
2. LANKYTOJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR UŽTIKRINIMO KASDIENIAME DARBE 

REZULTATAI 

 
16 kriterijus Socialinių paslaugų teikėjas vertina savo veiklos efektyvumą pagal tai, kaip 

skatina ir praktiškai užtikrina paslaugų gavėjų teises visose organizacijos 
veiklos srityse. 

 

Rodiklis: Lankytojų tėvų/globėjų, atsakiusių, kaip 2021 metais „Vilties“ dienos 

socialinės globos skyriuje užtikrinamos jų vaikų teisės, atsakymų procentinė 

išraiška. 

 

 

 

1. Pav. Lankytojų ar jų tėvų/globėjų atsakymai apie lankytojų teisių užtikrinimą  

            “Vilties“ dienos socialinės  globos skyriuje   

 

Diagrama rodo dienos socialinės globos skyriaus lankytojų  ar jų tėvų/globėjų atsakymo į klausimą „Ar 

skyriuje tau/Jūsų sūnui/dukrai sudaromos galimybės siūlyti savo idėjas, išsakyti savo nuomonę ar 

užtikrinamos teisės į apsisprendimo ir pasirinkimo laisvę “, procentinę dalį. Klausimas paimtas iš 

Pasitenkinimo paslaugomis apklausos anketos. 

2021 m. bendras lankytojų skaičius – 47, išsiųsta anketų – 47, lankytojų ar jų tėvų/globėjų dalyvavusių 

apklausoje, skaičius – 34 (72%). 

Tik 35% lankytojų ar jų tėvų/globėjų patvirtino, kad geba ir gali išsakyti savo nuomonę, pateikti 

pasiūlymus bei dalyvauti sprendimų priėmime ir turi pilną apsisprendimo teisę. 44 %  apklausoje 

dalyvavusių lankytojų tėvų/globėjų  nežino ar jų vaikai/ sunkios negalios asmenys žino, suvokia, supranta 

savo teises ar pasirinkimo galimybes.  

Daugiausia atsakymų „nežinau“ sulaukė teiginiai, susiję su lankytojų savo norų įgyvendinimu, pačių 

apsisprendimu dėl užimtumo veiklų pasirinkimo bei galimybėmis viešinti savo gebėjimus 

Tobulinant teisių įgyvendinimą bei informacijos pateikimą (21%  apklaustųjų atsakė, kad nepakankamai 

žino apie savo teises) reikia stiprinti teisių ir pasirinkimo pristatymą lengvai suprantama kalba 

(nuotraukomis, simboliais), stiprinti išsakytų pasirinkimų įgyvendinimą, suderinamumą, suderinti 

individualius grupės interesus. 
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2. Pav. Dienos socialinės globos skyriaus Suaugusių programos lankytojų aktyvumas teikiant 

pasiūlymus, išsakant savo nuomonę per 2021m. 

 

Dienos socialinės globos skyriaus suaugusių programą lanko- 17 suaugusių asmenų su sunkia negalia. 

Peržiūrėjus „Pasiūlymų“  knygą matome, kad tik 5 ( 30 %) lankytojai yra aktyvūs ir teikia savarankiškai 

pasiūlymus. 11 lankytojų  (65 %) nurodė, kad dažniausiai jie kreipiasi į darbuotojus patarimo, tai rodo, kad 

labiausiai jie naudojasi prieinamumo teise. 4 (23 %) lankytojai  pasiūlymus būna pasiruošę  namuose su 

tėvų pagalba ir juos pristato pirmadienio „Ryto rate“.  7 (41 %) lankytojai (dėl savo negalios) negali pateikti 

pasiūlymų. Dauguma lankytojų patys apsisprendžia dėl renginių, ekskursijų ar laisvalaikio praleidimo, 

jaučiasi galintys išsakyti savo nuomonę. 

Išvada: didžioji dalis lankytojų naudojasi savo teisėmis, beveik visi ar daugiau negu pusė sutiko su 

nurodytais teiginiais, kurie atskleidžia praktinį teisių taikymą DSG skyriuje. Apklausos rezultatai buvo 

pristatyti ir aptarti su lankytojais. Remiantis gautais duomenimis, buvo aptarti teisių skatinimo ir 

užtikrinimo skyriuje veiksmai ir būdai, kaip bus siekiama platesnio jų įgyvendinimo: “pageidavimų, norų 

ir skundų dėžutė“, susirinkimai grupėse, individualūs pokalbiai su lankytojais, teminiai renginiai.
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