
3.  PARTNERYSTĖS TEIKIAMA NAUDA 

 

25 kriterijus Socialinių paslaugų teikėjas įvertina partnerystės rezultatus ir naudą paslaugų 

gavėjams ir organizacijai.  
 

Rodiklis: „Vilties“ partnerystės naudingumas dienos socialinės globos skyriaus lankytojams, 

įvertinimas 2021m. 

 

„Viltis“ teikia paslaugas partnerystėje su kitomis socialines, ugdymo ir sveikatos paslaugas 

teikiančiomis įstaigomis, siekiant padidinti teikiamų paslaugų kompleksą, atliepti lankytojų 

gyvenimo kokybės gerinimo poreikius ir integracijos į visuomenę. Diagrama rodo „Vilties“ 

partnerystės naudingumą Dienos socialinės globos skyriaus lankytojams. Partnerių naudingumą 

vertino dienos socialinės globos skyriaus darbuotojai, tiesiogiai teikiantys paslaugas ir 

organizuojantys partnerystės veiklas, vertinant kiekvieną partnerystę skalėje „nenaudinga“, „nei 

naudinga, nei nenaudinga“, „nenaudinga“ lankytojų savarankiškumui skatinti, fizinei, emocinei 

gerovei, integracijai, bendravimui, sveikatai, švietimui, ugdymui.  

Bendras tiesiogiai teikiančių paslaugas darbuotojų skaičius – 25 darbuotojai, visi išsakė savo 

nuomonę apie partnerystę.  

Diagrama pavaizduota procentinėje išraiškoje. 

  

 

1. pav. Partnerių organizuotų veiklų, renginių  naudingumas dienos socialinės globos 

skyriaus lankytojams  2021 metais 

 

Diagrama (1 pav.) rodo, kad darbuotojai partnerystę su 6-iais įvardintais partneriais vertino, kaip 

naudingą lankytojams. Jų organizuotos veiklos, renginiai atitiko laukiamus lūkesčius bei teigiamai 

atliepė lankytojų fizinei ir emocinei gerovei. Esant šalyje pandeminei situacijai 2021m didžiausias 

partneris tapo „Vilties“ mokykla, kuri aktyviai įtraukia į savo organizuojamus renginius,  įvairias 

veiklas, projektus dienos socialinės globos skyriaus lankytojus. Kiti partneriai  palaiko ryšį kiek 

įmanoma akyviau nuotoliniu būdų: video konferencijomis, darbų/rankdarbių, pardų apsikeitimais.  

4 įstaigos įvertintos nei naudingomis nei nenaudingomis. Veikla partnerystėje su šiomis 

organizacijomis yra šiek tiek aprimusi, trūksta iniciatyvos tiek iš mūsų tiek iš partnerių pusės. 
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2 pav. Lankytojų (daugumos su darbuotojų pagalba) partnerystės naudos  vertinimas 

gerinant jų gyvenimo kokybę 

 

Lankytojų anketinė apklausa apie teikiamą partnerystės naudą yra vykdoma pirmą kartą.  

Analizuojant kokią naudą partnerystė suteikia lankytojams, buvo apklausti 47 lankytojai:  

11 ( 23%) lankytojų parnterystės naudingumą įvertino patys, kiti atsakinėjo su darbuotojų pagalba 

arba stebėjimo būdu. 

Iš susumuotų rezultatų matome, kad daugiausia, lankytojų nuomone,   partnerystė  gerina lankytojų 

fizinę ir emocinę gerovę (77%), švietimą ir  ugdymą (80%), bendravimą ir integraciją (55%), o 

mažiausiai savarankiškumą ir sveikatą (10%).  

Žemas sveikatos tikslo įvertinimas susietas su žemu Visuomenės sveikatos centro įvertinimu. 

Šis bendradarbiavimas vyksta labai vangiai ir nenaudingai.  

Darytina išvadą, kad Mokyklos-centro partnerių organizuojami renginiai teikia apčiuopiamą naudą 

lankytojams, nes didelė dauguma respondentų mato teigiamą naudą. Ateityje svarbu atsižvelgti į 

kiekvieno lankytojo individualius poreikius, siūlant jiems dalyvauti partnerių organizuojamose 

veiklose. Taip pat tartis su pačiais partneriais, kad jų organizuojamos veiklos atitiktų mūsų 

lūkesčius. Sekančiais metais reikėtų  ieškoti naujų partnerių sveikatos ir savarankiškumo skatinimo 

srityse, o su partneriais, ivertinatais kaip nenaudingais galimai papildomai aptarti 

bendradarbiavimo veiklas, siekiant didinti šios partnerystės naudą dienos socialinės globos 

skyriaus lankytojams. 
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