
REZULTATAI, KURIE PARODO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMĄ 

 29 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas taiko specifines priemones, kad personalas ir 

paslaugų vartotojai suprastų, didintų ir gerintų paslaugų gavėjų įgalinimą. 

Rodiklis: Procentas paslaugų gavėjų, kurių savarankiškumo lygis nesumažėjo arba padidėjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų savarankiškumo lygiai 

Rezultatų paaiškinimas: 

 Matavimo vienetai: Įgalinimo rezultatai suskaičiuoti remiantis paslaugų gavėjų individualiu socialinės 

globos planu (ISGP) savarankiškumo lygio išlaikymo ar padidėjimo procentine dalimi, vertinant 

išsikeltus paslaugų gavėjų tikslus pagal šiuos kriterijus (fiziniai gebėjimai – mityba, judėjimas, asmeninė 

higiena, apsirengimas, tvarkymasis buityje, finansų tvarkymas, medikamentų vartojimo administravimas, 

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, orientavimasis aplinkoje, laike, techninės pagalbos 

priemonės, aplinkos pritaikymas; socialiniai ryšiai – bendravimas, socialinių įgūdžių palaikymas, 

socialinių ryšių palaikymas, laisvalaikio užimtumas). Pavaizduotoje diagramoje duomenys yra 

suskaičiuoti ir susisteminti nuo 2019 m. birželio mėnesio iki 2019 m. gruodžio mėnesio įskaitytinai.  

Šaltinis: Duomenys surinkti iš paslaugų gavėjų ISGP, kurie yra saugomi paslaugų gavėjų bylose, kurios 

yra saugomos atsakingų socialinių darbuotojų. 

Rezultatai: 1 pav. iliustruoja, kad nuo 2019 metų birželio mėn. iki 2019 m. gruodžio 31 d. peržiūrėjus 12 

iš 23 paslaugų gavėjų ISGP išsikeltus asmeninius tikslus pagal fizinių gebėjimų kriterijus, užfiksuotas 22 

proc. paslaugų gavėjams savarankiškumo lygio padidėjimas ir 78 proc. - savarankiškumo lygio 

išlaikymas. Pagal socialinių ryšių kriterijus - 25 proc. paslaugų gavėjams užfiksuotas savarankiškumo 

lygio padidėjimas ir 75 proc.  - savarankiškumo lygio išlaikymas.  

Išvada: rezultatai rodo, kad 2020 metais labiau reikia stiprinti fizinę paslaugų gavėjų sveikatą, skatinti 

poreikį judėti, atlikti fizinio aktyvumo pratimus, padėti palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais, 

kaimynais, bendruomene. 
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REZULTATAI, KURIE PARODO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMĄ 

 29 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas taiko specifines priemones, kad personalas ir 

paslaugų vartotojai suprastų, didintų ir gerintų paslaugų gavėjų įgalinimą. 

Rodiklis: Procentas paslaugų gavėjų, kurių savarankiškumo lygis nesumažėjo arba padidėjo. 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatai 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetai: Įgalinimo rezultatai suskaičiuoti remiantis paslaugų gavėjų individualiu socialinės 

globos planu (ISGP) savarankiškumo lygio išlaikymo ar padidėjimo procentine dalimi, vertinant 

išsikeltus paslaugų gavėjų tikslus pagal šiuos kriterijus (fiziniai gebėjimai – mityba, judėjimas, asmeninė 

higiena, apsirengimas, tvarkymasis buityje, finansų tvarkymas, medikamentų vartojimo administravimas, 

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, 

techninės pagalbos priemonės, išvykimas už namų ribų, transporto  organizavimas, aplinkos pritaikymas; 

socialiniai ryšiai – bendravimas, socialinių įgūdžių palaikymas, socialinių ryšių palaikymas, darbo 

įgūdžių ugdymas, laisvalaikio užimtumas). Duomenys yra suskaičiuoti ir susisteminti nuo 2019 m. 

birželio mėnesio iki 2019 m. gruodžio mėnesio.   

Šaltinis: Duomenys yra surinkti iš paslaugų gavėjų (ISGP), kurie yra paslaugų gavėjų bylose, kurios yra 

saugomos pas atsakingus socialinius darbuotojus.  

Rezultatai: 1 pav. iliustruoja, kad nuo 2019 metų birželio mėn. iki 2019 m. gruodžio 31 d. peržiūrėjus 

visų 5 paslaugų gavėjų ISGP pagal išsikeltus asmeninius tikslus, užfiksuotas fiziniuose gebėjimuose 

paslaugų gavėjams 100 proc. savarankiškumo lygio išlaikymas. Vertinant socialinių ryšių kriterijus - 

užfiksuotas paslaugų gavėjams 20 proc. savarankiškumo lygio padidėjimas ir 80 proc.  - savarankiškumo 

lygio išlaikymas. 

Galima daryti išvadą, kad socialinės globos institucijoje paslaugos įgalino paslaugų gavėjus išlaikyti 

pasiektą savarankiškumo lygį, pagal išsikeltus paslaugų gavėjų asmeninius tikslus.  

Tęstinumas: rezultatai rodo kad 2020 metais labiau reikia didinti fizinius paslaugų gavėjų gebėjimus, 

stiprinti socialinius ryšius su artimaisiais, kaimynais, bendruomene. 
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REZULTATAI, KURIE PARODO ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMĄ 

 29 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas taiko specifines priemones, kad personalas ir 

paslaugų vartotojai suprastų, didintų ir gerintų paslaugų gavėjų įgalinimą. 

Rodiklis: Procentas paslaugų gavėjų, kurių savarankiškumo lygis nesumažėjo arba padidėjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų savarankiškumo lygiai 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetai: Įgalinimo rezultatai suskaičiuoti remiantis paslaugų gavėjų individualiu socialinės 

globos planu (ISGP) savarankiškumo lygio išlaikymo ar padidėjimo procentine dalimi, vertinant 

išsikeltus paslaugų gavėjų tikslus pagal šiuos kriterijus (fiziniai gebėjimai – mityba, judėjimas, asmeninė 

higiena, naudojimasis tualetu, apsirengimas, tvarkymasis buityje, finansų tvarkymas, medikamentų 

vartojimo administravimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, orientavimasis aplinkoje, laike, 

techninės pagalbos priemonės, išvykimas už namų ribų, žalingi įpročiai, poilsis, miegas; socialiniai ryšiai 

– bendravimas, socialinių įgūdžių palaikymas, socialinių ryšiai su artimaisiais, bendruomene, 

laisvalaikio užimtumas). Pavaizduotoje diagramoje duomenys yra suskaičiuoti ir susisteminti nuo 2019 

m. liepos mėnesio iki 2019 m. gruodžio mėnesio įskaitytinai.  

Šaltinis: ISGP ir individualaus socialinės globos plano vykdymai, kurie yra paslaugų gavėjų bylose. 
Rezultatai: 1 pav. iliustruoja, kad nuo 2019 metų liepos mėn. iki 2019 m. gruodžio 31 d. peržiūrėjus 20 

iš 25 paslaugų gavėjų ISGP išsikeltus asmeninius tikslus užfiksuotas fiziniuose gebėjimuose 60 proc. 

paslaugų gavėjams savarankiškumo lygio padidėjimas ir 36 proc.- savarankiškumo lygio išlaikymas. 

Pagal socialinių ryšių kriterijus - 100 proc. paslaugų gavėjams užfiksuotas savarankiškumo lygio 

išlaikymas.  

Galima daryti išvadą, kad paslaugų gavėjai teisingai įvertino savo fizinius gebėjimus, išsikeldami 

asmeninius tikslus, kurie rodo savarankiškumo lygio didėjimą.  
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