsakymai: 

● Ką pasako tą turi daryti nesutinki tai privers 

 
Centro darbuotojai Jus supažindino su Centro skundų ir prašymų nagrinėjimo tvarka. 
Sutinku 25   58.1% 

Iš dalies sutinku 10   23.3% 

Nesutinku 8   18.6% 

Kita 0   0% 

 

Jums yra aiški Centro skundų ir prašymų nagrinėjimo tvarka. 
Sutinku 19   44.2% 

Iš dalies sutinku 15   34.9% 

Nesutinku 9   20.9% 

Kita 0   0% 

 

Centro darbuotojai atsižvelgia į Jūsų pasiūlymus, skundus. 
Sutinku 31   72.1% 

Iš dalies sutinku 6   14% 

Nesutinku 6   14% 

Kita 0   0% 

Orientacija į asmenį. Paslaugų gavėjams yra sudaromas individualus pagalbos planas. Pagalbos plano 

sudarymo metu yra išklausoma šeimos narių nuomonė apie jų situaciją, vadovaujantis nuostata, kad pati 

šeima ir vaikas, gaudami tinkamą pagalbą, gali geriausiai įvardyti savo poreikius ir galimybes, siekiant 

šeimą ir vaiką įgalinti kuo aktyviau įsitraukti į pagalbos plano sudarymą, įgyvendinimą, yra išklausoma 

šeimos narių pasiūlymai ir nuomonės dėl vykdant atvejo vadybą planuojamų veiksmų ir priemonių. 

Socialinio darbo specialistai į siūlymus ir nuomonę atsižvelgia, jei jie atitinka geriausius vaiko ir šeimos 
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interesus. Šeimos nariai informuojami kokie jų siūlymai įtraukiami į pagalbos planą, nurodomos 

neįtrauktų siūlymų priežastys.  

 

Centro darbuotojai suteikia Jums galimybę išreikšti savo nuomonę ir požiūrį. 
Sutinku 38   88.4% 

Iš dalies sutinku 2   4.7% 

Nesutinku 2   4.7% 

Kita 1   2.3% 

Kiti atsakymai: 

● Jie teikia tik savo nuomone kitu nuomone neidomi 

 

Centro darbuotojai atsižvelgia į Jūsų išsakytą nuomonę ir lūkesčius sudarant individualų pagalbos planą 

Jūsų šeimai. 

Sutinku 35   81.4% 

Iš dalies sutinku 5   11.6% 

Nesutinku 1   2.3% 

Kita 2   4.7% 

Kiti atsakymai: 

● Centro darbuotojai turi ribotas galimybes ir jų ribose atsižvelgia ir suteikia individualią pagalbą 
● Jie sudaro plana kaip jiems tinka 
 

Centro darbuotojai Jus skatina dalyvauti planuojant, teikiant, vertinant paslaugas. 
Sutinku 36   83.7% 

Iš dalies sutinku 5   11.6% 

Nesutinku 2   4.7% 

Kita 0   0% 

 

 

Susitikimų metu Centro darbuotojai užtikrina Jūsų orumą ir pagarbą Jūsų nuomonei. 
Sutinku 37   86% 

Iš dalies sutinku 2   4.7% 

Nesutinku 1   2.3% 

Kita 3   7% 

Viso atsakymų 43   

Kiti atsakymai: 

● Socialinė darbuotoja - taip 

● Tuo niekada nesulauksi. Is ju išeini pažemintas ir nusiviles 

● ne užikrina, o užtikrina 

 

Teikiant pagalbą Jums/Jūsų šeimos nariams Centro darbuotojai lanksčiai atsižvelgia į Jūsų individualius 

poreikius ir pasiūlo įvairias pagalbos formas ir įvairius būdus, pvz.: sudarytos sąlygos konsultuotis, 

dalyvauti susitikimuose ir kontaktiniu ir nuotoliniu būdu; pasiūlyta ir sudarytos sąlygos pasirinkti 

individualias ir/ar grupės konsultacijas; informuojama ir nukreipiama į kitas įstaigas, kurios 

specializuojasi pagal problematiką; Centro darbuotojai informaciją ir metodinę medžiagą perduoda 

įvairiais būdais - tiek susitikimų metu, tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu; ir kt. 
Sutinku 34   79.1% 
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Iš dalies sutinku 7   16.3% 

Nesutinku 2   4.7% 

Kita 0   0% 

Siūlymai: 1. Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų išsakytas nuomones apie gyvenimo kokybės rodiklius, 

paskirti darbo grupę, kuri peržiūrėtų ir atnaujintų Šeimos gerovės skyriaus gyvenimo kokybės 

koncepciją. 

2. Siekiant aktyviau įtraukti paslaugų gavėjus į socialinių paslaugų kokybės vertinimą, siekiant užtikrinti 

apklausos dalyvių anonimiškumą ir pasiekti objektyvių rezultatų, tikslinga ieškoti naujų teikiamų 

paslaugų  kokybės vertinimo būdų. 

3. Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų vertinimus, peržiūrėti ir diegti naujus būdus kaip paslaugų gavėjus 

supažindinti su Centro tvarkomis (teisėmis, skundų ir prašymų pateikimo tvarka, asmens duomenų 

tvarkymo politika). 

_____________________ 
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2. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO PASLAUGŲ VERTINIMAS 

 

2021 m. Dienos socialinės globos skyriuje buvo atlikta apklausa siekiant sužinoti paslaugų gavėjų 

nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę bei nustatyti veiklos aspektus, kuriuos reikia tobulinti, siekiant 

efektyviau organizuoti ir teikti paslaugas. Apklausa buvo sukurta internetinėje erdvėje ir pateikta 

paslaugų gavėjų atstovams atsakyti. 

Kiek laiko gaunate paslaugas skyriuje Dienos socialinės globos centre (toliau - dienos centre)? 
Iki pusės metų; 0   0% 

Nuo pusės metų iki 1 metų; 0   0% 

Nuo 1 metų iki 2 metų; 2   25% 

Nuo 2 metų iki 3 metų; 2   25% 

Nuo 3 metų iki 4 metų; 2   25% 

Nuo 4 metų iki 5 metų. 2   25% 

Viso atsakymų 8   

 

Apklausą užpildė 8 paslaugų gavėjų atstovai. Anketoje buvo pateikiami uždari ir atviri klausimai. Visi iš 

jų sutiko, jog prieš pradedant teikti paslaugas jiems buvo sudarytos sąlygos apsilankyti dienos centre ir 

pateikta informacija apie teikiamas paslaugas buvo aiški ir suprantama. 2 iš atsakiusiųjų pažymėjo, kad 

nežino, kokios yra jų teisės ir pareigos, gaunant paslaugas dienos centre. 1 iš apklaustųjų teigia, kad 

informacija apie dienos centro teikiamas paslaugas, personalą ir vykdomas užimtumo veiklas nėra 

prieinama, trūksta aiškumo ir išsamumo. Taip pat 1 iš atsakiusiųjų laiku negauna informacijos, susijusios 

su dienos centro teikiamomis paslaugomis. Visi dalyvavę apklausoje yra patenkinti gaunama informacija 

skirtingais viešinimo kanalais. Vienas iš jų teigia, kad trūksta informacijos apie kasdienę veiklą, 

pasiektus vaikų rezultatus. 

10. Kokiais būdais/formomis dažniausiai gaunate informaciją? 
Žodžiu; 1   12.5% 

E-paštu; 2   25% 

Telefonu; 1   12.5% 

Uždaroje Facebook tėvų grupėje. 3   37.5% 

Kita (įrašykite) 1   12.5% 

Viso atsakymų 8   

Kiti atsakymai:  visais būdais 

 

Visi apklaustieji įvertino, jog darbuotojai tinkamai reaguoja į jų prašymus ir skiria pakankamai laiko 

paslaugai atlikti. Tik 1 iš tėvų teigia, kad trūksta ryšio palaikymo su jais, informacijos apie ISGP rengimo 

eigą. Visi dalyvavę apklausoje yra patenkinti centre organizuojamu užimtumu, 6 iš jų įsitraukia į 

sprendimų priėmimą veiklos organizavimo klausimais, 2 tai daro retai, bet mano, jog tai nėra būtina. 7 iš 

8 apklaustųjų ne dalyvauja planuojant dienos centro veiklą, tačiau neteikia ir pasiūlymų. Visi paslaugų 

gavėjų atstovai  

mano, jog darbuotojai, dirbantys su jų vaikais turi pakankamus įgūdžius ir žinias, reikalingas teikti.  
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Jūs esate įtraukiami į sprendimų priėmimą veiklos organizavimo klausimais? 
Taip 6   75% 

Ne 0   0% 

Kita (įrašykite) 2   25% 

Kiti atsakymai: 
• retai. 

• ne, bet manau, kad tai ir nėra būtina 

Nors daugumą tenkina tėvų/globėjų susitikimų kokybė, 1 asmeniui jų dažnumas nėra tinkamas. 

Atvirų klausimų rezultatai parodė, jog paslaugų gavėjų atstovai dienos centro mikroklimatą apibūdina 

kaip labai draugišką ir jį rekomenduotų kitiems asmenims: 

„Labai gera ir draugiška aplinka, darbuotojai visada geranoriški ir atidūs, rūpestingi. Vaikas laimingas, 

kad lanko centrą.“ 

„Jau rekomendavome, nes čia vaikas jaučiasi kaip namuose.“ 

„Tikrai taip, dėl teikiamų paslaugų kokybės, puikių darbuotojų ir centrą lankančių vaikų ir tėvų 

draugiškumo.“ 

„Taip. Vaikas saugiai, prasmingai ir vertingai praleidžia laiką centre.“ 

 

Gauti du pasiūlymai, kad galėtų būti „daugiau grįžtamojo ryšio tėvams apie praėjusį laiką centre“ ir 

„Labai džiaugčiausi jei atsirastų galimybė dienos centrui organizuoti atokvėpio paslaugas“. 

 

Išanalizavus apklausos rezultatus paaiškėjo tobulintini veiklos aspektai: 

- priminti paslaugų gavėjams jų teises ir pareigas, gaunant paslaugas dienos centre; 

- peržiūrėti informacijos dalijimosi būdus ir įvertinti, ar informacijos pasidalijimo būdai yra 

visiems prieinami.   
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3. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS PASLAUGŲ VERTINIMAS 

 

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų skyriuje 

buvo vykdomas Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas gaunančių asmenų/artimųjų 

apklausa, kurios tikslas ištirti teikiamų paslaugų kokybę ir išgirsti paslaugų gavėjų ar jų artimųjų 

nuomonę apie Dienos socialinės globos asmens namuose veiklos organizavimą 2021 m. 

Anketinė apklausa buvo anoniminė, joje dalyvavo 44 paslaugos gavėjai ar jų artimieji. Visos sugrįžusios 

anketos buvo užpildytos tinkamai. 

Didžioji dalis apklaustųjų Dienos socialinę globą asmens namuose gauna daugiau nei 3 metus (46%), po 

lygiai apklaustųjų teigia, kad paslaugas gauna iki metų ir nuo metų iki 3 (po 27%). 

 

Visi respondentai (100%) teigė, kad jiems buvo sudarytos sąlygos susipažinti Dienos globos 

paslaugomis, dar prieš jas pradedant teikti. 

 

91 % respondentų teigia, kad informacija apie Dienos globos teikiamas paslaugas ir personalą yra 

prieinama, 4 % informacija yra nepasiekiama, o 5 % respondentų teigė nežinantys, mano, kad informacija 

prieinama tik iš dalies, taip pat nurodė, nepažįstantis viso personalo. 
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93% apklaustųjų teigė, kad informacija apie Dienos socialinės globos paslaugas ir personalą yra aiški ir 

išsami, 2 %, aiškumo ir išsamumo trūksta, o 5 %  nežino, neturi nuomonės ir nesidomi. 

 

84% apklaustųjų, atsakė, kad juos tenkina pasirinktos viešinimo priemonės (internetinė svetainė, el. 

paštas, telefonas) apie paslaugas ir užimtumą. 7% apklaustųjų viešinimo priemonės nėra priimtinos ir 9 

% nesinaudoja kompiuteriu, nesidomi skelbiama informacija arba neturi nuomonės. 

 

90% respondentų teigė, kad darbuotojai organizuojantys ir teikiantys Dienos socialinės globos paslaugas 

namuose, nuolat palaiko ryšį su paslaugų gavėjais/jų artimaisiais ir periodiškai teikia  informaciją apie 

individualaus socialinės globos plano sudarymą, peržiūrėjimą ir vykdymo eigą. 8 % minėto ryšio ir 

proceso pasigedo, 2 % procentai teigia, kad ryšys yra palaikomas.  
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86% respondentai jaučiasi įtraukiami į sprendimų priėmimą veiklos organizavimo klausimais, 7% teigė, 

kad į procesą jie nėra įtraukiami ir 7 % teigė, kad į procesą jie įtraukiami ne visuomet, arba kol kas 

nebuvo situacijos, dėl kurios reikėtų kreiptis su prašymu ar pasiūlymu. 

 

Vieningai, visi respondentai teigė, kad Dienos globos paslaugą rekomenduotų ir kitiems asmenims, 

kuriems reikia tokios pagalbos. 

 

9. Anketoje buvo užduotas atviras klausimas ir buvo paprašyta pateikti savo nuomonę, kas teikiant 

Dienos globos paslaugą, galėtų vykti kitaip? Ne visi apklausoje dalyvavę paslaugų gavėjai ar jų 

artimieji panoro pateikti atsakymą į šį klausimą, todėl paliko neužpildytą vietą arba parašė, jog nežino. 

Panorėję išsakyti savo nuomonę teigė, kad labai trūksta slaugytojos paslaugų, kineziterapeuto, norėtų, jog 

paslauga būtų teikiama ir savaitgaliais, šventinėmis dienomis. Taip pat išsakė ir savo nuomonę, kad 

paslauga jie yra patenkinti, kad viskas vyksta tinkamai ir nieko keisti nereikia, pasitaikė ir padėkos 

žodžių. 
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10. Anketoje buvo prašoma pateikti pasiūlymus ir komentarus. Šiame klausime pasikartojo tie patys 

atsakymai, kaip ir 9 klausimo: pasiūlymas plėtoti paslaugas teikiant jas savaitgaliais ir šventinėmis 

dienomis, į paslaugas siūlo įtraukti masažo paslaugas. Didžioji dalis apklaustųjų pasiūlymų ir komentarų 

nepateikė. 

11. Anketinėje apklausoje buvo prašoma pažymėti visiškai sutinka/sutinka/nesutinka/visiškai 

nesutinka su pateiktais teiginiais: 

1. Asmeniui, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir jo savarankiškumą, yra sudarytos sąlygos palaikyti ir 

ugdyti socialinius įgūdžius ir, esant poreikiui, užtikrinti fizinio aktyvumo, kultūrinių interesų, socialinės 

veiklos ir kitų interesų raiškos galimybes. 

 

2. Užtikrinti mandagūs, pasitikėjimu ir pagarba pagrįsti santykiai tarp asmens, vaiko ir Dienos globos 

paslaugas teikiančių darbuotojų. 

 

3. Dienos globą teikiantis personalas geba išsamiai apibūdinti asmens, vaiko (ar jų šeimų) poreikius bei 

problemas. 

 

4. Asmuo, jo globėjas, rūpintojas, asmenį prižiūrintys šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, vaikas, jo 

tėvai (globėjas, rūpintojas) iš esmės yra patenkinti ir gerai atsiliepia apie darbuotojų žmogiškąsias 

savybes. 
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5. Personalo ir asmens, vaiko santykiai grindžiami abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo 

principais. Asmens, vaiko ir personalo tarpusavio bendravimas rodo pagarbius ir šiltus santykius. 

 

6. Asmens, vaiko problemoms kompleksiškai spręsti užtikrintas komandinis personalo darbas ir 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Dienos globos įstaigos darbuotojai turi komandinio darbo 

organizavimo žinių, kurios naudojamos priimant sprendimus, susijusius su visapusišku asmens, vaiko 

socialinės globos tenkinimu. 

 

7. Asmeniui, globėjui, rūpintojui, šeimos nariams, artimiems giminaičiams, vaikui, gebančiam išreikšti 

savo nuomonę, jo tėvams (globėjui, rūpintojui) ir Dienos globos paslaugas teikiantiems darbuotojams 

sudarytos sąlygos kreiptis į įstaigos administraciją dėl iškilusių problemų ir jie sulaukia supratimo bei 

palaikančios konstruktyvios reakcijos jas spręsdami. 

 

8. Asmeniui, globėjui, rūpintojui, šeimos nariams, artimiems giminaičiams, vaikui, gebančiam išreikšti 

savo nuomonę, jo tėvams (globėjui, rūpintojui) užtikrinta operatyvi, geranoriška darbuotojų reakcija į jų 

skundus ir suteikiama pagalba, sprendžiant juose keliamus klausimus. 
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IV. SKYRIAUS KRIZIŲ CENTRO PASLAUGŲ VERTINIMAS 

 

2021 m. rugsėjo mėnesį atlikta SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus Krizių centro (toliau – 

Krizių centras) paslaugų gavėjų paslaugų vertinimo apklausa. Šiam tikslui įgyvendinti buvo sukurta anketa  

internetinėje svetainėje www.manoapklausa.lt  ir prisijungimo nuoroda išsiųsta paslaugų gavėjams elektroniniu 

paštu. 

Analizė. Į apklausos anketą atsakė 8 respondentai, t. y. paslaugų gavėjos, kurioms šiuo metu teikiamos arba 

anksčiau buvo teikiamos paslaugos Krizių centre, jų vidutinis amžius 39,1 m. 

1. Paslaugų gavėjų didžioji dalis (62,5 proc.) tiksliai žino nuo kada joms buvo ar yra teikiamos paslaugos ir 

įvardina tai ( „nuo 2019“, „2021-08-03“, „liepos 17 d“, „2017 m“., „2019 m“.), 37,5 proc. – nežino. 

2.  75 proc. paslaugų gavėjų  buvo teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos, 25 proc. – laikino 

apnakvindinimo paslaugos. 

3.  Didžioji dalis (62,5 proc.) apklausoje dalyvavusių moterų yra 30-40 metų, likusi dalis jaunesnės arba vyresnės 

moterys. 

 

 

4.  Apie Krizių centro teikiamas paslaugas 50 proc. respondentų sužinojo iš socialinių darbuotojų,  iš Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus specialistų 25 proc.,  likusi dalis - pažįstamų bei interneto. 

 

http://www.manoapklausa.lt/
http://www.manoapklausa.lt/
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5.  Beveik visi (87,5 proc.) paslaugų gavėjai mano, kad Krizių centro darbuotojai jiems suteikia tikslią ir teisingą 

informaciją apie paslaugų teikimą, 12.5 proc. - nesutinka. 

 

6.  87,5 proc. moterų nuomone, Krizių centro darbuotojai su jomis bendrauja pagarbiai ir mandagiai, 12.5 proc. - 

nesutinka. 

 

7. Daugiau kaip pusė (62,5 proc.) respondentų sutinka, kad Krizių centro darbuotojai jiems sėkmingai 

padėjo/padeda spręsti iškilusius sunkumus, 25 proc. su tuo sutinka tik iš dalies, 12,5 proc., t. y. 1 paslaugų 

gavėjas nesutinka. 

 

8. 62,5 proc. paslaugų gavėjų teigia, kad iškilus problemoms darbuotojai operatyviai (greitai) jiems teikia 

pagalbą, 37,5 proc. su tuo sutinka iš dalies. 
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9. 62,5 proc. moterų nuomone, darbuotojai skiria pakankamai laiko paslaugai atlikti, 25 proc. moterų su tuo 

sutinka iš dalies, 12,5 proc.  – nesutinka. 

 

10. Lygiai taip pat paslaugų gavėjai atsakė į klausimą, ar darbuotojai suteikia joms galimybę išsakyti savo 

nuomonę ir požiūrį (62,5 proc. sutinka, 25 proc. – iš dalies sutinka, 12,5 proc. - nesutinka). 

 

11. Beveik visi respondentai (87,5 proc.) teigia, kad Krizių centro darbuotojai juos supažindino su laikino 

apnakvindinimo ar intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo procesu (tvarka), 12,5 proc. – sutinka 

iš dalies. 
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12.  Daugiau kaip pusė paslaugų gavėjų (62,5 proc.) mano, kad darbuotojai atsižvelgia į jų išsakytą nuomonę ir 

lūkesčius sudarant individualų pagalbos planą jų šeimai, 25 proc. sutinka iš dalies, 12,5 proc. – nesutinka. 

13. Beveik visos apklausoje dalyvavusios moterys teigia, kad joms yra aiškūs ir suprantami intensyvios krizių 

įveikimo pagalbos paslaugos teikimo plane numatyti tikslai ir uždaviniai, tačiau 12,5  proc. (1 asmuo) su tuo 

nesutinka. 

 

14. Didžioji dalis (75 proc.) respondentų mano, kad darbuotojai juos skatina dalyvauti planuojant, vykdant plane 

numatytus tikslus bei įsivertinant, su tuo sutinka iš dalies arba nesutinka po 12,5 proc. respondentų. 

15. Taip pat pasiskirstė paslaugų gavėjų atsakymai ar jie yra patenkinti gaudami laikino apnakvindinimo ar 

intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas (75 proc. – sutinka, po 12,5 proc. – iš dalies sutinka ir nesutinka). 
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16. Daugiau kaip pusė apklaustųjų (62,5 proc.) yra patenkinti informavimo paslauga, 25 proc. – iš dalies sutinka, 

12,5 proc. – nesutinka. 

17. Konsultavimo paslauga yra patenkinti 75 proc. paslaugų gavėjų, po 12,5 proc. – iš dalies sutinka bei 

nesutinka. 

18. Beveik visi (87,5 proc.) apklausoje dalyvavę respondentai yra patenkinti atstovavimo ir tarpininkavimo 

paslaugomis, tik 12,5 proc. – nesutinka. 

19. Gaunama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga yra patenkinti 87,5 proc. 

paslaugų gavėjų, 12,5 proc. – nepatenkinti. 

20. Psichologo teikiama paslauga patenkinti beveik visi paslaugų gavėjai (87,5 proc.), tik 12,5 proc. nepatenkinti. 

 

21. Beveik visi respondentai (87,5 proc.) teigia, kad darbuotojai juos supažindino su Krizių centro Vidaus 

tvarkos taisyklėmis, 12,5 proc. su tuo nesutinka. 

22. Daugumai (75 proc.) paslaugų gavėjų yra aiškios Krizių centro Vidaus tvarkos taisyklės,  po 12,5 proc. su tuo 

sutinka iš dalies bei nesutinka. 

23. Daugiau kaip pusė (62,5 proc.) apklausoje dalyvavusiųjų teigia, kad darbuotojai juos supažindino su Centro 

skundų ir prašymų nagrinėjimo tvarka, iš dalies su tuo sutinka 12,5 proc., 25 proc. – nesutinka. 

24. Beveik visų (87,5 proc.) respondentų nuomone, darbuotojai aiškiai ir suprantamai paaiškina pasirašomus 

dokumentus, tik 12,5 proc. su tuo nesutinka. 
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25. Didžioji dalis (75 proc.) paslaugų gavėjų mano, kad darbuotojai atsižvelgia į jų pasiūlymus, nuomonę 

(skundus), likusi dalis su tuo sutinka iš dalies arba nesutinka (po 12,5 proc.). 

 

26. Apklausoje dalyvavusios moterys pateikė pastabas ir pasiūlymus: „ačiū už viską“, „viskas gerai ir tenkina 

mane“, „dirba gerai“, „viskas yra gerai, nieko netrūksta, ačiū visai komandai“, „saugesnės aplinkos vaikams“. 

Atlikus SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus Krizių centro paslaugų gavėjų paslaugų vertinimo 

apklausos rezultatų analizę, pateiktos rekomendacijos Krizių centro darbuotojams: 

·  Efektyviau teikti pagalbą bei paslaugas Krizių centro paslaugų gavėjams; 

· Pasirūpinti saugios aplinkos sukūrimu paslaugų gavėjų vaikams (Krizių centro kieme įrengti kelio užtvarą, kad 

vaikams būtų saugu); 

 Daugiau dėmesio ir laiko skirti supažindinant paslaugų gavėjus su Centro skundų ir prašymų nagrinėjimo tvarka, 

Krizių centro Vidaus tvarkos taisyklėmis; 

· Atidžiau atsižvelgti į paslaugų gavėjų pasiūlymus, nuomonę (skundus); 

· Organizuoti Krizių centro darbuotojų susirinkimą/interviziją, kurio metu prisiminti/aptarti Lietuvos socialinio 

darbuotojo etikos kodeksą. 

_____________________________ 
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2021 m. veiklos kokybės įsivertinimo  

ataskaitos priedas Nr. 3 

 

CENTRO DARBUOTOJŲ APKLAUSŲ REZULTATAI 

 

I. KOMANDINIO DARBO VERTINIMO IR DARBUOTOJO MOTYVACIJOS DIRBTI SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ SKYRIUJE APKLAUSA 

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų skyrius 

(toliau – Skyrius) nuo 2021 m. birželio 16 d. iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. vykdė Skyriaus komandinio 

darbo vertinimo ir darbuotojų motyvacijos dirbti Skyriuje apklausą. Apklausos tikslas – išsiaiškinti 

darbuotojų motyvacijos lygį dirbti, kas juos motyvuoja, kaip jei vertina komandinį darbą savo praktikoje. 

Buvo gautos  52 užpildytos anketos. Respondentai sudarė tris grupes: socialiniai darbuotojai/ socialinio 

darbo organizatoriai, socialinio darbuotojo padėjėjai/slaugytojo padėjėjai, slaugytojas, psichologas, 

kineziterapeutas, specialistas.  Didesne dalį respondentų sudarė socialinio darbuotojo padėjėjai/slaugytojo 

padėjėjai (46), tyrime dalyvavo 5 socialiniai darbuotojai/socialinio darbo organizatoriai, 1 slaugytojas, 

kineziterapeutas, psichologas, specialistas užimtumui.   

  

Daugiausia respondentų (13) nurodė savo darbo stažą 5-7 m., 10 respondentų nurodė 3-5 stažą. Dar 11 

respondentų nurodė, kad jų darbo stažas yra mažiau nei 1 m. 8 respondentai nurodė, kad dirba 1-3 m. 

Mažiausią grupę respondentų (5 ir 5) sudarė asmenys, kurių darbo stažas sudarė 7-10 m. ir daugiau nei 10 

m. Apibendrinant galima teigti, kad 44 proc. Skyriuje dirbančių darbuotojų turi vidutinį 3-7 m. darbo 

stažą, 37 proc. darbuotojų turi iki 3 m. darbo stažą, o 19 proc. darbuotojų turi 7 ir daugiau m. darbo stažą.  
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  Dauguma respondentų atsakė, kad įstaigą, kaip darbo vietą, pasirinko dėl galimybės realizuoti savo 

patirtį ir sugebėjimus (25) ir galimybės prisidėti prie vykdomos socialinės veiklos (24). Mažiau 

respondentų darbą pasirinko dėl socialinių garantijų (10) ir įstaigos vidinės atmosferos (7). Mažiausiai 

respondentai rinkosi karjeros galimybių ir atlyginimo priežastį. Taip pat 2 respondentai, kaip priežastį 

dirbti įstaigoje, nurodė, kad darbas arti namų ir nereikia važiuoti.  

 

 Iš apklausos rezultatų galima teigti, kad darbas daugumai respondentų (33) yra pajamų šaltinis ir 

galimybė realizuoti savo sugebėjimus ir patirtį bei (24) pajamų šaltinis ir galimybė tobulėti. Atkreiptinas 

dėmesys, kad dauguma respondentų ir darbą įstaigoje rinkosi dėl tokių pačių priežasčių. Socialinės 

garantijos (12) ir galimybė būti įstaigos dalimi (11) taip pat yra svarbūs veiksniai, kurie įeina į 

respondentų darbo reikšmės apibrėžimą.  
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 89 proc. respondentų yra labai svarbu, kad įstaiga, kurioje dirba, būtų socialiai atsakinga. 10 proc. 

respondentų atsakė, kad jiems svarbu labiau nei nesvarbu, kad įstaiga būtų socialiai atsakinga. 1 proc. 

respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu. 77 proc. respondentų mano, kad Centras yra socialiai 

atsakingas, nes skiria dėmesį socialinių problemų sprendimui, 13 proc. – nes vykdo etišką ir teisės aktais 

grįstą politiką, 6 proc. – nes skiria dėmesį darbuotojams. 4 proc. respondentų mano, kad Centras yra iš 

dalies socialiai atsakingas, nes vykdo tik kai kurias socialiai atsakingas veiklas.  

 

56 proc. respondentų Socialinių paslaugų skyriaus darbą įvertino gerai (yra daugiau privalumų nei 

trūkumų), 44 proc. įvertino labai gerai. 60 proc. respondentų mano, kad Skyriuje klausimai ir problemos 

sprendžiamos bendrai, pasitariant su skyriaus kolegomis ir tiesioginiu vadovu. 25 proc. – pasitariant su 
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tiesioginiu vadovu. 7,5 proc. respondentų teigia, kad klausimus ir problemas Skyriuje sprendžia, 

pasitardami su kolegomis, 7,5 proc. – individualiai.  

 

 71 proc. respondentų jaučiasi tinkamai motyvuoti savo darbui. 27 proc. yra labiau motyvuoti nei 

nemotyvuoti. 2 proc. respondentų savo darbą dirbti yra labiau nemotyvuoti, nei motyvuoti. Išanalizavus 

respondentų atsakymus, kokie veiksniai neigiamai veikia darbą, pagal prioritetą ir eiliškumą 

(1. Labiausiai veikiantis, o toliau mažėjimo tvarka) gauti tokie rezultatai: 

 

Eiliškumas Veiksnys 
Sutinka, kad neigiamai 

veikia/nesutinka, kad neigiamai 

veikia procentais 

1.  Niekas nemažina motyvacijos darbe 25proc./33 proc. 

2.  Terminuota darbo sutartis (nesaugumo jausmas) 21 proc./54 proc. 

3.  Mažas darbo užmokestis  20 proc./15 proc. 

4.  Darbo užmokestis neatitinka darbo krūvio 19 proc./ 19 proc. 

5.  Nėra karjeros galimybių arba į aukštesnes pozicijas 

priskiriama neobjektyviai 

12 proc./54 proc. 

6.  Konfliktinės situacijos ir dėl jų patiriamas stresas 6 proc./56 proc. 

7.  Tarp darbuotojų nevienodai paskirstytas darbo 

krūvis 

6 proc./ 62 proc. 

8.  Nesaugios darbo sąlygos 4 proc. 52 proc. 

9.  Neobjektyvus darbuotojų vertinimas 4 proc./ 56 proc. 

10.  Stresas dėl spaudimo darbus atlikti greičiau 4 proc./ 78 proc. 
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11.  Nėra savirealizacijos galimybių  2 proc./ 64 proc. 

12.  Neatsižvelgiama į darbuotojų nuomone svarbiais 

klausimais 

2 proc. / 71 proc. 

13.  Prasti santykiai su paslaugų gavėjais -/71 proc. 

14.  Trūksta kolegų palaikymo  -/73 proc. 

15.  Trūksta tiesioginio vadovo palaikymo -/85 proc. 

16.  Nuolatinė tiesioginio vadovo kontrolė dėl 

atliekamų darbų 

-/85 proc. 

17.  Nuolatinė kritika dėl atliekamo darbo -/86 proc. 

18.  Prasti santykiai su kolegomis -/ 88,5 proc. 

19.  Prasti santykiai su tiesioginiu vadovu -/94 proc. 

Kiti įvardinti veiksniai, kurie neigiamai veikia darbą 

20.  Aplinka nepritaikyta konfidencialiems pokalbiams 

21.  Triukšmas (kolegų garsus kalbėjimas) atliekant darbines funkcijas 

22.  Kartais trūksta informacijos sklaidos 

23.  Problemos su sveikata, paslaugų gavėjų nuotaikų kaita 

24.  Žinių trūkumas 

25.  Mažai bendravimo tarp kolegų 

26.  Prasti keliai, sudėtingos vairavimo sąlygos 

27.  Paslaugų gavėjų nepagarbus elgesys 

28.  Psichologinis spaudimas iš paslaugų gavėjų 

 

 Respondentų buvo klausiama jų nuomonės, ar darbe yra taikomos darbuotojų motyvavimo priemonės. 

Dauguma respondentų (60 proc.) atsakė, kad yra taikomos. Kitų atsakymai pasiskirstė taip: 
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 Dauguma respondentų (67 proc.) teigia, kad darbdavys domisi, kokios skatinimo priemonės yra 

aktualiausios darbuotojams.  

 

  Tačiau 50 proc. respondentų kartais , 4 proc. respondentų labai dažnai galvoja apie darbo keitimą. 

Niekada negalvoja keisti darbo 46 proc. respondentų.  

 Išanalizavus respondentų atsakymus, kokie veiksniai teigiamai veikia darbą, pagal prioritetą ir eiliškumą 

(1. Labiausiai veikiantis, o toliau mažėjimo tvarka) gauti tokie rezultatai: 
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Eiliškumas Veiksnys Sutinka/nesutinka 

procentais 

1.  Užtikrintos socialinės garantijos 96 proc./- 

2.  Dėmesys, pagarba ir palaikymas iš tiesioginio 

vadovo 

90,5 proc./- 

3.  Efektyviai koordinuojamas darbas 81 proc./ - 

4.  Mokymai ir kursai 81 proc./ 4 proc. 

5.  Objektyvus darbuotojų vertinimas 79 proc./2 proc. 

6.  Dėmesys, pagarba ir palaikymas iš skyriaus kolegų 75 proc./- 

7.  Tikslus įstaigoje atliekamų funkcijų pasidalijimas 

ir jų paskyrimas 

73 proc./ 4 proc. 

8.  Tobulėjimas ir savirealizacijos galimybės 63,5 proc. /4 proc. 

9.  Priedai už papildomą arba labai gerai atliktus 

darbus 

63,5 proc./ 4 proc. 

10.  Įstaigos kultūra (šventės, ekskursijos, tradicijos) 61,5 proc./ 6 proc. 

11.  Dėmesys, pagarba ir palaikymas iš paslaugų 

gavėjų 

52 proc./ 2 proc. 

12.  Saugios darbo sąlygos 52 proc. / 2 proc. 

13.  Nemonotoniškas ir įdomus darbas 50 proc./- 

14.  Karjeros galimybės ir objektyvus paskyrimas į 

„aukštesnes“ pareigas 

40,5 proc./10 proc. 

15.  Tenkinantis darbo užmokestis 25 proc./6 proc. 

Kiti įvardinti veiksniai, kurie teigiamai veikia darbą 

16.  Paslaugų gavėjų pasitenkinimas paslauga 

17.  Vadovų išklausymas, įsiklausymas, supratingumas, rūpestingumas, nuoširdumas, 

greitas ir tolerantiškas problemų sprendimas. 

18.  Tarpusavio supratimas ir bendravimas 

19.  Jausmas, kad gerai dirbi ir esi reikalingas kitiems.  

 

 Respondentų buvo prašoma pasirinkti, kokios motyvavimo priemonės skatina motyvaciją dirbti Skyriuje. 

Pagal prioritetą ir eiliškumą (1. Labiausiai veikiantis, o toliau mažėjimo tvarka) jų rezultatus: 

Eiliškumas Motyvavimo priemonė Labai skatina/neskatina 
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procentais 

1.  Dėmesys, pagarba ir palaikymas iš vadovų 50 proc./- 

2.  Užtikrintos socialinės garantijos 46  proc./- 

3.  Grįžtamojo ryšio apie savo atliktą darbą gavimas 44 proc./ - 

4.  Galimybė dalyvauti mokymuose ir seminaruose 42 proc./ - 

5.  Objektyvus darbuotojų vertinimas 42 proc./2 proc. 

6.  Vidinės įstaigos kultūros puoselėjimas (šventės, 

tradicijos, papročiai) 

40 proc. / 2 proc.  

7.  Premijos ir priedai už papildomus ir labai gerai 

atliktus darbus 

38,5 proc./10 proc. 

8.  Ekskursijos ir bendra veikla su kolegomis 38,5 proc./ 8 proc. 

9.  Dėmesys, pagarba ir palaikymas iš kolegų  33 proc./ - 

10.  Galimybė tobulėti ir realizuoti save 32,7 proc. /2 proc. 

11.  Saugios darbo sąlygos  31 proc./ 2 proc. 

12.  Darbuotojų įtraukimas į aktualių klausimų 

svarstymą ir sprendimų priėmimą 

25 proc./ 2 proc. 

13.  Pritaikyta darbo aplinka 23 proc./ 2 proc. 

14.  Darbo užmokestis 21 proc. / 10 proc. 

15.  Galimybė kilti karjeros laiptais 17 proc./6 proc. 

Kitos įvardintos motyvavimo priemonės, kurios galėtų būti taikomos darbe 

16.  Norėčiau, kad darbo užmokestis priklausytų ne tik nuo išdirbto darbo stažo, bet ir 

turimo išsilavinimo. Manau, kad bakalauro ir magistro laipsnius turinčių asmenų 

atlygis turėtų skirtis, taip paskatinant mokytis ir tobulėti. 

17.  Geras žodis iš soc. paslaugų centro darbuotojų. 

18.  Tarpusavio supratimas ir bendravimas, bendradarbiavimas 

19.  Ekskursijos, seminarai, Išvykos, veiklos bendros su kolegomis 

20.  Gero darbo vertinimas 

 

 Apibendrinant apklausos rezultatus galima teigti, kad dauguma respondentų įstaigą vertina kaip socialiai 

atsakingą, Socialinių paslaugų skyriaus darbą vertina labai gerai arba gerai. Apklausos rezultatai rodo, 

kad 71 proc. respondentų yra motyvuoti savo darbui. 60 proc. mano, kad problemos Skyriuje 

sprendžiamos bendrai, pasitariant su kolegomis ir tiesioginiu vadovu, kad darbe naudojamos motyvavimo 

priemonės. 67 proc. respondentų teigia, kad darbdavys domisi darbuotojų poreikiais, lūkesčiais ir kas 



68 

 

skatina dirbti. Tačiau 50 proc. respondentų atsakė, kad kartais, 4 proc. (labai dažnai) galvoja apie darbo 

keitimą.  

 Apibendrinant rezultatus išskirtas tipinis respondento paveikslas: darbuotojas, dirbantis įstaigoje 3-7 

metų, darbą šioje įstaigoje pasirinkęs dėl galimybės realizuoti savo patirtis ir sugebėjimus ir galimybės 

prisidėti prie vykdomos socialinės veiklos, manantis, kad įstaigą yra socialiai atsakinga ir domisi 

motyvavimo priemonėmis, tačiau neatsižvelgia individualiai, dėl minėtų priežasčių  kartais pagalvojantis 

apie darbo keitimą.  

 Išskirta po 12 veiksnių kurie teigiamai ir neigiamai veikia darbą, taip pat 12 motyvavimo priemonių, 

kurios skatina norą dirbti.  

Neigiamai darbą veikiantys 

veiksniai 
Teigiamai veikiantys 

veiksniai 
Motyvavimo priemonės, 

kurios skatina dirbti 

Niekas nemažina motyvacijos 

darbe 

Užtikrintos socialinės 

garantijos 

Dėmesys, pagarba ir 

palaikymas iš vadovų 

Terminuota darbo sutartis 

(nesaugumo jausmas) 

Dėmesys, pagarba ir 

palaikymas iš tiesioginio 

vadovo 

Užtikrintos socialinės 

garantijos 

Mažas darbo užmokestis  Efektyviai koordinuojamas 

darbas 

Grįžtamojo ryšio apie savo 

atliktą darbą gavimas 

Darbo užmokestis neatitinka 

darbo krūvio 

Mokymai ir kursai Galimybė dalyvauti 

mokymuose ir seminaruose 

Nėra karjeros galimybių arba į 

aukštesnes pozicijas 

priskiriama neobjektyviai 

Objektyvus darbuotojų 

vertinimas 

Objektyvus darbuotojų 

vertinimas 

Konfliktinės situacijos ir dėl jų 

patiriamas stresas 

Dėmesys, pagarba ir 

palaikymas iš skyriaus kolegų 

Vidinės įstaigos kultūros 

puoselėjimas (šventės, 

tradicijos, papročiai) 

Tarp darbuotojų nevienodai 

paskirstytas darbo krūvis 

Tikslus įstaigoje atliekamų 

funkcijų pasidalijimas ir jų 

paskyrimas 

Premijos ir priedai už 

papildomus ir labai gerai 

atliktus darbus 

Nesaugios darbo sąlygos Tobulėjimas ir savirealizacijos 

galimybės 

Ekskursijos ir bendra veikla su 

kolegomis 

Neobjektyvus darbuotojų 

vertinimas 

Priedai už papildomą arba 

labai gerai atliktus darbus 

Dėmesys, pagarba ir 

palaikymas iš kolegų  

Stresas dėl spaudimo darbus 

atlikti greičiau 

Įstaigos kultūra (šventės, 

ekskursijos, tradicijos) 

Galimybė tobulėti ir realizuoti 

save 

Nėra savirealizacijos 

galimybių  

Dėmesys, pagarba ir 

palaikymas iš paslaugų gavėjų 

Saugios darbo sąlygos  

Neatsižvelgiama į darbuotojų 

nuomone svarbiais klausimais 

Saugios darbo sąlygos Darbuotojų įtraukimas į 

aktualių klausimų svarstymą ir 

sprendimų priėmimą 

 Rekomendacijos Skyriui: 

1. Aktyviai rodyti dėmesį ir palaikymą pavaldiems darbuotojams, suteikiant grįžtamąjį ryšį apie jų 

darbo rezultatus, iškylančius klausimus ir situacijas.  

2. Nukreipti, tarpininkauti, skatinti darbuotojų dalyvavimą mokymuose, kursuose, jiems 

aktualiomis ir profesinėje srityje naudingomis temomis.  
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3. Objektyviai vertinti darbuotojus, nurodant vertinimo priežastis, argumentuotas pastabas, kritiką, 

pagyrimus, aptariant silpnąsias ir stipriąsias darbuotojo puses.  

4. Puoselėti įstaigos kultūrą, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp bendradarbių (skatinti 

darbuotojus aptarti tarpusavyje sudėtingesnes darbines situacijas, turėti intervizijas). 

_______________________________  
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II. SKYRIAUS KRIZIŲ CENTRO DARBUOTOJŲ APKLAUSA 

 

2021 m. balandžio mėn. atlikta Centro skyriaus Krizių centro darbuotojų anoniminė apklausa, siekiant 

išsiaiškinti apie darbinę atmosferą Skyriuje, įvertinti komandinį darbą, darbuotojų požiūrį į darbą, kas 

motyvuoja dirbti  ir pateikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui. 

Atlikus gautų duomenų analizę, akivaizdu, kad visus darbuotojus tenkina darbo krūvis, jis  nėra per 

didelis, taip pat tenkina darbo valandos ir grafikas. Visi darbuotojai pažymėjo, kad gauna visą būtiną 

informaciją, reikalingą sėkmingam darbui. Nurodė, kad darbuotojų skaičius Skyriuje yra pakankamas. 

Didžioji dalis darbuotojų mano, kad  Skyriaus darbo procesus galėtų pagerintų glaustesnis 

bendradarbiavimas tarp Centro skyrių, keitimasis informacija.  

Atsakant į klausimus apie patiriamą stresą darbą, darbuotojai išskyrė šiuos faktorius:  

• klientai (66,7 proc.),  

•  kai kurių užduočių neaiškūs reikalavimai (22, 2 proc. ) 

•  kolegas (11,1 proc.).  

Dėl darbo Skyriuje,  darbuotojus labiausiai motyvuoja piniginiai priedai (31,3 proc.), tiesioginio 

viršininko įvertinimas (25 proc.), didesnė alga (18,8 proc.).  

Darbuotojai labai vertina galimybę dalyvauti mokymuose. Taip pat teigiamai įvertino tai, jog 

administracija skatina ir remia darbuotojų iniciatyvą. 

Darbuotojų komentarai ir pasiūlymai: 

• „Šiuo metu skyriuje atmosfera gera.“ 

• „Atmosfera skyriuje gera. Vadovas geras.“ 

• „Vadovų ir darbuotojų santykiai tenkina. Esam nuolat skatinami tobulėti, dalyvauti mokymuose.“ 

• „Gerinti darbo kokybę su klientėmis.“ 

Pasiūlymai dėl darbuotojų komandinio darbo stiprinimo ir motyvavimo priemonių: 

• Dalyvavimas mokymuose apie streso valdymą, darbą su sunkiais klientais; 

• Bendradarbiavimas su kitais skyriais (organizuoti susitikimą su Šeimos gerovės skyriumi (pagal 

galimybes), nuolat keistis aktualia informacija, dalintis gerąją patirtimi. 

• Darbuotojų susirinkimų/intervizijų metu bei individualių pokalbių metu aptarti darbo funkcijas, 

užduotis, kilusius neaiškumus, klausimus. 
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III. ŠEIMOS GEROVĖS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ APKLAUSA 

 

2021 m. lapkričio mėn. atlikta Centro Šeimos gerovės skyriaus darbuotojų, dirbančių šeimos gerovės 

skyriaus srityje,  anoniminė apklausa, dirbantys šeimos gerovės srityje, kurios  tikslas – tyrinėti ir suprasti 

socialinių darbuotojų požiūrį į profesinius vaidmenis, profesinės veiklos pokyčius, veiksnius, kurie 

trukdo ir kurie padeda realizuoti savo profesinius gebėjimus. Apklausoje dalyvavo 25 darbuotojai: 

Darbuotojų darbo stažas šeimos gerovės srityje: 

 

Iki 3 metų 3 12% 

Daugiau nei 3 metai 21 84% 

Kita 1 4% 

 

 

Savo profesinėje veikloje darbuotojai išskyrė socialiniame darbe atliekamus dažniausius / svarbiausius / 

labiausiai rezonuojančius vaidmenis. Daugiausiai darbuotojai atlieka konsultanto, tarpininko, mokytojo, 

advokato, pagalbininko ir įgalintojo vaidmenis. Taip pat dalis darbuotojų save mato kaip komandos narį 

ar  net lyderį, kūrėją, intevizorių: 

Socialiniame darbe atliekami dažniausi / svarbiausi / labiausiai 

rezonuojantys vaidmenys 

Darbuotojų 

skaičius, proc. 

   Konsultantas / patarėjas 56 

Tarpininkas 52 

Mokytojas / socialinių įgūdžių ugdytojas / užimtumo specialistas 44 

Advokatas / gynėjas tyrėjas 36 

Pagalbininkas 20 

Įgalintojas 20 

Vertintojas / ieškantis priežasčių problemoms spręsti - 4 16 

Informacijos rinkėjas / teikėjas 16 

Atstovas 12 

Planuotojas / organizatorius / koordinatorius / paramos ieškotojas ir teikėjas 16 

Mediatorius 8 

Psichologas 8 

Socialinis darbuotojas  8 

Komandos narys / bendradarbis / kolega  16 

Komandos lyderis / komandos telkėjas ir stiprintojas 8 

  Klausytojas 8 

Elgesio keitėjas 4 

  Medikas  4 

  „Mama“  4 

Iniciatorius  4 

Kūrėjas  4 

Intervizorius 4 

 

79,2 proc. darbuotojų teigia, kad per keletą paskutinių metų profesiniai vaidmenys reikšmingai pasikeitė 

dėl akivaizdžių pokyčių profesinėje veikloje. 12,5 proc. darbuotojų socialinio darbuotojo vaidmenys 

kažkiek keitėsi, tačiau didelių pokyčių profesinėje veikloje neįvyko.  
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Paklausti kaip socialinio darbuotojo vaidmenys pasikeitė ir kas keitėsi profesinėje veikloje pasikeitusių 

vaidmenų fone, gauti atsakymai: 

• „Kliento vidinių baimių, trukdžių, santykio su savimi analizavimas ir tik tada spendimų 

ieškojimas. Pasikeitė socialinio darbuotojo vaidmuo, labiau psichologinio pobūdžio pasidarė. Reikia 

daug semtis emocinių-psichologinių žinių. Sunkiausiai su skyrybininkais, kada tenka dirbti atskirai su 

abiem pusėm skirtingai ir nepakenkiant nei vienai pusei.“ 

• „Šiuo metu daugiau atsirado kūrybiško darbo su šeima, (mokymai tėvams, vaikams, įvairios 

veiklos, renginiai) klientų šeimoms.“ 

• „Įgaunant naujų žinių prasiplėtė profesiniai vaidmenys. Naujos žinios suteikė galimybę būti 

naujame vaidmenyje, tokiame kokio reikia čia ir dabar teikiant šeimai pagalbą.“ 

• „Daugiau orientuojamasi į pagalbą šeimai, o ne kontrolės funkcijas.“ 

• „Anksčiau buvo vaidmenys kaip prižiūrėtojas -kontrolierius, atsakingas už šeimą ir pokyčius 

šeimoje.“ 

• „Tik pradėjus dirbti socialinį darbą su šeimomis, turėjau itin mažai praktikos, todėl pačioje 

pradžioje klientai lengvai galėjo manimi manipuliuoti, meluoti ir t.t.. Būdavo situacijų, kai tam tikrus 

dalykus už klientus padarydavau aš pati, vietoj to, kad juos įgalinčiau pačius veikti. Man būdavo gaila ir 

skaudu kai ant jų pykdavo atvejo vadybininkas, kad kažkur nenuvyko, neatliko. Dabar situacija yra 

geresnė, jau esu žymiai labiau ,,pasikausčiusi“ ir savo klientus pagal kiekvieno galimybes įgalinu veikti 

asmeniškai ir labai tuo džiaugiuosi, nes dažniausiai matau, kaip šeimos eina teigiamų pokyčių linkme.“ 

• „Profesiniai vaidmenys pasikeitė, įvedus vadybą į socialinį darbą: soc. darbas atliekamas 

pagalbos plano įgyvendinimu, jo vykdymu: pravedamos konkrečia tema tai šeimai reikalingos 

konsultacijos, pasitelkiant įgytas žinias mokymų metu.“ 

• „Pasikeitė atsakomybė, kurią dalinamės su AV ir komanda.“ 

• „Socialinis darbuotojas nėra tikrintojas, kontroliuojantis, dalyvaujantis paimant vaikus iš šeimos. 

Socialinio darbuotojo vaidmuo yra padėti šeimai spręsti iškilusias problemas šeimoje.“ 

• „Esame nuolat tobulėjantys darbuotojai, vedame mokymus, organizuojame šventes, ieškome 

paramos teikėjų, socialinių partnerių ir su jais bendradarbiaujame, vykdome komandines iniciatyvas, 

projektus.“ 

• „Socialinis darbuotojas anksčiau buvo svarbus socialinių įgūdžių ugdymo ir formavimo 

specialistas, ne retai praktiškai mokydavęs klientus ką ir kaip reikėtų daryti, su visu tuo ir prisiimdavęs 

atsakomybę už pokyčius šeimos situacijoje. Šiuo metu socialinis darbuotojas yra daugiau įgalinantis 

šeimą siekti pokyčių, bei prisiimti atsakomybę už savo sprendimus ir jų vykdymą, bei rezultatus ar 

pasekmes.“ 

• „Socialinis darbuotojas pritraukia ar suorganizuoja renginių seniūnijos teritorijoje, organizuoja/ 

veda mokymus vaikams bei tėvams, bendradarbiauja su paramos teikėjais, ieško paramos socialiniuose 

tinkluose (esant reikalui), skatina bendradarbiavimą su seniūnijomis, įsitraukia į seniūnijose 

organizuojamas veiklas (kaip pagalbininkai).“ 

• „Keitėsi lūkesčiai dėl paslaugų kokybės, kito vertybiniai reikalavimai.“ 

• „Profesinėje veikloje pasikeitė darbo pobūdis, socialinis darbuotojas nebe tikrintojas ir ne 

kontrolierius. Jis tapo patarėju, specialistu, kuris gali padėti šeimai spręsti problemas, jį motyvuoti. 

Keitėsi ir patys paslaugų gavėjai, nes anksčiau paslaugų gavėjai buvo tie, kurie turi priklausomybių, 
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gyvena skurdžiai, šiai dienai socialinis darbuotojas reikalingas ir tiems, kurie yra išsilavinę, užimantys 

aukštas pareigas, gyvena pasiturinčiai.“ 

• „Atsiradus atvejo vadybai, SD veikla daugiau orientuota į realią pagalbą šeimai. Svarbi vaiko 

nuomonė, vyksta grupės suaugusiems ir vaikams, kurias veda SD ir/ar AV.“ 

 

Paklausti, jei reikėtų palyginti savo profesinę veiklą prieš penkis metus ir dabar,  ką darbuotojai pasakytų, 

gauti atsakymai: 

• „Buvo daug lengviau spręsti iškilusias šeimoje problemas, nes dasidėjo teisinių dalykų.“ 

• „Dabar dirbti įdomiau, yra noras tobulėti siekti naujų žinių, įvairių metodų taikymo klientui.“ 

• „Pažanga.“ 

• „Socialinis darbas tapo priimtinesnis.“ 

• „Dabar yra geriau, yra daugiau laisvės veikti įgalinant paslaugų gavėjus. Atsakomybė lieka 

paslaugų gavėjams už jų pasirinktą gyvenimo būdą ir priimamus sprendimus.“ 

• „Prižiūrėtojos vaidmuo socialiniame darbe rodo socialinio darbuotojo galią ir kontrolę prieš 

klientą. Neslėpsiu, kad esu šį vaidmenį atlieku dažnai savo praktinėje veikloje, tačiau visiškai tuo 

nesidžiaugiu. Vis dėlto manau, kad dažniausiai prižiūrėtojos vaidmuo ,,nugalina“ klientą, ypač 

kai tas vaidmuo pasireiškia per galios rodymą ir nelygiateisį santykį tarp socialinio darbuotojo ir 

asmens.“ 

• „Klientai supranta socialinio darbo prasmę, atsiranda savanorių paslaugų gavėjų, prašančių 

pagalbos.“ 

• „Kad mano profesinė veikla tobulėja ir šiuo metu yra daug aukštesniame lygmenyje.“ 

• „Teigiamų pokyčių yra.“ 

• “Aš paaugau.“ 

• „Man dabar labiau patinka tai ką aš veikiu ir kaip save realizuoju.“ 

• „Pasakyčiau, kad socialinio darbuotojo profesinė veikla tapo daug sudėtingesnė ne tik dėl naujai 

keliamų reikalavimų ir įpareigojimų atlikti vis sudėtingesnes metines užduotis, bet ir dėl 

"sudėtingesnių" klientų (intelektualai su advokatais priešakyje).“ 

• „Pasakyčiau, kad papildomos užduotys, pramoginės veiklos ir iškeltas tikslas jas viešinti 

internetinėje erdvėje yra perteklinis, dėl ko nukenčia tiesioginis darbas su klientais, tiesiogiai 

orientuotas į problemų sprendimą.“ 

• „Augu visomis prasmėmis.“ 

• „Socialinis darbas su šeimomis pasikeitė, keičiantis šeimų problemoms.“ 

• „Darbas turi aiškesnius reikalavimus ir ribas, padidėjo bendradarbiavimo ir bendruomenės 

įtraukties.“ 

• „Profesinė veikla patobulėjo dėl nuolat keliamos kvalifikacijos, atsirado naujų paslaugų ir jų 

teikėjų.“ 

• „Pasikeitė "klientų" grupė, požiūris į paslaugų gavėjus, paslaugų gavėjų požiūris į socialinį 

darbuotoją. Šiai dienai paslaugų gavėjai turi daugiau teisių, jie nebesiskaito su darbuotojais, juos 

žemina, kelia balsą prieš juos, atsisako siūlomų paslaugų, atsisako bendradarbiauti. Yra sunkiau 

teikti paslaugas, kai įstatymai ir šeimas ginančios NVO ar kažkokios neaiškios organizacijos, 
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skatina pasipriešinimą, leidžia šeimoms spręsti pačioms dėl paslaugų poreikio. Pastebiu, jog 

jeigu šeimoje yra labai daug problemų, šeima slepia tas problemas, atsisako visų paslaugų. Mes 

kaip darbuotojai nieko negalim padėti, kreipimasis į VTAĮT būna tik oficialumas, o ne nauda. 

Dirbama dėl to, kad būtų "sutvarkyti" dokumentai, o ne dėl vaikų, kurie auga nesaugioje 

aplinkoje. Dabar dauguma vaikų auga nesaugioje aplinkoje tik dėl to, jog darbuotojai bijo būti 

apskųsti, filmuojami ir t.t. Šeimos grasina darbuotojus apskųsti, kreiptis į televiziją ir t.t. 

Darbuotojai rūpindamiesi savo sveikata, nenorėdami patirti dar didesnio streso, nuleidžia rankas 

ir nieko nesiima, jog situacija pasikeistų. Socialinio darbuotojo profesija mano manymu, šiais 

laikais yra daug labiau nuvertinama negu anksčiau. Jeigu niekas nesikeis, manau ateityje 

nebeturėsime paslaugų gavėjų, nebent jie patys norės paslaugų.“ 

• „Prasiplėtė teikiamų soc. paslaugų spektras, kartu žymiai padidėjo ir turima kompetencija. 

Paslaugos priartėjo arčiau žmogaus.“ 

• Prasiplėtė teikiamų šeimai ir vaikui paslaugų spektras, kompleksinės paslaugos orientuotos kuo 

arčiau gyvenamosios vietos. Darbo krūvis didėja, tačiau daugiau galimybių realizuoti įvairias 

iniciatyvas“ 

 

Profesinėje veikloje save  realizuoja kaip specialistas 65,2 proc. darbuotojų: 
 

Sutinku 15 65.2% 

Iš dalies sutinku 7 30.4% 

Nežinau 1 4.3% 

Iš dalies nesutinku 0 0% 

Nesutinku 0 0% 
 

 

Paklausti, su kokiomis dilemomis (etikos, moralės, teisės aktų suderinamumo, komandinio darbo, 

įstaigos tvarkų, vadovo požiūrių ir t.t.) tenka susidurti vaidmenų prieštaravimų kontekste, 

apklausos dalyviai atsakė:  

• Su teisiniais aktais; 

• Neteko susidurti su dilemomis. 

• Tenka daugiausiai su kitų įstaigų abejingumu, kartais etikos ir moralės klausimais. 

• Tenka susidurti su etikos, moralės dilemomis, vaidmenų prieštaravimo kontekste, kurios 

galimai neigiamai veikia socialinį darbuotoją. 

• Netenka. 

 

Savo profesinėje veikloje darbuotojai jaučiasi: 

• Kartais stabiliai, kartais išbalansuota. 

• Profesinėje veikloje jaučiuosi , kaip profesionalė, atliekanti savo darbą. 

• Man patinka mano profesija, tačiau kartais jaučiuosi bejėgė.. 

• Dažniausiai gerai. 

• Gerai. 

• Šiuo metu jaučiuosi oriai dirbdama šioje įstaigoje. 
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• Puikiai, darbo situacijose esu linkusi racionaliai analizuoti, vengti konflikto ir reaguoti remiantis 

daugiau protu, nei savo išgyvenamu jausmu, bei turiu stiprų profesinį identitetą įtakojantį mano 

veiksmus. 

• Gerai. 

 

• Kartais pasitaiko ,,perdegimas', bet reikia bandyti vėl ir vėl kol pavyks. 

• Gerai. 

• Puikiai , nes turiu šalia išmintingus kolegas. 

• Būna visko: ir labai pakylėtai, ir labai sumenkintai. Visaip. 

• Gerai. 

• Jaučiuosi tvirtai ir užtikrintai iki tol kol neperžengiamos ribos (santykio su klientais, 

konfidencialumo užtikrinimo bendraujant su kolegomis) 

• Puikiai 

• Būna įvairių dienų, kartais liūdna, kad darbo rezultatai ne taip greitai pasimato kaip norisi, 

tačiau išmokau džiaugtis mažesniais pasiektais rezultatais ir įgijau daugiau pasitikėjimo savimi, 

kas leidžia dirbti sistemingai, užtikrinančiai. 

• Jaučiuosi gerai, kartais susiduriu su iššūkiais, kurie padeda tobulėti tiek darbinėje srityje, tiek 

kaip asmenybei. 

• Turinti daug atsakomybės, tačiau turinti erdvės kurti, priimti sprendimus, gauti pagalbą. 

• Neblogai 

• Įvairiai. 

• Gerai, tikiu, kad turiu kompetencijų, kurių dėka galiu padėti šeimai. 

• Stabiliai. 

• Puikiai, nesu darboholikė, bet šis darbas man kaip terapija. 

 

Profesinėje veikloje realizuoti save trukdo: 

• Jokių trukdžių nėra profesinėje veikloje save realizuoti. 

• Darbo krūvis. 

• Didelis darbo krūvis, ypač biurokratija. 

• Mano asmeninės stigmos, baimės, kartais nepasitikėjimas savo jėgomis. 

• Šeimų skaičius - kartais - per daug, nespėjama aprašyti.... 

• Tam tikrų žinių trūkumas. 

• Kai kurioms veikloms aš tiesiog neturiu gabumų, vidinio polėkio. 

• Realizuoti 100 proc. ir įgyvendinti visas kylančias idėjas kartais trukdo kolegų abejingumas, 

pasyvumas, kritiškumas. 

• Kai kurios asmeninės savybės, nepasitikėjimas savo jėgomis. 

• Laiko trūkumas. 

• Niekas netrukdo. 

• Sunkių šeimos situacijų sudėtingumas. 

• Kartais per didelis emocinis krūvis, susidūrimas su nemotyvuotais kolegomis įstaigoje ir už jos 

ribų. 

• Nemotyvuoti klientai. 

• Manau, kad labiausiai man trūksta pasitikėjimo savimi. 
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Profesinėje veikloje darbuotojai jaustųsi saugiau, labiau užtikrintai, jiems padėtų realizuoti savo 

profesinius gebėjimus:  

• Atstovaujantis darbovietei teisininkas bei mediatorius. 

• Profesinėje veikloje jaučiuosi saugiai ,užtikrintai. 

• Atsižvelgti į kiekvieno darbuotojo individualumą. 

• Turiu galimybes save realizuoti profesinėje veikloje. 

• Komandos palaikymas, vadovo geras žodis, pastebėjimas. 

• Šiuo metu jaučiuosi gerai, saugiai, labai priklauso ir nuo vadybininko, su kuriuo reikia dirbti 

vieningai, pasitariant ,,ranka rankon - koja kojon -kartu''. 

• Trūkstamų žinių užpildymas. 

• Didesnis bendradarbiavimas su kolegomis. 

• Kolegų geranoriškumas, pozityvumas, noras dirbti. 

• Savianalizė, iškelti asmeniniai tikslai. 

• Mikroklimatas tarp Skyriaus kolegų. Labai daug veidmainiavimo, pavydo ir konkurencijos, mažai 

nuoširdaus palaikymo ir pagarbos (tikros ir nesuvaidintos). 

• Jaučiuosi ir taip puikiai, nežinau kas padėtų ir kur pagalbos reikia. 

• Profesinės kompetencijos kėlimas per mokymus, seminarus. 

• Jeigu nejausčiau iš paslaugų gavėjų agresijos, pykčio, nenoro nieko daryti, pašaipų, nenoro 

priimti pagalbos, nejausčiau atstūmimo. Jeigu dirbčiau su motyvuotais arba bent jau klientai 

suvoktų, jog turi priimti pagalbą ir konsultacijos turi vykti tokios, kokias nusprendžia 

darbuotojas, o ne paslaugų gavėjas. Šiai dienai dauguma paslaugų gavėjų nenori priimti 

pagalbos, teigia, jog jie visada užimti, viską žino, jiems nieko nereikia, jie nieko nenori. Norėčiau, 

jog konsultacijos būtų tikslingos taikant įvairius metodus, tačiau paslaugų gavėjai tokių 

konsultacijų nenori. Taip pat jie atsisako dalyvauti įvairiuose paskaitose. Darbuotojai deda daug 

pastangų, organizuojama įvairias paskaitas, pasisėdėjimus, diskusijas, tačiau pastebiu, jog tai 

būna aktualu tik darbuotojams, o ne paslaugų gavėjams. 

• Viskas priklauso tik nuo manęs, reikia labiau patikėti savimi ir mylėti save, tikėti savo 

sprendimais, turėti daugiau drąsos priimant sprendimus. 

• Esant mažesnei dokumentavimo apimčiai, daugiau laiko tektų darbui su šeima, konsultacijoms, 

geriau realizuočiau save. 

• Esant mažesnei dokumentacijos pildymo apimčiai, liktų daugiau laiko realizuoti savo profesinius 

gebėjimus darbui su paslaugų gavėju tiek kontaktiniame tiek nuotoliniame lauke. 
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IV. CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 2022 m. kovo mėn. Centro darbuotojai vertino 2022 m. veiklos rezultatus. Apklausoje dalyvavo 86 

darbuotojai. 99 proc. darbuotojų pritarė pasiektiems Centro veiklos rezultatams, 1  proc. pritarė iš dalies: 

. 

 

 

 Didžiausias darbuotojų skaičius (61 proc.) prisidėjo prie veiklos įgyvendinimo dalyvaudami tik savo 

skyrių veiklose. 12 proc. darbuotojų įsitraukė į daugiau nei vieno skyriaus veiklą. 11 proc. darbuotojų 

buvos socialiai aktyvūs ir dalyvavo Kauno rajono bendruomenės veiklose: 
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Anketoje darbuotojų pateikė siūlymus kaip gerinti veiklos rezultatus: 

● Motyvuoti save ir kitus; 

● Organizuoti daugiau tėvystės įgūdžių ugdymo mokymų gyvai. 

● Dažniau atsižvelgti į galimybes teikiant dienos paslaugas namuose. 

● Stiprinti darbuotojų kompetencijas. 

● Daug yra gyventojų kurie nežino apie teikiamas paslaugas kad gali jas gauti. 

● Daugiau įsitraukiant visus darbuotojus į veiklas. 

● Patirties dalijimasis tarp kolegų, dalyvavimas mokymuose. 

● Jie ir taip geri, esant pandemijai ir sudėtingoms darbo sąlygoms. 

● Dirbti iš širdies. 

● Tik kartu mes tobulėjam!  

● Manau jau dirbdama, bendraudama ir išsakydama savo nuomonę jau gerinų rezultatus. 

 

● Apklausos rezultatai parodė, kad ir toliau lieka svarbu ttobulinti darbuotojų profesinę kompetenciją, 

siekti, jog būtų palaikoma darbuotojų motyvacija, stiprinti, tobulinti vykdomas veiklas bei informacinę 

sklaidą, daugiau darbuotojų įtraukti į vykdomas veiklas. 
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2021 m. veiklos kokybės įsivertinimo  

ataskaitos priedas Nr. 4 

 

SOCIALINIŲ PARTNERIŲ APKLAUSŲ REZULTATAI 

 

 Siekiant įvertinti ir tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, labai svarbūs Centro steigėjo, partnerių 

įvertinimai, ir lūkesčiai. 2021 m. kovo mėn. buvo atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 25 dalyviai iš 

steigėjo ir socialinių partnerių organizacijų. Atliktos apklausos analizė atskleidė, kad 56 proc. apklausoje 

dalyvavusių socialinių partnerių, daugiausiai bendradarbiauja su Socialinių paslaugų skyriumi, 28 proc. – 

su Šeimos gerovės skyriumi. Rekomenduojama kitiems skyriams daugiau dėmesio skirti 

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais stiprinimui. 

 

  

 Apklausos dalyviai buvo prašomi įvertinti kaip Centras siekia užtikrinti socialinių paslaugų kokybę. 68 

proc. partnerių visiškai sutinka, kad Centras turi aiškią viziją, misiją, vertybes: 

 

 

 52 proc. partnerių visiškai sutinka, kad Centras veiklą planuoja, orientuojantis į besikeičiančios aplinkos 

veiksnius, 36 proc. iš dalies sutinka. 

 Vis dar išlieka poreikis aktyviau ir plačiau informuoti Cento partnerius apie taikomus inovatyvius darbo 

metodus. 20 proc. apklausos dalyvių nežino ar Centras taiko inovatyvius darbo metodus: 
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 48 proc. partnerių visiškai sutiko, kad Centro tikslai ir rezultatai yra aiškūs ir suprantami visiems, 36 

proc. – iš dalies sutiko su teiginiu.  

 2021 m. į apklausą buvo įtraukti teiginiai apie socialinę atsakomybę ir veiklos viešinimą. 64 proc. 

apklaustųjų visiškai sutinka kad Centras vykdo socialiai atsakingą, tvarią visuomenei naudingą veiklą: 

 

 

 Teiginį, kad Centras viešina savo veiklą, socialiniai partneriai įvertino „visiškai sutinku“ ir „iš dalies 

sutinku“ apylygiai (44 proc. ir 40 proc.). Atsižvelgiant kad 16 proc. apklaustųjų nežino ar nesutinka su 

teiginiu, rekomenduojama daugiau dėmesio skirti viešinio priemonėms:  
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 Gauti rezultatai atskleidė, kad gerėja partnerių nuomonė , jog Centre dirba kompetentingi ir profesionalūs 

darbuotojai ir jų skaičius yra pakankamas užtikrinti kokybiškas paslaugas. 64 proc. apklaustųjų visiškiau 

sutinka, kad Centro darbuotojų bendravimas yra etiškas ir pagarbus: 

 

 

 Taip pat teigiamai atsiliepta apie Centro dokumentų aiškumą, išsamumą ir pateikimą laiku: 
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Apklausoje dalyvavę partneriai buvo paprašyti įvertinti, kaip Kauno rajono gyventojams yra užtikrinamas 

socialinių paslaugų prieinamumas ir įsitraukimas į socialinių paslaugų teikimą 

48 proc. atsakiusiųjų visiškai sutinka, kad informacija apie Centro teikiamas paslaugas yra lengvai 

pasiekiama, 36 proc. sutinka iš dalies. 

Kauno rajonas yra žiedinė savivaldybė todėl yra paslaugų teikimo kokybei svarbus paslaugų teikimą kuo 

arčiau paslaugų gavėjų gyvenamosios vietos. 2021 m. apklausoje nei vienas partneris nepasirinko 

atsakymo, kad iš dalies nesutinka ar nesutinka, jog Centras užtikrina paslaugų teikimą arti paslaugų 

gavėjų gyvenamosios vietos: 
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Tačiau net 36 proc. partnerių nežino ar Centras įtraukia paslaugų gavėjus į socialinių paslaugu planavimą.  

 

Dauguma partnerių sutinka (56 proc. visiškai sutinka, 24 proc. – iš dalies sutinka), kad Centro aplinka yra 

pritaikyta ir saugi visiems paslaugų gavėjams. 

Galima daryti išvadą, kad Centro veikla yra orientuota į individualių asmens (šeimos) poreikių tenkinimą 

(94 proc. apklausos dalyvių visiškai arba iš dalies sutinka). 

24 proc. apklaustųjų nežino ar Centras užtikrina paslaugų gavėjų duomenų apsaugą ir konfidencialumą: 
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Atkreiptinas dėmesys ateityje papildomai supažindinti partnerius, kaip Centras įtraukia paslaugų gavėjus 

į socialinių paslaugų planavimą vertinimą, nes 28 proc. anketas užpildžiusiųjų tokios informacijos 

nežinojo. Likusieji 72 proc. apklaustųjų su teiginiu visiškai arba iš dalies sutiko. 

2021 m. partneriai buvo paklausti ar Centras padeda pagerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę. 60 

proc. atsakė „visiškai sutinku“, 32 proc. – „iš dalies sutinku“: 

 

64 proc. apklausoje dalyvavusių partnerių visiškai sutinka, kad Centras padeda paslaugų gavėjams 

užtikrinti paslaugų tęstinumą. 

Centro partneriai buvo paprašyti įvertinti, kaip Centre užtikrinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

Gauti rezultatai: 

 

Teiginys 
Atsakymų procentinė išraiška % 

 Visiškai sutinka  Iš dalies sutinka Nežino Iš dalies nesutinka Visiškai nesutinka 

Centras skatina tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą 

60 28 8 0 4 

Centras laikosi sutartyse 76 16 4 0 4 
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numatytų sąlygų 

Bendradarbiavimas su Centru 

sukuria pridėtinę vertę 

64 32 0 0 4 

Centras visuomet reaguoja į 

socialinių partnerių 

pasiūlymus 

60 24 8 0 8 

Komunikacija su centru 

vyksta sklandžiai 

60 32 0 4 4 

Centras domisi, kaip vertinate 

bendradarbiavimą 

48 24 8 16 4 

Socialinis partneris 

rekomenduotų ir/ ar nukreiptų 

paslaugų gavėją ar kitą 

įstaigą kreiptis į Centrą 

64 28 4 0 4 

 

Paklausti, kaip vertina savo indėlį į bendradarbiavimą su Centru,  36 proc. vertina labai gerai, 56 proc. – 

gerai, 4 proc. – vidutiniškai ir 4 proc. – blogai: 

 

_______________________________ 


