
8. PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMO REZULTATAI 

 
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 :    Lankytojų skaičius, kuriems  teikiamos tęstinės paslaugos „Vilties“ dienos 

socialinės globos skyriuje 

 

 

1. Pav. Lankytojų, besimokančių ar pabaigusių „Vilties“ specialiąją mokyklą, ir  gaunančių 

tęstines dienos socialinės globos paslaugas „Viltyje“, skaičius. 

 

Dienos socialinę globa vaikų ir suaugusių programose lanko - 47 lankytojai. 

Diagramoje Nr. 1 matome, kad visi -30, vaikų programos lankytojai yra lankantys „Vilties“ 

mokyklą. Suaugusių programos -16 lankytojų yra pabaigę „Vilties“ mokyklą ir sugrįžę į dienos 

socialinės globos skyrių, tik 1 lankytoja yra atėjusi iš kitos mokyklos.  

Galima daryti prielaidą, kad lankytojų tėvai/globėjai yra patenkinti ugdymo paslaugomis ir nori 

toje pačioje įstaigoje gauti ir tęstines socialinės globos paslaugas. 
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Rodiklis :    „Vilties“ dienos socialinės globos skyriaus  paslaugų tęstinumo užtikrinimas 

 

2 Pav. Lankytojų skaičius, kuriems buvo teikiamos tęstinės paslaugos 

 

Dienos socialinę globa vaikų programą lanko -30,  suaugusių programą lanko - 17 lankytojų. 

Diagramoje Nr. 2 pateikti duomenys rodo, kokia apimtimi ir kokiose srityse lankytojams  buvo 

užtikrinamos tęstinės paslaugos per 2020 m. rugsėjo mėn. ir 2021 m. birželio mėn.  

Matyti, kad daugiausia tęstinių paslaugų 35 lankytojams ( 20 vaikų ir 15 suaugusių programos 

lankytojų)  ar jų tėvams /globėjams buvo suteikta  informavimo ir konsultavimo srityje (pvz. 

emocinis palaikymas, svarbios informacijos teikimas, bendravimas su paslaugų gavėjų 

artimaisiais/globėjais, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis). Tokį šios teikiamos 

paslaugos skaičių lėmė tai, kad ilgą laiką su DSG skyriaus lankytojais buvo dirbama nuotoliniu 

būdu. Maitinimo organizavimo paslaugos poreikis buvo tik 5 vaikų programos lankytojams, jiems 

maisto produktai buvo vežami į namus.  

9- suaugusių programos lankytojams ir 8 - vaikų programos lankytojams bei jų tėvams/globėjams 

labai aktualus buvo užimtumo ir įvairių veiklų organizavimas nuotolinių būdu: parengtos ir 

išsiųstos el. paštu individualios  darbinio užimtumo, savarankiškumo ugdymo užduotys 

(apimančios įvairių įgūdžių palaikymą) bei laisvalaikio užimtumo užduotys (video medžiaga, 

aprašai, internetinės nuorodos ir kt.), kurias lankytojai turi  atlikti kas savaitę. Siųsti užduočių 

trafaretai. Tęstinės paslaugos papildo DSG skyriaus teikiamas pagrindines paslaugas, siekiant 

užtikrinti lankytojui visapusišką būtiną pagalbą. Šios paslaugos teikiamos, atsižvelgiant į 

kiekvieno lankytojo individualius poreikius. 

Ateityje ir toliau planuojame teikti tęstines paslaugas, pagal poreikį nuotoliniu būdu  

atsižvelgdami į kiekvienam lankytojui  reikalingas pagalbos sritis. 
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