
11.  REZULTATAI, KAIP PERSONALAS IR LANKYTOJŲ ARTIMIEJI  (TĖVAI/ 

GLOBĖJAI)   SUPRANTA VEIKLOS REZULTATUS. 

 

46 kriterijus:  Rezultatai, rodantys, kad socialinių paslaugų teikėjas teikia 

prieinamą, lengvai suprantamą informaciją apie užfiksuotus rezultatus, įskaitant 

apklausų rezultatus. 

 

Rodiklis: Lankytojų artimųjų/globėjų, darbuotojų, atsiliepimai ar suprantami 2021 metų  

veiklos rezultatai, procentinė išraiška. 

 

1. Pav. Lankytojų tėvų/globėjų ir darbuotojų  įvertinimų ar aiškūs ir suprantami dienos 

socialinės globos skyriaus veiklos rezultatai už 2021m.  

 

Darbuotojams susirinkimo metu buvo pristatyti veiklos rezultatai, po susirinkimo darbuotojai 

užpildė apklausos anketas. Dienos socialinės globos skyriuje tiesiogiai paslaugas teikia 22 

darbuotojai. Apklausoje dalyvavo 18 darbuotojai.  

Lankytojų atstovams informacija pateikta elektroniniu būdu. Informacija išsiųsta 45 , o 

apklausoje sudalyvavo tik 19.  

Diagramoje matome, kad daugiau negu 90 %. pažymėjo, kad jiems veiklos rezultatai buvo 

suprantami, 5% lankytojų atstovų ir 6% darbuotojų  pažymėjo, kad informacija buvo suprantama 

iš dalies.  Vienas lankytojų atstovas (5%) į užduotus klausimus neatsakė. 

Diagramos (horizontali ašis) rodo atsakymų alternatyvas – „Veiklos rezultatai suprantami“, 

„Veiklos rezultatai suprantami iš dalies“ „Veiklos rezultatai nesuprantami“ . Apklausiamiems 

lankytojų atstovams, darbuotojams buvos sudaryta galimybė prie atsakymų „Veiklos rezultatai 

nesuprantami“ – parašyti kas yra nesuprantama bei pateikti pasiūlymus rezultatų gerinimui. 

Dauguma respondentų džiaugiasi rezultatais, teigia, kad „ Visa informacija pateikta aiškiai, 

suprantamai.“ Tik vienas lankytojo atstovas išsakė tokia nuomonę „Man visa informacija yra 
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naujovė, perskaičius viską "sukramtyti" reikia laiko man“. 

Respondentai pateikė keletą` pastebėjimus bei pasiūlymus:  

-„Aktyviai įtraukti į paslaugų planavimą ir veiklų organizavimą lankytojų tėvus/globėjus, teikiant 

pasiūlymus ir aktyviai dalyvaujant. Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir tam numatyti lėšas“;  

-„Rezultatus aptarti kartu su skyriaus lankytojais ir darbuotojais, kartu sudaryti rezultatų gerinimo 

planą.“ ; 

- „Pasidžiaugti rezultatais. Rengti grupeles darbuotojų, darbo grupeles, kuriose panagrinėtume 

kuo galėtume pagerinti rezultatus. Atgaivinti darbuotojų atgaivos laiką kartu.“; 

- „Norėčiau, kad būtų galimybė daugiau dėmesio skirti individualiam darbui“; 

-„ Glaudus bendradarbiavimas su komanda ir tėvais“. 

Norint siekti geresnių rezultatų dėl informacijos prieinamumo ir suprantamumo, tikslinga 

atsižvelgti į kiekvieno darbuotojo individualias galimybes priimti informaciją bei parinkti 

atitinkamus jos pateikimo būdus.  Apsvarstyti gautus pasiūlymus ir skatinti aktyviau dalyvauti 

DSG skyriaus veiklų planavime,  teikti pasiūlymus dėl darbo kokybės gerinimo rezultatų. 

Kitais metais svarbu didinti atsakomumo procentą. Lankytojų atstovams numatyti asmeninius 

optimaliausius informacijos pateikimo būdus, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes 

(šiuolaikinės technologijos, bendravimas telefonu, pokalbis gyvai), taip siekiant, kad informacija 

jiems būtų prieinama ir pakankamai suprantama. 

 

Rezultatai rodo, kad absoliuti dauguma apklausose dalyvavusių respondentų suprato  veiklos 

rezultatus, todėl darytina išvada, kad pateikta informacija buvo lengvai suprantama. 


