
 
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                         
  

REZULTATAI, KURIE PARODO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDĄ PASLAUGŲ GAVĖJAMS 

 

43 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas fiksuoja suteiktų paslaugų rezultatus ir naudą 

paslaugų gavėjui individualiu ir kolektyviniu požiūriu.  

 

Rodiklis: Paslaugų gavėjų socialinių įgūdžių ugdymo naudos grafinė išraiška. 

 

 

 

Rezultatų paaiškinimas: 

          Dienos socialinės globos paslaugų gavėjams paslaugų naudos rezultatai centre matuojami 

kasmet nuo 2019 m. Tai atliekama naudojant anketavimo būdą. Pildant anketą, buvo galima pasirinkti 

keletą atsakymo variantų. 

          Išanalizavus ir susumavus gautus duomenis, galime palyginti 2019-2020-2021m.apklausų 

rezultatus. Paaiškėjo, kad  paslaugų gavėjų  bendravimo, elgesio kultūros įgūdžių ugdymo nauda nuo 

2019 m. iki 2021 m.  padidėjo iki 19 %; asmens higienos įgūdžių ugdymo nauda nuo 2019 m.  iki 

2021 m.  pakilo 50 %;  maisto gaminimo įgūdžių ugdymo nauda nuo 2019 m. iki  2021 m. padidėjo 

25%. Galima daryti prielaidą, kad socialinių įgūdžių ugdymas paslaugų gavėjams yra naudingas, nes 

tobulinant socialinius įgūdžius paslaugų gavėjai išlaisvėja, išauga jų savivertė ir pasitikėjimas savimi.  

 

 

 

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Bendravimo, elgesio kultūra 67% 86% 83%

Asmens higiena 8% 57% 58%

Maisto gaminimo įgūdžiai 25% 50% 50%
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      Išanalizavus gautus duomenis, matome, jog paslaugų gavėjai kasmet gavo vis didesnę naudą, 

beveik visose socialinių įgūdžių ugdymo srityse. Apklausų metų išryškėjo, kad  tik už 2020 m. ir 

2021 m. maisto gaminimo įgūdžių ugdymo nauda  paslaugų gavėjams visai nekito -ji buvo vienoda, 

po 50 %; Tačiau didžiausia nauda paslaugų gavėjams  matoma asmens higienos įgūdžių  ugdyme               

2021 m. net 49% didesnė nei 2019 m. Išanalizavus galima daryti prielaidą, kad asmens higienos 

naudingumui tokią didelę įtaką galėjo padaryti COVID-19 pandemijos situacija. Paslaugų gavėjai 

buvo nuolat mokomi, ugdomi, periodiškai primenama apie  asmens higienos  palaikymą-rankų 

dezinfekcija. Taip pat lavinami kiti įgūdžiai(sveiko maisto  gamybos pamokos)darantys  teigiamą 

poveikį gerai savijautai ir sveikatai. 

      Rezultatai aptariami su paslaugų gavėjais, globėjais, darbuotojais susirinkimo metu (tiesiogiai ir        

nuotoliniu būdu). 

      Atsižvelgiant į gautus rezultatus, galima daryti prielaidą, kad dienos socialinės globos paslaugas 

gaunančių paslaugų gavėjų  2021 m. bendravimo, elgesio kultūros, asmens higienos ir maisto 

gaminimo įgūdžiai pagerėjo ir atnešė jiems daugiau asmeninės naudos, nei 2019-2020 m..  

      2021 m. planuojame toliau tęsti pagalbą šiose srityse ir išryškinti kitų sričių poreikius. 

      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 dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius: 16;  

              Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų dalyvavusių apklausoje 12 ; 

 

 

 

 

 

 

 


