
REZULTATAI, KURIE PARODO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMĄ 

 32 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas turi aiškią paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės 

koncepciją ir vykdo veiklą, grindžiamą paslaugų gavėjų poreikių vertinimu, siekiant pagerinti jų 

gyvenimo kokybę. 

Rodiklis: Paslaugų gavėjų savo gyvenimo kokybės vertinimas per 2019 metus. 

Kolektyvinis matavimas: 

 

 
1 pav. Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės vertinimas  

 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetai: anketinė apklausa atliekama kartą metuose, vertinant paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybę pagal gyvenimo kokybės vertinimo kriterijus, remiantis  individualaus socialinės globos plano 

poreikių/pagalbos sritimis per 2019 metus. Anketinėje apklausoje dalyvavo 21 iš 23 paslaugų gavėjų.  

Šaltinis: anketa. Anketinės apklausos duomenys laikomi Anketinės apklausos byloje. 

Rezultatai: rezultatai apskaičiuoti naudojant The-Qual-modelį. 1 pav. rodo paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybės vertinimą kolektyviniu matavimu. Reikšmingiausios gyvenimo kokybės sritys, visų paslaugų 

gavėjų požiūriu, yra jų teisės, tarpasmeniniai santykiai ir emocinė gerovė. Tai rodo, kad paslaugų gavėjai 

jaučiasi lygiaverčiais žmonėmis, turi teisę į savo gyvenimą, turi daugiau su kuo pabendrauti, 

jaučiasi saugesni ir vertinami.   
Tęstinumas: atsižvelgiant į gautus rezultatus, 2020 metais planuojama daugiau dėmesio skirti paslaugų 

gavėjų pilietiškumui ir savarankiškumui. 
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REZULTATAI, KURIE PARODO ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMĄ 

 32 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas turi aiškią paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės 

koncepciją ir vykdo veiklą, grindžiamą paslaugų gavėjų poreikių vertinimu, siekiant pagerinti jų 

gyvenimo kokybę. 

Rodiklis: Paslaugų gavėjų savo gyvenimo kokybės vertinimas per 2019 metus. 

Kolektyvinis matavimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės vertinimas  

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetai:  anketinė apklausa atliekama kartą metuose, vertinant paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybę pagal gyvenimo kokybės vertinimo kriterijus, remiantis  individualaus socialinės globos plano 

poreikių/pagalbos sritimis per 2019 metus.  Anketinėje apklausoje dalyvavo 21 iš 25 paslaugų gavėjų. 
Šaltinis: anketa. Anketinės apklausos duomenys laikomi kompiuterio laikmenoje aplankas „voratinklio 

anketos“.  
Rezultatai: rezultatai apskaičiuoti naudojant The-Qual-modelį. 1 pav. rodo paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybės augimą kolektyviniu matavimu. Kaip reikšmingiausios gyvenimo kokybės sritys, visų paslaugų 

gavėjų požiūriu, yra paslaugų gavėjų materialinė gerovė, teisės, emocinė gerovė ir tarpasmeniniai 

santykiai. Tai rodo, kad paslaugų gavėjai jaučiasi  finansiškai nepriklausomi, lygiaverčiai, turi teisę į 

savo gyvenimą, turi daugiau su kuo pabendrauti,  stiprus saugumo jausmas.  
Tęstinumas: atsižvelgiant į gautus rezultatus, 2020 metais planuojama daugiau dėmesio skirti paslaugų 

gavėjų pilietiškumui ir savarankiškumui. 
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REZULTATAI, KURIE PARODO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMĄ 

 32 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas turi aiškią paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės 

koncepciją ir vykdo veiklą, grindžiamą paslaugų gavėjų poreikių vertinimu, siekiant pagerinti jų 

gyvenimo kokybę. 

Rodiklis: Paslaugų gavėjų savo gyvenimo kokybės vertinimas per 2019 metus. 

Kolektyvinis matavimas: 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės vertinimas 

 

Rezultatų paaiškinimas:  

Matavimo vienetai: anketinė apklausa atliekama kartą metuose, vertinant paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybę pagal gyvenimo kokybės vertinimo kriterijus, remiantis  individualaus socialinės globos plano 

poreikių/pagalbos sritimis per 2019 metus. Anketinėje apklausoje dalyvavo visi 5 paslaugų gavėjai.  

Šaltinis: anketa. Anketinės apklausos duomenys laikomi Anketinės apklausos byloje. 

Rezultatai: rezultatai apskaičiuoti naudojant The-Qual-modelį. 1 pav. rodo, kad kaip reikšmingiausios 

gyvenimo kokybės sritys visų paslaugų gavėjų požiūriu įvardintos materialinė gerovė, pilietiškumas, 

teisės, savęs vertinimas, savarankiškumas. Tai rodo, kad paslaugų gavėjai jaučiasi finansiškai 

nepriklausomi, teisių žinojimas ir galimybė jomis pasinaudoti skatina savarankiškumą, gerą savęs 

vertinimą, pilietiškumas padeda būti aktyviais bendruomenėje, dalyvauti rinkimuose leidžia būti 

pilietiškais prieš save ir kitus.   

Tęstinumas: atsižvelgiant į gautus rezultatus, 2020 metais planuojama daugiau dėmesio skirti emocinei ir 

fizinei gerovei bei tarpasmeniniams santykiams. 
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