
REZULTATAI, KURIE PARODO PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMĄ DIENOS SOCIALINĖS 

GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ GAVĖJAMS 

 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 gavėjų procentinė dalis, kuriems 2019 m. buvo užtikrintas teikiamų paslaugų 

tęstinumas už namų ribų. 

 

 
1 pav. Paslaugų gavėjų procentinė dalis, kuriems 2019 m. buvo užtikrintas teikiamų paslaugų tęstinumas už namų 

ribų. 

 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetai: matuojamas per 2019 metus teikiamų paslaugų tęstinumas, paslaugų gavėjams 

gydantis stacionarioje gydymo įstaigoje. Per 2019 m. iš 34 paslaugų gavėjų 4 asmenims po vieną kartą 

buvo užtikrintas paslaugų tęstinumas pagal jų prašymus. 

Šaltinis: prašymai Dėl paslaugos teikimo gydantis stacionarioje gydymo įstaigoje yra paslaugų gavėjų 

bylose, kurios yra saugomos pas atsakingus socialinius darbuotojus. 

Rezultatai: 1 pav. iliustruoja, kad 12 proc. paslaugų gavėjams buvo užtikrintas teikiamų paslaugų 

tęstinumas, jiems besigydant stacionarioje gydymo įstaigoje, kurioje buvo teikiamos šios paslaugos:                                           

informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo, bendravimo, aprūpinimo būtiniausiais 

daiktais, laisvalaikio organizavimo. 
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REZULTATAI, KURIE PARODO PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMĄ ILGALAIKĖS 

SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE PASLAUGŲ GAVĖJAMS 

 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 gavėjų procentinė dalis, kuriems 2019 m. buvo užtikrintas teikiamų paslaugų 

tęstinumas už namų ribų. 

 

 

1 pav.  Paslaugų gavėjai, kurie gydėsi stacionarioje gydymo įstaigoje per 2019 metus 

 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetai: matuojamas per 2019 metus teikiamų paslaugų tęstinumas, paslaugų gavėjams 

gydantis stacionarioje gydymo įstaigoje. Per 2019 m. iš 33 paslaugų gavėjų 11 asmenų po vieną kartą 

buvo užtikrintas paslaugų tęstinumas pagal jų prašymus,  iš kurių (11 asmenų) 3 asmenims paslaugos 

tęstinumas buvo suteiktas po kelis kartus. 
Šaltinis: atvykimo ir išvykimo iš Globos namų registracijos žurnalas. Registraciją pildo slaugytoja. 

Žurnalas saugojamas slaugytojos kabinete. 

Rezultatai: 1 pav. iliustruoja paslaugos tęstinumą besigydantiems stacionarioje gydymo įstaigoje. 

33 proc. paslaugų gavėjams buvo užtikrinta teikiamų paslaugų tęstinumas, iš kurių 27 proc. paslaugos 

tęstinumas buvo vykdomas keletą kartų. Asmuo, gulintis ligoninėje yra lankomas, jis nenutraukia ryšio su 

Globos namų bendruomene (socialiniai darbuotojai pasakoja vykstančius įvykius bendruomenėje), žino, 

kad yra laukiamas. 
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REZULTATAI, KURIE PARODO PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMĄ DIENOS SOCIALINĖS 

GLOBOS INSTITUCIJOJE PASLAUGŲ GAVĖJAMS 

 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 gavėjų procentinė dalis, kuriems 2019 m. buvo užtikrintas teikiamų paslaugų 

tęstinumas už namų ribų. 

 

1 pav. Paslaugų teikimo tęstinumo rezultatai 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetai: matuojamas per 2019 metus teikiamų paslaugų tęstinumas, paslaugų gavėjams 

vykstant į išvykas, edukacines programas, poilsiavietę. Per 2019 m. iš šešių paslaugų gavėjų 3 asmenims 

buvo užtikrintas paslaugų tęstinumas pagal jų prašymus, vykstant į išvykas, edukacines programas ir iš 6 

paslaugų gavėjų dviem paslaugų gavėjams buvo užtikrintas paslaugų tęstinumas, organizuojant transporto 

paslaugas bei palydint vykstant į stovyklą.  

Šaltinis: Sąrašai paslaugų gavėjų  vykusių į išvykas ir edukacines programas yra segtuve, kuris yra 

saugomas pas atsakingus socialinius darbuotojus. Prašymai dėl išvykimo į stovyklą yra asmens bylose. 

Rezultatai: 1 pav. rodo kad 50 proc. paslaugų gavėjų buvo užtikrinta teikiamų paslaugų tęstinumas, jiems 

vykstant į išvykas, edukacines keliones,  juos lydint atsakingiems asmenims. Taip pat 33 %  paslaugų 

gavėjams buvo organizuojama transporto paslaugos bei lydėjimas vykstant į „Gintaro poilsiavietę“. 

Išvada ta, kad 83 % paslaugų gavėjams buvo suteiktas paslaugos tęstinumas. 
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