
 

                                                                                                                               

REZULTATAI, KURIE PARODO PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMĄ  

 

36 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslaugų gavėjui būtų prieinamas 

paslaugų tęstinumas nuo ankstyvosios intervencijos iki paramos ir palaikymo po paslaugos suteikimo, 

priklausomai nuo bėgant laikui besikeičiančių reikalavimų.  

 

Rodiklis: Paslaugų teikimo tęstinumo paslaugų gavėjams procentinė išraiška. 

 

 

 

 

 

Rezultatų paaiškinimas:  

              Paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslaugų gavėjams būtų prieinamas paslaugų tęstinumas. 

Apklausos dėl paslaugų tęstinumo atliekamos kasmet nuo 2019 m.  

2020-2021 m. dėl sudėtingos Covid-19 situacijos, kai kurių paslaugų tęstinumas laikinai 

sustojo, pvz. su sporto klubu „Ulonai“, Kėdainių specialioji mokykla, Kėdainių policija.  

 2020-2021 m. karantino metu, dėl COVID-19 pandemijos laikinai nebuvo teikiamos 

tiesioginės dienos socialinės globos institucinės paslaugos, todėl buvo organizuotos ir teikiamos 

nuotolinės (palaikymo, bendravimo, užimtumo organizavimo, konsultavimo, informavimo) 

paslaugos. Nuotolinėmis paslaugomis naudojosi visi  paslaugų gavėjai. Laikinai buvo apribotas 

paslaugų gavėjų skaičius Dienos užimtumo centre, paslaugos teikiamos tik su sunkia negalia. Vėliau, 

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Sporto klubas "Ulonai" 42% 100% 0%

Kėdainių policija 50%

Pasvalio užimtumo centras "Viltis" 84%

Kultūros namai, kt.padaliniai 58%

Kitos veiklos 83% 86% 0%
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laisvėjant  karantino ribojimams, paslaugų teikimas užtikrinamas ankstesnėmis sąlygomis, vėl 

daugiau dėmesio kreipiant  į paslaugų tęstinumą. 

            Pasikeitė paslaugų tęstinumo pobūdis, t.y- atsirado daugiau galimybių palaikyti bendrystę 

nekontaktiniu būdu- telefonu, vaizdo pokalbiu per interneto prieigą. Sukurta internetinė grupė, 

„Kurkime drauge“ kurioje organizuojamas užimtumas ir matosi veiklų rezultatai: bendraujama su 

paslaugų gavėjais (tėvais), keliamos įvairios užduotys.   Telefonu organizuojami vaizdo susitikimai 

su paslaugų gavėjais, partneriais „ Viltis „-Pasvalys, bendraujama įvairiomis temomis. Nuotolinės 

paslaugos yra nauja patirtis paslaugų gavėjams, globėjams, darbuotojams, tačiau tai puiki idėja kurią 

planuojame toliau tęsti ir naudoti ne tik karantino metu. Paslaugų gavėjai(tėvai) nuotoline paslauga 

gali naudotis bet kada, kada negali atvykti į Dienos centrą: ligos atveju, atostogų metu, net tuomet 

kai būna liūdna, nuobodu ar kitais nenumatytais atvejais.  

           Pasikeitus epideminei situacijai, paslaugų tęstinumui užtikrinti bus atkurtos ankstesnės 

galimybės ir sąlygos. 

Bendras paslaugų gavėjų skaičius, dalyvavusių apklausoje skaičius: 

2019 m. bendras dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius: 16;  

              Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų dalyvavusių apklausoje 12 ; 

2020 m. bendras dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius: 16;  

              Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų dalyvavusių apklausoje: 14 ; 

2021 m. Bendras paslaugų gavėjų skaičius, dalyvavusių apklausoje skaičius: 16; 

             Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų dalyvavusių apklausoje 12.      

            Jei per 2019 m.-42%  ir 2020 m.-100% paslaugų tęstinumui buvo skiriamas didesnis dėmesys 

sporto klubui „Ulonai“, kitoms veikloms 2019 m. -83% ; 2020 m. -86%. Tai  2021 m. paslaugų 

tęstinumas užtikrinamas konkretizuojant kitas veiklas: per 2021 metus paslaugų gavėjams pastebimas 

teikiamų paslaugų tęstinumas 84 %, kur konkrečiai pastebimas partnerystės stiprinimas ir  

bendradarbiavimo užtikrinimas su Pasvalio m. užimtumo centru „Viltis“; 58 %  paslaugų gavėjų buvo 

užtikrintas paslaugų tęstinumas daugiau organizuojant ir lydint į išvykas gamtoje, Kultūros namų ir 

kt. padalinių rengiamas parodas, edukacines programas, ; paslaugų gavėjams 50 %  užtikrintas 

paslaugų tęstinumas su Kėdainių policija, vyksta pasitarimai dėl saugaus eismo mokymų, numatomos 

susitikimų datos. Per 2020 m. su Kėdainių policijos pareigūnais buvo numatyti keli susitikimai, bet 

jie neįvyko dėl karantino apribojimų. Tad įstaigoje, socialiniai darbuotojai paslaugų gavėjams 

organizavo teminius pokalbius„ Saugaus eismo“ tema, informacija buvo teikiama žaidimų, spėlionių, 

dėlionių ir žodine forma, rodomi mokomieji filmai. 

              Bendradarbiavimas ir  bendravimas su partneriais „Viltis“ -Pasvalys užtikrintas ir tęsiamas 

nuolat, 2021 m. rugsėjo mėn. atsižvelgus į tinkamas aplinkybes, vyko gyvas susitikimas Pasvalio 

užimtumo centre. 



 

 

 Vykusiųjų ir dalyvavusių paslaugų gavėjų sąrašai už 2019 m. ir 2020 m. yra segtuve – „Renginių, 

išvykų planai, programos, ataskaitos“. 

2021 m. vykusių ir dalyvavusių išvykose, teminiuose pokalbiuose, ekskursijoje paslaugų 

gavėjai  žymimi  registracijos žurnale. 

 

Rodiklis: Paslaugų teikimo tęstinumo paslaugų gavėjams procentinė išraiška. 
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Palaikymo paslauga 100% 100% 84%
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