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ĮVADAS 
 

 
Įgyvendinant projektą „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, 

teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-31-
0003), finansuojamą iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (toliau – Projektas), 
buvo parengta „Klaipėdos miesto savivaldybės socialinės paramos chartija“ ir 2021 m. sausio-vasario 
mėn. atliktas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus bei 
socialines paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų klientų poreikių ir pasitenkinimo socialine parama 
tyrimas. Šioje ataskaitoje skelbiami atlikto tyrimo rezultatai. 

Tyrimą atliko VšĮ „Konkurencingumo plėtotės centras“, jungtinėje veikloje su UAB 
„Kvalitetas“ ir Mykolo Romerio universitetu (toliau – Teikėjas) pagal 2020 m. gruodžio 9 d. paslaugų 
sutartį Nr. J9-3248, bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės 
paramos skyriumi bei socialines paslaugas teikiančiomis biudžetinėmis įstaigomis. 

Tyrimo tikslas – įsigilinti į klientų poreikius, lūkesčius, kokybiškų paslaugų sampratą, išskirti 
problemiškiausias su paslaugų kokybe susijusias sritis.  

2021 m. vasario mėn. buvo apklausti septynių Klaipėdos mieste socialines paslaugas 
teikiančių biudžetinių įstaigų klientai (422 respondentai) (žr. biudžetinių įstaigų sąrašą 1 lentelėje). 
Apklausa buvo vykdoma pagal klausimyną, sudarytą adaptavus Vartotojų pasitenkinimo indekso ir 
SERVQUAL metodikas (žr. Priedą Nr. 1). Klausimynas buvo adaptuotas skirtingoms įstaigoms 
atsižvelgiant į jų teikiamų paslaugų ir klientų pobūdį.  
 

1 lentelė. Socialines paslaugas teikiančių Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kuriose 
2021 m. buvo atlikta apklausa, sąrašas 

 Įstaigos pilnas pavadinimas Paslauga / paslaugų grupė Apklausta 
respondentų 

1.  Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos Socialinės 
paramos skyrius 

Piniginės socialinės paramos teikimas, 
apgyvendinimo globos namuose, asmeninio 
asistento ar būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymų 
nagrinėjimas 

24 

2.  Klaipėdos miesto globos 
namai 

Socialinė globa įstaigoje (Senjorams ir suaugusiems 
su negalia) 

40 

3.  Klaipėdos miesto socialinės 
paramos centras 

Dienos socialinė globa (Suaugusiems su negalia (jų 
namuose)); Dienos socialinė globa (Suaugusiems su 
negalia (jų namuose)); Transportas ir palydėjimas į 
įvairias įstaigas, darbą ir renginius (senjorams, 
neįgaliesiems, socialinę riziką patiriantiems) 

90 

4.  Neįgaliųjų centras „Klaipėdos 
lakštutė“ 

Dienos socialinė globa (Suaugusiems su protine 
negalia (neįgaliųjų centre)); Dienos socialinė globa 
(Asmenims su negalia (dėl psichikos ir elgesio 
sutrikimų) (jų namuose)); Pagalba į namus 

90 

5.  Klaipėdos miesto šeimos ir 
vaiko gerovės centras 

Intensyvi krizių įveikimo pagalba (krizes 
patiriančioms šeimoms, tėvams su vaikais, 
vaikams); Pagalbos teikimas (socialinę riziką 
patiriančioms šeimoms ir jų vaikams, globėjams, 
rūpintojams ir įvaikintojams ar norintiems jais tapti) 

57 

6.  Klaipėdos socialinių paslaugų 
centras „Danė“ 

Dienos socialinė globa (Senjorams ir suaugusiems, 
turintiems psichikos sutrikimų (dienos centre)) 

30 

7.  Klaipėdos miesto nakvynės 
namai 

Apgyvendinimas nakvynės namuose (benamiams); 
Laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose 
(benamiams) ir saugi nakvynė (asmenims 
apsvaigusiems nuo psichotropinių / narkotinių 
medžiagų ir alkoholio) 

91 
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Pažymėtina, kad šio tyrimo apimtyje Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ klientai nebuvo 
apklausti, kadangi ši įstaiga apklausė savo klientus 2020m. lapkričio 4 – gruodžio 10 dienomis (šiame 
tyrime apklausti 38 vaikai), pakartotinai jų apklausti praėjus 1-2 mėn. nebuvo tikslinga. Išanalizavus 
Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ tyrimo 2020 gruodžio 21 d. bei 2021 m. sausio 8 d. ataskaitų 
dokumentų turinį, buvo atsižvelgta į vaikų apklausos rezultatus rengiant chartiją.  

 

1. Įstaigų klientų anketinės apklausos analizė  
 

Anketinės apklausos rezultatų apibendrinimas pagal atskirus klausimus, apibūdinančius 
skirtingas socialinės paramos kokybės dimensijas, pateiktas 2 priede. Žemiau 1 pav. pateikta klientų 
pasitenkinimo socialine parama indekso, apskaičiuoto susumavus respondentų atsakymus, reikšmes 
septyniose Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose, teikiančiose socialinę paramą. 
Respondentų atsakymai apdorojant apklausos respondentus buvo apdoroti į 100 balų skalę. Kaip 
matyti iš apklausos rezultatų, apklausoje dalyvavę respondentai aukščiausiai įvertino socialinę 
paramą, teikiamą Klaipėdos miesto globos namuose, Klaipėdos miesto socialinės paramos centre ir 
Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“  (indekso reikšmė – 100 balų). Kiek žemesni yra 
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro (89,5 balai), Klaipėdos miesto nakvynės namų (94,1 
balai), Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (96,7 balai) ir 
Klaipėdos miesto globos namų (atitinkamai 95,9 balai) teikiamos socialinės paramos vertinimai.   

 

 

1 pav. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus bei socialines 
paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų klientų pasitenkinimo socialine parama indeksas (100 balų 
skalėje). Šaltinis – sudaryta Teikėjo 

 
Vertinant respondentų atsakymus pagal atskirus klausimus, pažymėtinos tos paslaugų 

kokybės dimensijos, kurias kiekvienoje įstaigoje respondentai įvertino prasčiau (nors ir nežymiai) 
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lyginant su kitomis paslaugų kokybės dimensijomis. Prastesni vertinimai gali būti signalas įstaigoms, 
jog šioms kokybės dimensijoms reikėtų skirti daugiau dėmesio ateityje tobulinant paslaugų kokybę: 

• Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje mažiau balų buvo 
surinkta dimensijose „Informacijos apie paslaugas prieinamumas” ir „Aplinkos tvarka ir švara“ (86,7 
balai – respondentai įvertino ar internetinė svetainė prašymui pateikti arba susipažinti su informacija 
yra patogi); 

• Klaipėdos miesto globos namuose – kokybės dimensijoje „Darbuotojų mandagumas ir 
pagarbumas” (94 balai); 

• Klaipėdos miesto socialinės paramos centre – kokybės dimensijoje „Informacijos apie 
paslaugas prieinamumas“ (97,2 balai); 

• Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ – kokybės dimensijoje „Paslaugos teikimo vietos 
patogumas“ (94,7 balai); 

• Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre – kokybės dimensijose „Paslaugos 
atitikimas kliento lūkesčiams“ (79,4 balai) ir „Paslaugos teikimo vietos patogumas” (80 balų);  

• Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė” – kokybės dimensijoje „Darbuotojų 
reagavimo į prašymus ir paklausimus operatyvumas” (97 balai);  

• Klaipėdos miesto nakvynės namuose – kokybės dimensijoje „Paslaugos atitikimas kliento 
lūkesčiams” (89,1 balas) ir „Darbuotojų mandagumas ir pagarbumas“ (91 balas).  

Apibendrinant galima teigti, kad Klaipėdos mieste socialinės paramos kokybės (bendrai ir 
pagal atskiras kokybės dimensijas / parametrus) yra aukšta. 

2. Atsakymų į atvirus apklausos klausimus analizė 
 

Siekiant geriau suprasti socialinių paslaugų klientų lūkesčius, pageidavimus ir tobulinimo 
galimybes, respondentams buvo užduoti atviri klausimai. Atsakymai buvo koduojami, išskirtos 
bendresnės respondentų atsakymų turinį apibūdinančios kategorijos. Žemiau lentelėse pateikiamas 
respondentų iš skirtingų įstaigų atsakymų į šiuos klausimus apibendrinimas. Žemiau pateiktų 
poskyrių pavadinimų gale yra nurodytas numeris, susietas su parengtos chartijos paslaugų standartų 
paslaugų grupe. Atviruose atsakymuose nurodyti darbuotojų vardai ir pavardės buvo nuasmeninti. 
 
2.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius: piniginės 
socialinės paramos teikimas, apgyvendinimo globos namuose, asmeninio asistento ar būsto 
pritaikymo neįgaliesiems prašymų nagrinėjimas (1) 
 
2 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Kas Jums svarbiausia užsakant bei gaunant socialines 
paslaugas / piniginę socialinę paramą?“ 

Nr. Atsakymų grupė, atsakymų kiekis Atsakymai 

1.  Komunikacijos kokybė (4) 1. Aiškiai išdėstoma informacija ką ir dėl ko reikia 
padaryti – paskambinti, užsakyti pažymą ar kita 
2. Aiški informacija 
3. Aiškumas 
4. Susikalbėjimas 

2.  Prieinamumas (2) 1. Paslaugos prieinamumas 
2. Svarbiausiai gaut paramą 

3.  Operatyvumas (2) 1. Operatyvumas 
2. Greitumas 
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3 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Kaip siūlytumėte tobulinti socialinių paslaugų / 
piniginės socialinės paramos užsakymą ir teikimą gyventojams?“ 

Nr. Atsakymų grupė, atsakymų kiekis Atsakymai 

1.  Paslaugos turinys, paslaugos 
individualizavimas (1) 

Plėsti asmeninio asistento darbo funkcijas, kadangi šią 
paslaugą gauna ir vyresnio amžiaus asmenys, kuriems 
reikalinga ir didesnė pagalba buityje (bent jau 
minimaliai padedant palaikyti švarą). Galbūt labiau 
individualiai atsižvelgti į kiekvieno paslaugų gavėjo 
situaciją 

2.  Operatyvumas (1) Operatyviai 
 

 
 
2.2. Klaipėdos miesto globos namai – Socialinė globa įstaigoje (Senjorams ir suaugusiems su 
negalia) (4.1)  
 
4 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl  Jums 
teikiamos globos?“ 

Nr. Atsakymų grupė, atsakymų kiekis Atsakymai 

1. Padėkos (4) 1. Viskas yra labai gerai, geriau jau nebūna 
2. Viskas man yra gerai 
3. Viskas yra labai gerai 
4. Viskas yra labai gerai 

2. Darbuotojų elgsena (1) Darbuotojai ne visada mandagūs ir pagarbūs 
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2.3. Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ – Dienos socialinė globa (Suaugusiems su protine negalia (neįgaliųjų centre)) (5.1.) ir Klaipėdos 
socialinių paslaugų centras „Danė“  – Dienos socialinė globa (Senjorams ir suaugusiems, turintiems psichikos sutrikimų (dienos centre)) (5.2.)   
 
5 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl Jums teikiamų paslaugų?“ 

Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai 

 Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ – Dienos socialinė globa 
(Suaugusiems su protine negalia (neįgaliųjų centre)) (5.1.): 

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“  – Dienos socialinė 
globa (Senjorams ir suaugusiems, turintiems psichikos sutrikimų 
(dienos centre)) (5.2.): 

1. Padėkos (4) 1. Esu viskuo patenkintas 
2. Pastebėjimų neturiu. Man viskas patinka 
3. Viskas patinka 
4. Ačiū centro darbuotojoms 

Padėkos (5) 1. Viskas labai gerai 
2. Viskas puiku 
3. Viskas gerai 
4. Viskas yra gerai 
5. Labai patenkinti centro darbu. Ačiū visiems centro 
„Danė“ darbuotojams už Jūsų kantrybę, už Jūsų gerą, 
nelengvą darbą. Linkiu ir toliau taip dirbti! 

2. Laisvalaikis (3) 1. Norėčiau daugiau šokių, muzikos 
2. Pageidauju daugiau sporto, krepšinio treniruočių. Mokytis 
groti 
3. Pageidavimas – gamtos būrelio (su paukščiais, gyvūnais) 

Laisvalaikis (3) 1. Galėtų būti daugiau žurnalų paskaityti. Labai norisi 
daugiau išvykų už centro ribų 
2. Norėčiau, kad lauke būtų daugiau sūpynių 
3. Norėčiau, kad lauke būtų įrengti treniruokliai sportui 
(„slidės“, dviratis, skersinis ir kiti) 

3. Maitinimas (1) Dėl pietų menių: norėtųsi daugiau bulvių patiekalų (kugelis, 
bulviniai blynai), netenkina mėsos patiekalai 
Galėtų būti įvairesnis meniu, pusryčiams varškėčių, šiaip 
blynelių, koldūnų. Nepatinka garnyras, ryžiai dažnai, galėtų 
būti bulvių košė. Nenoriu: bandelių, jogurto, geriau košė, 
pavakariams – sūrelių vietoj jogurto. Platesnę maisto gamybą 
namų ruošos kabinete 

Maitinimas (1) Pavakarių galėtų nebūti, ta sąskaita būtų geresni pietūs 

   Psichologinės 
paslaugos (1) 

Norėčiau, kad daugiau išklausytų psichologas 
 

   Paslaugų 
suderinamumas 
(1) 

Vietoje (centre) viskas normalu. Kelia nerimą soc. 
paramos centro paslaugų ir mūsų centro paslaugų 
suderinimas dėl paslaugų namuose 
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2.4. Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ – Dienos socialinė globa (Asmenims su negalia (dėl psichikos ir elgesio sutrikimų) (jų namuose)) (5.3) 
ir  Klaipėdos miesto socialinės paramos centras – Dienos socialinė globa (Suaugusiems su negalia (jų namuose)) (5.4.) 
 
6 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl Jums teikiamų paslaugų?“ 

Nr. Atsakymų 
grupė, 
atsakymų 
kiekis 

Atsakymai (Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ – 
Dienos socialinė globa (Asmenims su negalia (dėl psichikos 
ir elgesio sutrikimų) (jų namuose)) (5.3)) 

Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (Klaipėdos miesto socialinės paramos 
centras – Dienos socialinė globa (Suaugusiems su 
negalia (jų namuose)) (5.4.)) 

1. Padėkos 
(13) 

1. Patenkinta 
2. Patenkinta labai 
3. Gerai dirba 
4. Paslaugos atliekamos puikiai 
5. Centro darbuotojai dirba gerai, operatyviai, yra malonūs, 
dėmesingi 
6. Esame labai patenkinti ir dėkingi savo darbuotojai X už 
darbą, nuoširdumą, paslaugumą. Linkime jai sveikatos, 
sėkmės. Daugiau tokių darbuotojų, kurie padeda neįgaliems 
žmonėms 
7. Esu patenkinta „Lakštutės“ paslaugomis. Mums viskas 
tinka ir patinka, kaip teikiamos paslaugos. 
8. Viskas man super! 
9. Gerb. X1 ir X2 darbuotojos labai atsidavusios darbui. 
Mes labai patenkinti ir nuoširdus Ačiū Joms. Jos abi 
nuostabios!! 
10. Esame labai patenkinti Jūsų centro darbuotojomis. Ačiū 
11. Centro darbuotojai gerai dirba 
12. Patinka viskas 
13. Gerai aptarnauja, jokių pastebėjimų 

Padėkos (11) 1. Paslaugomis esu patenkinta 
2. Viskas tenkina. 
3. Esu patenkinta 
4. Viskas gerai 
5. Esu labai patenkinta paslaugomis.  
6. Esu labai patenkintas paslaugomis 
7. Labai džiaugiuosi paslaugomis 
8. Esu patenkintas gaunamomis paslaugomis 
9. Esu dėkinga už profesionalią pagalbą 
10. Mes tikrai viskuo patenkinti. Ačiū 
11. Paslaugomis esu patenkinta 

   Paslaugų 
trukmė, 
laikotarpis, 
laikas (3) 

1. Galima būtų iš anksto žinoti apie darbuotojų darbo 
laiko trumpinimą, nes ne visada pavyksta prisitaikyti 
2. Pageidauju keisti laiką 
3. Norėtume daugiau valandų gauti pavasarį, kai bus 
geresni orai 
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Nr. Atsakymų 
grupė, 
atsakymų 
kiekis 

Atsakymai (Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ – 
Dienos socialinė globa (Asmenims su negalia (dėl psichikos 
ir elgesio sutrikimų) (jų namuose)) (5.3)) 

Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (Klaipėdos miesto socialinės paramos 
centras – Dienos socialinė globa (Suaugusiems su 
negalia (jų namuose)) (5.4.)) 

   Darbuotojų 
skaičius (1) 

Kadangi užsisakiau daug valandų, todėl ateina net 3 
darbuotojos per dieną, gal eitų kažkaip padaryti, kad 
ateitų dvi ar viena darbuotoja 

   Darbuotojų 
rotacija (1) 

Nenorėčiau, kad darbuotojos keistųsi 
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2.5. Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras – Intensyvi krizių įveikimo pagalba (krizes 
patiriančioms šeimoms, tėvams su vaikais, vaikams) (6.1) 
 
7 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Kas Jums svarbiausia gaunant krizių įveikimo 
pagalbą?“ 

Nr. Atsakymų grupė, atsakymų kiekis Atsakymai 

1. Socialiniai ir emociniai veiksniai 
(4) 

1. Neturi gyventi tėvai čia, nes čia vaikų krizių centras 
2. Man svarbiausias mano vaikas! 
3. Ramybė 
4. Gera socialinė darbuotoja! Geros dūšios žmogus, 
siekiantis iš tikrųjų padėti! Ir mes tai gavome! Ačiū  

2. Komunikacijos kokybė (2) 1. Svarbiausia aiškumas 
2. Galiu atsakyti tik taip: supratingumas ir kartais 
paprasčiausias išklausymas 

3. Internetas (2) 1. Interneto gero 
2. Internetas  

4. Maistas / maitinimas (1) Maistas (nevaldiškas): rūkyta dešra, pica, kebabai 

 
8 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Kaip siūlytumėte tobulinti krizių įveikimo pagalbą?“ 

Nr. Atsakymų grupė, atsakymų kiekis Atsakymai 

1. Apgyvendinimo sąlygos (2) 1. Namas apgyvendinti su mamomis, atriboti nuo 
sergančių besikeikiančių vaikų. Galbūt papildomi 
kursai socialinėms padėjėjoms. Trūksta valytojų, nes 
per budėjimus galima nebespėti spręsti rimtų 
gyvenimo problemų. Trūksta patalpų, tinkamų 
mamoms ir vaikams. Pozityvios nuotaikos labai 
trūksta, ypač naktinukėms, visur įžvelgia tik 
priešiškumą 
2. Sudaryti vienodas sąlygas, nes šiuo metu nėra 
vienodų sąlygų 

2. Internetas ir kompiuterinė įranga (2) 1. Interneto 
2. Geresnių kompiuterių, nes šitie pasenę 

3. Sporto infrastruktūra ir kt. (2) 1. Sporto salės 
2. Sporto salės su štangine, kad nupirktų abonementą 
sportuoti (baseinas, sporto salė)  

4. Finansai (1) Didesnių dienpinigių (apie 30 eurų) 
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2.6. Klaipėdos miesto nakvynės namai: Apgyvendinimas nakvynės namuose (benamiams) (6.2) ir Laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose 
(benamiams) ir saugi nakvynė (asmenims apsvaigusiems nuo psichotropinių / narkotinių medžiagų ir alkoholio) (6.3) 
 
9 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Kas Jums svarbiausia gaunant šias paslaugas?“ 

Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (apgyvendinimas nakvynės 
namuose (benamiams) (6.2)) 

Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (laikinas apnakvindinimas 
nakvynės namuose (benamiams) ir saugi 
nakvynė (asmenims apsvaigusiems nuo 
psichotropinių / narkotinių medžiagų ir 
alkoholio) (6.3)) 

1. Saugumas, 
stabilumas, 
gyvenama vieta 
(9) 

1. Kad garantuoja gyvenimui stabilumą 
2. Ramybė 
3. Šypsena, gera nuotaika, supratingumas 
4. Paslaugos mums suteikia: gyvenimą, 

sveikatą ir ramybę 
5. Paslaugas išsaugoti 
6. Svarbiausia stogas virš galvos 
7. Stogas virš galvos 
8. Gyvenamas plotas 
9. Svarbiausia, kad yra kur gyventi 

Saugumas, stabilumas, 
nakvynė (15) 

1. Žiemos laikotarpiu gauti šiltą pastogę, 
išsimiegoti,  
2. Nakvynė 
3. Nakvynė 
4. Nakvynė 
5. Nakvynė 
6. Patogi nakvynė 
7. Patogi nakvynė 
8. Turėti stogą virš galvos 
9. Stogas virš galvos 
10. Žiemos metu šilta aplinka 
11. Išmiegoti 
12.  Nakvynė 
13. Nakvynė 
14.  Sunku atsakyti, tiesiog esu dėkingas už 
gaunamas paslaugas. Neturinčiam namų nors 
ir laikina pastogė – be galo svarbu 
15. Svarbiausia gerai sugyventi 

2. Patalynės kokybė 
(3) 

1. Keisti seną patalynę, kuri nusidėvėjusi 
siaubingai, į naują 
2. Svarbu, kad patalynės būtų keičiamos į 
naujas, o ne į senas 
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Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (apgyvendinimas nakvynės 
namuose (benamiams) (6.2)) 

Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (laikinas apnakvindinimas 
nakvynės namuose (benamiams) ir saugi 
nakvynė (asmenims apsvaigusiems nuo 
psichotropinių / narkotinių medžiagų ir 
alkoholio) (6.3)) 

3. Svarbu, kad patalynės būtų keičiamos: ne 
senos, o naujos 

3. Infrastruktūra / 
įranga (3) 

1. Visi patogumai geri, išskyrus vieną dalyką: 
vieno šaldytuvo trūkumas bei mažoka virtuvė 
pagal atitinkamą skaičių gyventojų, bei vienos 
džiovinimo mašinos, nes Dubysoje 2 
2. Leisti turėti televizorių kambaryje 
3. Saugoti inventorių  

  

4. Darbuotojų 
profesionalumas 
(2) 

1. Kad kai kurių darbuotojų profesinė veikla 
būtų pagrįsta mano nuomone 
2. Kad kai kurių darbuotojų profesinė veikla 
būtų pagrįsta pareiga savo darbui, o ne 
asmenine nuomone apie gyventojų moralę bei 
požiūrius, kad aiškiai nedemonstruotų 
asmenybės išskirtinumo 

  

5. Higiena, tvarka, 
švara (2) 

1. Laikytis tvarkos, švaros 
2. Asmens higiena 

Higiena, tvarka, švara (5) 1. Galimybę išsimaudyti, susitvarkyti, 
išsiskalbti 
2. Higiena 
3. Higiena 
4. Šiluma ir vanduo 
5. Dušas, skalbimo komp., tualetas, 

6.   Maistas (3) 1. Virtuvė 
2. Maistas 
3. Pasigaminti pavalgyti 

7. Papildoma pagalba 
(1) 

Pagalba tvarkantis visus reikalus 
 

Papildoma pagalba, 
informacija (5) 

1. Kad padėtų žmonėms,  neturintiems lėšų 
2. Dokumentų tvarkymas – leidimas 
gyventi Lietuvoje! 
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Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (apgyvendinimas nakvynės 
namuose (benamiams) (6.2)) 

Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (laikinas apnakvindinimas 
nakvynės namuose (benamiams) ir saugi 
nakvynė (asmenims apsvaigusiems nuo 
psichotropinių / narkotinių medžiagų ir 
alkoholio) (6.3)) 
3. Dokumentų tvarkymas 
4. Soc. informacija 
5. Soc. informacija 

8. Kita (5) 1. Kokybė  
2. Kokybė 
3. Kad paslaugos būtų dar pranašesnės ir jos 
tobulėtų vis ir vis į priekį 
4. Sveikas gyvenimo būdas 
5. Daugiau praleisti laiko gamtoje ir 
visuomenėje 

Kita (2) 1. Bendravimas 
2. Būti kaip ir dabar – žmogumi 
 

  
10 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Kaip siūlytumėte tobulinti Jums suteiktas paslaugas?“ 

Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (apgyvendinimas nakvynės 
namuose (benamiams) (6.2)) 

Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (laikinas apnakvindinimas 
nakvynės namuose (benamiams) ir saugi 
nakvynė (asmenims apsvaigusiems nuo 
psichotropinių / narkotinių medžiagų ir 
alkoholio) (6.3)) 

1. Nuolatinis 
tobulinimas ir 
kokybė (5) 

1. Labiau kreipti dėmesį į gyventojų 
pageidavimus, nuomones ir reaguoti į jas 
2. Kokybę 
3. Kokybės sąlygas 
4. Dažniau dėl suteikiamų paslaugų kokybės 
daryti apklausas ir auditus 
5. Į paslaugų kokybę 

Nuolatinis tobulinimas ir 
kokybė (1) 

Mokytis iš kitų ES šalių tokių pačių įstaigų 
 

 
 
 
 

 
2. Media, informacija 

(2) 
1. Daugiau televizijos, knygų 
2. Leisti kambariuose turėti televizorių 

Media, informacija (3) 1. Norėčiau, kad būtų įrengtas televizoriaus 
žiūrėjimo kambarys, kad būtų išduodami 
valstybiniai laikraščiai, žurnalai (kad būtų 
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Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (apgyvendinimas nakvynės 
namuose (benamiams) (6.2)) 

Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (laikinas apnakvindinimas 
nakvynės namuose (benamiams) ir saugi 
nakvynė (asmenims apsvaigusiems nuo 
psichotropinių / narkotinių medžiagų ir 
alkoholio) (6.3)) 
galimybė sužinoti valstybės ir pasaulio 
naujienas) 
2. Siūlyčiau padaryti atskirą kambarį 
televizoriui 
3. Instaliuoti rozetes į kambarius 

   Daiktų pasaugojimas (4) 1. Galėtų leisti laikyti savo daiktus ištisą 
parą 
2. Padaryti saugojimo dėžes daiktams 
pasidėti dienai, o vakare pasiimti 
3. Padaryti daiktams saugojimo spinteles 
užrakinamas per dieną. O vakare išsiimti 
4. Ir sandėliuko (-ų) 

3.   Papildoma pagalba, 
informacija (3) 

1. Galėtų būti žmogus, kuris padeda 
susirasti darbą 
2. Galėtų būti žmogus, kuris padėtų susirasti 
darbą norintiems dirbti ir apsigyventi už savo 
atlygį savarankiškai 
3. Dokumentų tvarkymas užsieniečiams 

5.   Aprūpinimas 
medikamentais (3) 

1. Kad būtų galimybė gauti būtiniausius ir 
reikalingiausius vaistus 
2. Kai kada reikalingi vaistai 
3. Reikalingų vaistų 

6.   Paslaugos prieinamumas 
papildomu laiku (2) 

1. Kad nereikėtų vaikščioti 12 val. Kad 
galėtų sugrįžti kiekvieną dieną bet kada ir 
kad nepareitų neblaivūs 
2. Mažinti laiką <...> NN nuo 8:00 iki 20:00 
per parą 
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Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (apgyvendinimas nakvynės 
namuose (benamiams) (6.2)) 

Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (laikinas apnakvindinimas 
nakvynės namuose (benamiams) ir saugi 
nakvynė (asmenims apsvaigusiems nuo 
psichotropinių / narkotinių medžiagų ir 
alkoholio) (6.3)) 

7.   Rūkymo vieta (2) 1. Siūlyčiau pastatyti rūkymo būdelę 
2. Pastatyti rūkymo vietą! 

8. Virtuvė, maistas 
(1) 

Pirmiausia ir realiausia būtų kažkokiu tai būdu 
įsigyti bent šaldytuvą, nes virtuvę praplėsti čia 
jau techniniai klausimai, nebent ateityje 

Virtuvė (1) Virtuvės inventorių pasilikti, kad būtų 
normaliai be grūsčių, t. y. nelaukt 
inventoriaus ir t. t. 

9.   Higiena (1) Kad būtų galimybė gauti būtiniausias 
higienos priemones 

10.   Tvarka (1) Labai grubiai pažeidinėjantiems vidaus 
taisykles ir tvarką taikyti drausminimo 
priemones, iki atsisakymo suteikti paslaugą 
apnakvindinimo. Pažeidinėjimus fiksuoti ir 
bausti nusižengus pakartotinai 

11. Patalynės kokybė 
(1) 

Reikia keisti nusidėvėjusią patalynę į naują, nes 
senai yra labai nusidėvėjusi 

Patalynė (2) 1. Pasilikt iki kito vakaro savo patalynę ar 
bent kaldrą ar užklotą 
2. Būtų gerai, kad būtų įmanoma pasilikti 
miegui reikalingos patalynės ar bent užklotą 
ir t. t. 

12. Kita (3) 1. Daugiau supratimo su socialiniais 
darbuotojais 
2. Palikti kaip yra 
3. Kaip nupieši, taip ir bus. Nebijok suklysti, 
nenorėk jokių sensacijų. Be tavo indėlio nieko 
nesigaus 

Kita (1) Daugiau išėjimo į miestą 
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2.7. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras – Pagalba į namus (7.1) ir Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ – Pagalba į namus (7.2.) 
 
11 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl Jums teikiamų paslaugų?“ 

Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (Klaipėdos miesto socialinės 
paramos centras – Pagalba į namus (7.1)) 

Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ – 
Pagalba į namus (7.2.)) 

1. Padėkos (26) 1. Turiu labai gerą darbuotoją, labai man 
padeda 
2. Esu patenkinta darbuotoja 
3. Labai esu patenkinta darbuotoja. 
Visiems esu dėkinga 
4. Puiki darbuotoja 
5. Dėkinga už paslaugas ir darbuotoją. 
Viskas mane tenkina 
6. Labai geri atsiliepimai apie darbuotoją. 
Viskas labai gerai 
7. Labai patenkinta darbuotoja ir 
paslaugomis 
8. Dėkinga darbuotojai už rūpestį ir 
pagalbą 
9. Darbuotojos darbas tenkina, socialinės 
paslaugos taip pat 
10. Puiki darbuotoja, rūpestinga, sąžininga. 
Visiems labai dėkinga 
11. Soc. paslaugos tenkina, labai gera 
darbuotoja, dėkoju vadovybei, pilnai tenkina 
pagalbos į namus paslauga 
12. Patenkinta paslaugomis, labai gera 
darbuotoja, šilta, rūpestinga, viską padaro ko 
paprašau 
13. Dabar viskas labai gerai, darbuotoja 
gera 
14. Viskas gerai 

Padėkos (26) 1. Labai džiaugiuosi, labai maloni, paslaugi X darbuotoja, 
viską nuperka, net neprivalomų paslaugų suteikia, 
pavyzdžiui, padeda nusimaudyti 
2. Viskas gerai 
3. Esu labai patenkinta teikiamom paslaugom! Darbuotojai 
nuostabūs ir paslaugūs 
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Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (Klaipėdos miesto socialinės 
paramos centras – Pagalba į namus (7.1)) 

Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai (Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ – 
Pagalba į namus (7.2.)) 

15. Darbuotoja dirba sąžiningai, labai 
dėmesinga, rūpestinga 
16. Darbuotoja dirba gerai. Viskas yra 
gerai, tik labai daug mokėti už paslaugas 
17. Džiaugiuosi darbuotoja ir teikiamomis 
paslaugomis, viskas gerai 
18. Dėkoju už darbuotoją 
19. Labai geri atsiliepimai apie darbuotoją 
ir teikiamas paslaugas 
20. Labai patenkinta paslaugomis bei 
darbuotoja 
21. Viskas labai gerai 
22. Paslaugos tenkina, viskas gerai, labai 
gera darbuotoja 
23. Esu labai patenkinta paslaugomis ir 
darbuotoja 
24. Labai puiki darbuotoja 
25. Gera darbuotoja, nuoširdi, mandagi, 
lengvai bendraujanti 
26. Labai maloni darbuotoja, rūpestinga, 
viskuo man padeda, viskas gerai 

2.   Kita (3) 1. Norėčiau, kad įstaigoje būtų skalbimo mašina ir 
darbuotojai galėtų išskalbti drabužius 
2. Kad dažnai nesikeistų darbuotoja 
3. Nesipykstam, nesibaram 

3. Didelės 
paslaugų kainos 
(1) 

Viskas tenkina, tiesiog brangios paslaugos. 
Norėčiau už paslaugas mokėti mažiau, nes 
pensija mano maža, svarbus kiekvienas euras 
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2.8. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras – Transportas ir palydėjimas į įvairias įstaigas, 
darbą ir renginius (senjorams, neįgaliesiems, socialinę riziką patiriantiems) (8) 
 
12 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl Jums 
teikiamų paslaugų?“ 

Nr. Atsakymų grupė, atsakymų kiekis Atsakymai 

1. Maršrutai (5) 1. Pageidaučiau vykti su palydėjimu į prekybos 
centrą 
2. Norėčiau, kad būtų vežama į kapines 
3. Norėčiau, kad būtų galimybė nuvykti į kapines 
4. Pageidavimas nuvykti į banką 
5. Norėčiau, jog būtų galimybė važiuoti į parduotuvę 
parvežti prekes 

2. Kita (2) 1. Būna neplaninių vizitų pas specialistus, o 
transporto paslaugą turiu užsakyti iš anksto 
2. Norėčiau nuolatinio palydovo 

3. Padėkos (2) 1. Esu patenkinta, viskas tenkina 
2. Esu labai dėkinga teikiamomis centro transporto ir 
lydėjimo paslaugomis 

 
2.9. Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras – Pagalbos teikimas (socialinę riziką 
patiriančioms šeimoms ir jų vaikams, globėjams, rūpintojams ir įvaikintojams ar norintiems jais 
tapti) (9) 
 
13 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Kas Jums svarbiausia gaunant šias paslaugas?“ 

Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai 

1. Komunikacija, 
informacija, 
bendradarbiavimas 
(33) 

1. Svarbiausia, gaunant paslaugas, kad jos padėtų tiek globėjams, tiek 
globotiniams surasti sprendimą, ar gal kartais tiesiog padėtų išbūti 
sunkius laikotarpius, gaunant ir emocinę, informacinę, psichologinę 
pagalbas. Svarbu ir kad būtų laikomasi nuostatos išlaikyti orumą abiejų 
šalių: globėjų ir vaikų. Mes jaučiame šią nuostatą gaudami paslaugas. 
Darbuotojai bendrauja aiškiai ir suprantamai 
2. Svarbiausia bendravimas su manimi ir mano globotiniu. 
Mokėjimas padėti spręsti problemas ir žmogiškas požiūris į vaiką. 
3. Bendravimas su globos koordinatoriumi, mano nuomonės 
išklausymas, nesmerkimas, palaikymas sunkiose situacijose. Galiu bet 
kada pasiskambinti, pasikalbėti, net ir po darbo 
4. Informacija, pagalba ir t. t. 
5. Gaunant paslaugas man svarbu bendra emocija. Matydama 
suinteresuotas ir maloniai bendraujančias darbuotojas, galiu sklandžiai 
komunikuoti, jaustis atvira ir pasitikėti. Žinau, kad rasime atsakymus ar 
sprendimus į visus iškilusius klausimus, situacijas 
6. Aiškumas, nukreipimas teisinga linkme, palaikymas 
7. Mano nuomonės paisymas 
8. Svarbus bendradarbiavimas ir pagalba, sprendžiant problemas 
kitose įstaigose 
9. Pagalba sprendžiant problemas 
10. Santykiai su soc. darbuotoja 
11. Supratimas, nuoširdumas 



18 
 

Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai 

12. Itin svarbi laiku ir operatyviai teikiama pagalba/konsultacijos 
13. Informacijos suteikimas, darbuotojų pagalba 
14. Bendravimas, greitas atsakymas į pateiktus klausimus. Išsamus 
paaiškinimas 
15. Gauti informaciją ir pagalbą 
16. Pasako kur ir ką daryti, norint gyventi geriau 
17. Palaikymas, nuoširdus bendravimas, išklausymas 
18. Susišnekėjimas ir supratingumas.  
19. Informacijos sklaida. Nukreipimas į įstaigas. Puikus 
bendradarbiavimas 
20. Gauti naudingą informaciją 
21. Konfidencialumas, pagalba, informavimas 
22. Palaikymas, supratingumas 
23. Nuoširdus, paprastas bendravimas 
24. Išklausymas, supratingumas, bendravimas ir bendradarbiavimas 
25. Naudingi patarimai vaiko auklėjimo klausimais 
26. Gauti informaciją 
27. Svarbu gauti atsakymus į pateiktus klausimus, pagalba 
organizuojant pasimatymus su biologiniais vaiko tėvais 
28. Svarbiausia suprasti teisingai visus teisinius aspektus, procesus 
norint įsivaikinti vaiką, taip pat labai padeda vedami mokymai suprasti 
save ir/ar galutinai apsispręsti ir būti tikram dėl priimamo sprendimo 
29. Nuoširdus bendradarbiavimas 
30. Malonus bendravimas 
31. Puikus ryšys su soc. darbuotoju. Jo nuomonė ir pagalba sprendžiant 
klausimus susijusius su globojamu vaiku 
32. Įvairi informacija 
33. Šiltas bendravimas 

2. Padėkos (6) 1. Darbuotojai nuoširdžiai domisi ir stengiasi padėti šeimai 
2. Paslauga buvo suteikta kokybiškai, darbuotojai labai atsakingai 
stengėsi ją suteikti. Esame už tai dėkingi. 
3. Mus kuruoja X darbuotoja, esu jai be galo dėkinga už rūpestį net 
tik, kaip specialisto, o tiesiog, kaip žmogaus, jei susiduriu su sunkesne 
situacija, visada kreipiuosi, visada pagelbėja. Jos dėka esame išlaviravę 
ir išsprendę daugelį susiklosčiusių įvairių situacijų su kuriomis man, 
pavyzdžiui, teko susidurti pirmą kartą. Taip pat didelį Ačiū norėčiau 
pasakyti ir psichologei X 
4. X darbuotoja – super socialinė darbuotoja, esu labai patenkinta jos 
pagalba mūsų šeima! 
5. Gauname labai daug pagalbos, palaikymo, rūpinimosi, dėmesio. 
Mus kuruojanti darbuotoja nuolat skambina, klausia kaip mes laikomės, 
kriziniais laikotarpiais ypatingai jaučiame jos palaikymą ir šeimos 
stiprinimą. Pagalbos sulaukiame gyvai ir telefonu, paštu sužinome apie 
veiklas. Gyvai susitinkame  mažiausiai kartą mėnesyje (nesant 
pandemijos situacijai), o skambučiu tai esant poreikiui, kas savaitę ar 
tiek dažnai, kiek rimta būna situacija.  
6. Esame dėkingi visiems šios įstaigos darbuotojams  ir ypatingai 
Globos centro socialinėms darbuotojoms X1, X2 ir X3. Mūsų globos 
koordinatorė nuolatinis mūsų palaikytojas sunkiu ir ramiu metu, jos 
pagalba, buvimas sunkiais kriziniais laikotarpiais yra neįkainojamas 
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Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai 

2. Operatyvumas (5) 1. Operatyvumas 
2. Operatyvumas 
3. Laiku suteikiama pagalba 
4. Gauti paslaugas ir pagalbą laiku ir kokybišką 
5. Laiku suteiktos paslaugos 

3. Darbuotojų 
kompetencija (4) 

1. Paslaugumas, kompetencijos 
2. Profesionalumas, išmanymas 
3. Darbuotojų profesionalumas, lankstumas, įsiklausimas į mane 
4. Žinios 

4. Kainodara (1) Man svarbu, kad ir toliau psichologo konsultacijos vaikui būtų 
teikiamos nemokamai 

 
14 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Kaip siūlytumėte tobulinti šias paslaugas?“ 

Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai 

1. Komunikacija, 
informacija (2) 

1. Daugiau informacijos teikimas visuomenei, kad yra teikiamos tokios 
paslaugos ir pagalba 
2. Pakabinti iškabas, kad būtų lengviau rasti Centrą 

2. Tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas 
(2) 

1. Tobulinti tarpinstitucinį bendravimą, kad informacija apie šeimą 
būtų visoms institucijoms ir jei krizė yra ne trumpalaikė bendrautų 
vienas ir tas pats specialistas, nes labai vargina kai iš naujo turi pasakoti 
visą šeimos istoriją ir ką darėme (tai taikoma Vaikų teisių apsaugos 
skyriui). Šeimos ir vaiko gerovės centras skiria vieną darbuotoją ir tas 
pats bendrauja visą laiką) 
2. Paslaugų tęstinumas tarp skirtingų institucijų. 

3. Darbo ir 
aptarnavimo 
sąlygos (2) 

1. Man sunku vertinti, nes neseniai tik bendrauju. Siūlyčiau gerinti 
darbuotojų darbo sąlygas. Esant galimybei suteikti atskirus kabinetus, 
kad vienu metu būtų mažiau darbuotojų ir būtų galima saugiau bendrauti 
su klientu 
2. Sukurti, vykdyti paslaugas (saugaus bendravimo, konsultavimo, 
psichologo ir pan.) adaptuotas karantino sąlygoms.   

4. Išankstinis 
nuodugnesnis 
susipažinimas su 
potencialiais 
įvaikintojais / 
globėjais (1) 

Manau, kad prieš prasidedant mokymams darbuotojai turėtų turėti 
individualų pokalbį su šeima, kuri planuoja įsivaikinti ar nori tapti 
globėjais. Pirmo individualaus pokalbio metu darbuotojai susipažintų ir 
suprastų labiau šeimą (pakalbintų abu sutuoktinius ir jau galėtų 
susidaryti įspūdį kokios tai asmenybės), o tai padėtų tolimesniuose 
mokymuose bendraujant ir rengiant galutines išvadas. Taip pat po tokio 
pokalbio ir šeimai būtų jaukiau pradėti dalyvauti grupiniuose 
mokymuose, žinant jau ko galima tikėtis ir apie ką viskas bus. Nes dabar 
gaunasi tokia situacija, kad prasideda mokymai nors darbuotojai visiškai 
nesusipažinę su šeima kaip asmenybėmis (grupiniuose mokymuose 
tikrai ne visi reiškiasi ir/ar pasisako), o planuojami individualūs 
pokalbiai tik vėlesniuose perioduose. Idealu būtų, kad pirmas 
individualus pokalbis būtų prieš prasidedant mokymams ir pasibaigus 
mokymams 

5. Mokymai ir 
renginiai (1) 

Gal norėtųsi daugiau bendrų renginių, seminarų, tokių, kaip buvo X 
lektoriaus paskaitos globėjams. Tai buvo taip stipru, visą savaitė 
klausyti, gauti atsakymų į klausimus, susieti tai, ką girdėjome su gyva 
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Nr. Atsakymų grupė, 
atsakymų kiekis 

Atsakymai 

patirtimi. O kas liečia mums padedančių socialinių darbuotojų veiklą, 
neturime nei menkiausių priekaištų 

6. Kita (2) 1. Mažiau kontroliuoti ir duoti daugiau paramos 
2. Jokio darbo nėra skiriama dėl vaiko tėvų, kurie juos metė. „Sovietų“ 
laikais tai nors vertė dirbti ir mokėti alimentus 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 

1. Atlikus septynių Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos 
skyriaus ir socialines paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų klientų anketinę apklausą, nustatyta, 
kad klientų pasitenkinimo socialine parama indekso šiose įstaigose reikšmės (100 balų skalėje) 
skirtingose įstaigose svyruoja nuo 89,5 iki 100 balų, tai leidžia teigti, kad  socialinė parama  Klaipėdos 
mieste pasižymi aukšta kokybe.  

2. Vertinant klientų pasitenkinimo kokybę, buvo siekiama išsiaiškinti socialinių paslaugų 
klientų požiūrį į dvyliką pagrindinių paslaugų kokybės dimensijų: (1) Paslaugos atitikimą kliento 
lūkesčiams, (2) Paslaugos savalaikiškumą, (3) Informacijos apie paslaugas prieinamumą, (4) 
Informacijos apie paslaugą pateikimo aiškumą ir suprantamumą, (5) Darbuotojų bendravimą aiškiai 
ir suprantamai, (6) Darbuotojų darbo išmanymą, (7) Darbuotojų mandagumą ir pagarbumą, (8) 
Darbuotojų reagavimo į prašymus ir paklausimus operatyvumą, (9) Paslaugos teikimo vietos 
patogumą, (10) Aplinkos tvarką ir švarą, (11) Paslaugos teikimo būdo (-ų) patogumą, (12) Darbuotojų 
aprangos ir išvaizdos tvarkingumą. Taip pat įstaigos įtraukė papildomas kokybės dimensijas, kurių 
detalesni vertinimo rezultatai pateikiami 3 priede (atskirame dokumente). Nustatyta, kad kiek 
prasčiau nei kitas dimensijas respondentai įvertino Paslaugų atitikimą kliento lūkesčiams ir 
Informacijos apie paslaugą pateikimo aiškumą ir suprantamumą.  

3. Atlikus atsakymų į atvirus klausimus apie klientų lūkesčius, pageidavimus ir socialinės 
paramos tobulinimo galimybes analizę, nustatyta, jog skirtingų įstaigų klientų poreikiai ir lūkesčiai 
skiriasi: 

3.1. Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus klientams 
svarbesnė yra komunikacijos kokybė, prieinamumas ir operatyvumas. Pateiktas siūlymas plėsti 
asmeninio asistento darbo funkcijas; 

3.2. Klaipėdos miesto globos namų klientas išreiškė lūkesčius didesniam darbuotojų 
paslaugumui, mandagumui. Taip pat atsižvelgiant į vertintas papildomas kokybės dimensijas, gali 
būti skiriamas dėmesys galimybėms pagerinti įstaigoje pagamintų maisto patiekalų kokybę (žr. 3 
priedą); 

3.3. Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ ir Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ 
klientai pateikė konkrečių pasiūlymų dėl paslaugų tobulinimo – laisvalaikio praleidimo formų, 
maitinimo, psichologinės pagalbos, paslaugų tvarkaraščio ir trukmės. Vienas klientas pageidavo, kad 
jam paslaugas teiktų tie patys darbuotojai;  

3.4. Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro klientams svarbiausi socialiniai ir 
emociniai veiksniai, taip pat svarbi. komunikacijos kokybė. Klientai pageidavo: geresnių 
apgyvendinimo sąlygų, geresnio interneto ryšio ir maitinimo, sporto salės, didesnių dienpinigių;  

3.5. Klaipėdos miesto nakvynės namų klientams svarbūs: saugumas, stabilumas, ramybė, 
galimybė gauti nakvynę, darbuotojų profesionalumas, higiena, geras maitinimas, komunikacijos 
kokybė. Pažymėtina, kad kai kurie klientai pageidavo naujesnės patalynės, daiktų pasaugojimo 
paslaugos, apnakvindinimo paslaugų atveju paslaugas gauti ir dienos metu, šaldytuvo, džiovinimo 
mašinos, televizoriaus, aprūpinimo medikamentais; 

3.6. Klaipėdos miesto socialinės paramos centro klientai, gaunantys transporto ir palydėjimo 
paslaugas, dažniausiai pageidavo, kad juos papildomai nuvežtų į banką, į kapines, į parduotuvę, pas 
gydytojus. Vienas klientas, gaunantis pagalbos į namus paslaugą, pastebėjo, kad paslaugos per 
brangios;  

3.7. Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro klientams svarbi komunikacijos kokybė, 
glaudus bendradarbiavimas ir pagalba, informacijos aiškumas, operatyvumas, darbuotojų 
profesionalumas ir paslaugumas, tai, kad psichologo paslaugos būtų teikiamos nemokamai. Klientai 
siūlė tobulinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, informacijos pateikimą (pvz., pakabinti iškabas), 
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paslaugų teikimą karantino sąlygomis, organizuoti daugiau renginių. Keltas siūlymas, kad prieš 
pradedant mokymus vyktų individualus pokalbis su šeima.  

4.  Atlikta tyrimo rezultatų analizė,  sudaro prielaidas išskirti siūlymus galimai prisidedančius 
prie veiklos tobulinimo: 

4.1. Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui – skirti daugiau 
dėmesio komunikacijos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimui, įvertinti siūlymą plėsti paslaugų 
asistento darbo funkcijas; 

4.2. Klaipėdos miesto globos namams – įvertinti galimybes pagerinti įstaigoje pagamintų 
maisto patiekalų kokybę, pavyzdžiui, panaudojant Klaipėdos regiono ūkininkų, gamintojų ar tiekėjų 
produktus (trumpųjų grandinių principu) ar kt.; 

4.3. Klaipėdos miesto socialinės paramos centrui – gerinti informacijos apie transporto bei 
palydėjimo paslaugas prieinamumą, įvertinti galimybes plėsti transporto ir palydėjimo paslaugų 
asortimentą (maršrutus / teikimo atvejus); teikiant dienos socialinę globą (suaugusiems su negalia (jų 
namuose)) papildomą dėmesį skirti klientų poreikiams, derinant ir koreguojant su klientais paslaugų 
tvarkaraštį ir trukmę; 

4.4. Neįgaliųjų centrui „Klaipėdos lakštutė“ ir Klaipėdos socialinių paslaugų centrui „Danė“ 
– didinti laisvalaikio, maitinimo, psichologinės pagalbos paslaugų įvairovę, taip pat Neįgaliųjų 
centrui „Klaipėdos lakštutė“ atkreipti papildomą dėmesį į galimybes pagerinti maudymosi sąlygas 
įstaigoje; 

4.5. Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui – gerinti komunikacijos su klientais 
kokybę (pvz., dažniau klausti klientų apie jų lūkesčius), pagal galimybes gerinti interneto ryšį ir 
maitinimą, gerinti paslaugų infrastruktūrą (apnakvindinimo sąlygas, sporto infrastruktūrą); 

4.5. Klaipėdos miesto nakvynės namams – daugiau dėmesio skirti klientų grįžtamajam ryšiui, 
įvertinti galimybes aprūpinti klientus: naujesne patalyne, šaldytuvu, televizoriumi, medikamentais, 
teikti daiktų pasaugojimo paslaugą, užtikrinti švarą, atkreipti dėmesį į darbuotojų mandagaus ir 
pagarbaus elgesio užtikrinimą. 

5. Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, rekomenduotina klientų poreikių ir 
pasitenkinimo tyrimus vykdyti reguliariai panaudojant įvairius – tiek kiekybinius (apklausas), tiek 
kokybinius (interviu su klientais, grupines diskusijas ir kt.) – metodus.  
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Priedai 
 
1 Priedas. Apklausos klausimynai 
 
Pastaba – žemiau pateiktuose klausimynuose yra paliktos tuščios eilutės, siekiant klausimynų tarpusavio standartizavimo, palyginamumo ir patogesnio 
apklausos rezultatų apdorojimo. 
 
APKLAUSA DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS 
 

2021 m. vasaris  ANKETOS NR.: Click here to enter text. 

Įstaigos pavadinimas –  Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos skyrius 

Vertinamos paslaugos pavadinimas – 1. Prašymų dėl 
socialinių paslaugų / piniginės socialinės paramos 
nagrinėjimas 

 
Gerb. kliente, ši apklausa atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. Maloniai prašome užpildyti šią anketą, skirtą 
Klaipėdos miesto gyventojams, kurie siekiant gauti socialinę paramą / paslaugas (piniginę socialinę paramą, apgyvendinimą globos namuose, 
asmeninį asistentą ar būsto pritaikymą neįgaliesiems) kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją. Jūsų atsakymai prisidės gerinant 
socialinės paramos / paslaugų kokybę. Anketos užpildymas užtruks apie 10 min. Anketos duomenų konfidencialumą užtikriname (apklausa anoniminė) 
– duomenys bus panaudoti tik apibendrintai statistinei analizei.  Iš anksto dėkojame už atsakymus.  
 
Toliau kiekvienoje atskiroje eilutėje kvadratėliuose kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
Jei kreipėtės ir teikėte prašymus dėl kelių skirtingų socialinių paslaugų / piniginės socialinės paramos – įvertinkite Jūsų kreipimųsi patirtį teikiant visus 
prašymus bendrai. 
  
1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų patirtį naudojantis socialinėmis paslaugomis – teikiant prašymą (-us) Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijai:  
 
Vertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku; „99“ – neturiu nuomonės / negaliu atsakyti / neaktualu. 
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Nr. Teiginiai: Visiškai 
nesutinku 

Labiau 
nesutinku 

nei 
sutinku 

Nei 
sutinku, 

nei 
nesutinku 

Labiau 
sutinku 

nei 
nesutinku 

Visiškai 
sutinku Neturiu nuomonės 

/ negaliu atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 3 4 5 99 
Standartizuoti klausimai: 

1.         
2.  Mano prašymas buvo išnagrinėtas operatyviai  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
3.  Informacija apie socialines paslaugas / piniginę socialinę paramą lengvai 

prieinama 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.  Informacija apie socialines paslaugas / piniginę socialinę paramą pateikta 
aiškiai ir suprantamai 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5.  Darbuotojai bendrauja aiškiai ir suprantamai       
6.  Darbuotojai išmano savo darbą ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
7.  Darbuotojai yra mandagūs ir pagarbūs ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
8.  Darbuotojai greitai reaguoja į paklausimus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
9.  Prašymo pateikimo būdas yra patogus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
10.  Internetinė svetainė prašymui pateikti arba susipažinti su informacija yra 

patogi 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11.         
12.         
13.  Esu patenkintas savivaldybės administracijos darbu priimant ir nagrinėjant 

prašymą 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
2. Išsakykite nuomonę:  
2.1. Kas Jums svarbiausia užsakant bei gaunant socialines paslaugas / piniginę socialinę paramą? 

 
  

2.2. Kaip siūlytumėte tobulinti socialinių paslaugų / piniginės socialinės paramos užsakymą ir teikimą gyventojams? 

 

Dėkojame už atsakymus! 
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APKLAUSA DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS 
 
2021 m. vasaris ANKETOS NR.: Click here to enter text. 
 

Įstaigos pavadinimas – Biudžetinė Įstaiga Klaipėdos miesto globos namai 

Vertinamos paslaugos pavadinimas – Ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia  

Gerb. kliente, ši apklausa atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. 

Maloniai prašome užpildyti šią gyventojams skirtą anketą – Jūsų atsakymai prisidės gerinant 

socialinės paramos / paslaugų kokybę. Anketos užpildymas užtruks apie 10 min. Anketos duomenų 

konfidencialumą užtikriname (apklausa anoniminė) – duomenys bus panaudoti tik apibendrintai 

statistinei analizei.  Iš anksto dėkojame už atsakymus.  

 
Toliau kiekvienoje atskiroje eilutėje kvadratėliuose kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
  
1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų patirtį naudojantis paslaugomis:  
 
Nr. Klausimai: 

Ne  Taip 

Neturiu 
nuomonės / 

negaliu 
atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 99 
Standartizuoti klausimai: 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.  Ar darbuotojai bendrauja su Jumis aiškiai ir 

suprantamai? 
☐ ☐ ☐ 

6.  Ar darbuotojai išmano savo darbą? ☐ ☐ ☐ 
7.  Ar darbuotojai yra mandagūs ir pagarbūs? ☐ ☐ ☐ 
8.  Ar darbuotojai greitai reaguoja į Jūsų paklausimus, 

prašymus? 
☐ ☐ ☐ 

9.      
10.  Ar globos namų aplinka tvarkinga ir švari? ☐ ☐ ☐ 
11.      
12.  Ar darbuotojų darbo apranga švari ir tvarkinga? ☐ ☐ ☐ 
13.  Ar esate patenkintas globa, kuri Jums teikiama? ☐ ☐ ☐ 

Įstaigos papildomi klausimai: 
14.  Ar turite galimybę palaikyti socialinį ryšį su savo 

giminaičiais, artimaisiais, draugais?  
 

☐ ☐ ☐ 

15.  Ar Jūs jaučiatės saugi/us globos namuose?   ☐ ☐ ☐ 
16.  Ar Jūs įsitraukiate į sprendimų priėmimą susijusį su 

gyvenimu globos namuose? 
☐ ☐ ☐ 



26 
 

Nr. Klausimai: 

Ne  Taip 

Neturiu 
nuomonės / 

negaliu 
atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 99 
17.  Ar Jus aptarnaujantys sveikatos priežiūros 

darbuotojai tariasi su Jumis dėl tyrimų ir gydymo 
taktikos? 

☐ ☐ ☐ 

18.  Ar Jūs patenkintas įstaigoje teikiamomis sveikatos 
priežiūros paslaugomis? 

☐ ☐ ☐ 

19.  Ar Jus tenkina globos namuose pagamintų maisto 
patiekalų kokybė? 

☐ ☐ ☐ 

20.  Ar turite galimybę globos namuose užsiimti savo 
mėgstama veikla?  

☐ ☐ ☐ 

21.  Ar globos namų aplinka ir vidaus patalpos yra Jums 
pritaikytos? 

☐ ☐ ☐ 

 
2. Išsakykite nuomonę:  
2.1. - 

2.2. Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl  Jums teikiamos globos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame už atsakymus! 
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APKLAUSA DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS 
 
2021 m. vasaris ANKETOS NR.: Click here to enter text. 
 

Įstaigos pavadinimas – Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“  

Vertinamos paslaugos pavadinimas –  

5.1 Dienos socialinė globa (Suaugusiems su protine negalia (neįgaliųjų centre)) 
 
Gerb. kliente, ši apklausa atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. 
Maloniai prašome užpildyti šią gyventojams skirtą anketą – Jūsų atsakymai prisidės gerinant 
socialinės paramos / paslaugų kokybę. Anketos užpildymas užtruks apie 10 min. Anketos duomenų 
konfidencialumą užtikriname (apklausa anoniminė) – duomenys bus panaudoti tik apibendrintai 
statistinei analizei.  Iš anksto dėkojame už atsakymus.  
 
Toliau kiekvienoje atskiroje eilutėje kvadratėliuose kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
  
1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų patirtį naudojantis paslaugomis:  
 

Nr. Klausimai: 
Ne  Taip 

Neturiu nuomonės 
/ negaliu atsakyti / 

neaktualu 
  1 2 99 

Standartizuoti klausimai: 
1.      
2.      
3.  Ar informacija apie centro paslaugas lengvai 

prieinama? 
☐ ☐ ☐ 

4.      
5.  Ar darbuotojai bendrauja su Jumis aiškiai ir 

suprantamai? 
☐ ☐ ☐ 

6.  Ar darbuotojai išmano savo darbą? ☐ ☐ ☐ 
7.  Ar darbuotojai yra mandagūs ir pagarbūs? ☐ ☐ ☐ 
8.  Ar darbuotojai greitai reaguoja į Jūsų paklausimus, 

prašymus? 
☐ ☐ ☐ 

9.  Ar centro vieta yra Jums patogi? ☐ ☐ ☐ 
10.  Ar centro aplinka tvarkinga ir švari? ☐ ☐ ☐ 
11.      
12.  Ar tvarkinga darbuotojų apranga ir išvaizda? ☐ ☐ ☐ 
13.  Ar esate patenkintas centro organizuojamu 

užimtumu, veikla? 
☐ ☐ ☐ 

Įstaigos papildomi klausimai: 
14.  Ar Jus tenkina centre organizuojami meniniai 

užsiėmimai? 
☐ ☐ ☐ 

15.  Ar Jus tenkina centre organizuojamos išvykos į 
visuotinus kultūrinius renginius, į gamtą, 
valstybinių ir atmintinų datų minėjimas? 

☐ ☐ ☐ 

16.  Ar Jus tenkina centre sudarytos sąlygos knygų, 
laikraščių, žurnalų skaitymui, televizoriaus 
žiūrėjimui? 

☐ ☐ ☐ 

17.  Ar esate patenkintas centre sudarytomis sąlygomis ☐ ☐ ☐ 
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Nr. Klausimai: 
Ne  Taip 

Neturiu nuomonės 
/ negaliu atsakyti / 

neaktualu 
  1 2 99 

aplinkos, daržo priežiūrai?  
18.  Ar esate patenkintas centre sudarytomis sąlygomis 

savitarnos ir savitvarkos įgūdžių lavinimui? 
☐ ☐ ☐ 

19.  Ar turite centre su kuo pasikonsultuoti ar pasitarti 
Jums rūpimais klausimais? 

☐ ☐ ☐ 

20.  Ar esate patenkintas kaip centro darbuotojai 
atstovauja Jus gydymo įstaigose? 

☐ ☐ ☐ 

21.  Ar esate patenkintas kaip centro darbuotojai 
atstovauja Jus teisėtvarkos institucijose? 

☐ ☐ ☐ 

22.  Ar esate patenkintas kaip centro darbuotojai 
atstovauja Jus socialinėse įstaigose? 

☐ ☐ ☐ 

23.  Ar Jus tenkina centre sudarytos galimybės 
maudytis? 

☐ ☐ ☐ 

24.  Ar Jus tenkina centro higienos palaikymo patalpos 
(WC, dušo patalpa)? 

☐ ☐ ☐ 

25.  Ar Jus tenkina centre sudarytos sąlygos 
savarankiško gyvenimo įgūdžių palaikymui ir 
stiprinimui? 

☐ ☐ ☐ 

26.  Ar Jus tenkina sudarytos sąlygos rūbų (centre 
susitepus) skalbimui? 

☐ ☐ ☐ 

27.  Ar tenkina gaunama psichoterapinė pagalba ir 
parama? 

☐ ☐ ☐ 

28.  Ar tenkina centro aplinka? ☐ ☐ ☐ 
29.  Ar esate patenkintas individualios kineziterapijos 

užsiėmimais? 
☐ ☐ ☐ 

30.  Ar esate patenkintas grupinės kineziterapijos 
užsiėmimais? 

☐ ☐ ☐ 

31.  Ar esate patenkintas gaunamomis masažisto 
paslaugomis? 

☐ ☐ ☐ 

32.  Ar esate patenkintas organizuojama transporto 
paslauga? 

☐ ☐ ☐ 

33.  Ar esate patenkintas gaunamais pusryčiais? ☐ ☐ ☐ 
34.  Ar esate patenkintas gaunamais pietumis? ☐ ☐ ☐ 
35.  Ar esate patenkintas gaunamais pavakariais? ☐ ☐ ☐ 
36.  Ar esate patenkintas papildomo maisto ruošimo 

organizavimu bendradarbiaujant su maisto banku? 
☐ ☐ ☐ 

37.  Ar esate patenkintas gaunamomis slaugytojos 
paslaugomis? 

☐ ☐ ☐ 

 

2. Išsakykite nuomonę:  
2.1. 

 

2.2. Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl Jums teikiamų paslaugų? 

 

Dėkojame už atsakymus!  
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APKLAUSA DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS 
 
2021 m. vasaris ANKETOS NR.: Click here to enter text. 
 

Įstaigos pavadinimas – Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ 

Vertinamos paslaugos pavadinimas –  

5.2 Dienos socialinė globa (Senjorams ir suaugusiems, turintiems psichikos sutrikimų (dienos 
centre)) 
 

Gerb. kliente, ši apklausa atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. 
Maloniai prašome užpildyti šią gyventojams skirtą anketą – Jūsų atsakymai prisidės gerinant 
socialinės paramos / paslaugų kokybę. Anketos užpildymas užtruks apie 10 min. Anketos duomenų 
konfidencialumą užtikriname (apklausa anoniminė) – duomenys bus panaudoti tik apibendrintai 
statistinei analizei.  Iš anksto dėkojame už atsakymus.  
 
Toliau kiekvienoje atskiroje eilutėje kvadratėliuose kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
  
1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų patirtį naudojantis paslaugomis:  
 

Nr. Klausimai: 
Ne  Taip 

Neturiu nuomonės 
/ negaliu atsakyti / 

neaktualu 
  1 2 99 

Standartizuoti klausimai: 
1.      
2.      
3.  Ar informacija apie centro paslaugas lengvai 

prieinama? 
☐ ☐ ☐ 

4.      
5.  Ar darbuotojai bendrauja su Jumis aiškiai ir 

suprantamai? 
☐ ☐ ☐ 

6.  Ar darbuotojai išmano savo darbą? ☐ ☐ ☐ 
7.  Ar darbuotojai yra mandagūs ir pagarbūs? ☐ ☐ ☐ 
8.  Ar darbuotojai greitai reaguoja į Jūsų paklausimus, 

prašymus? 
☐ ☐ ☐ 

9.  Ar Centro vieta yra Jums patogi? ☐ ☐ ☐ 
10.  Ar Centro aplinka tvarkinga ir švari? ☐ ☐ ☐ 
11.      
12.  Ar tvarkinga darbuotojų apranga ir išvaizda? ☐ ☐ ☐ 
13.  Ar esate patenkintas centro organizuojamu 

užimtumu, veikla? 
☐ ☐ ☐ 

Įstaigos papildomi klausimai: 
14.  Ar Jus tenkina Centre organizuojami meniniai 

užsiėmimai? 
☐ ☐ ☐ 

15.  Ar Jus tenkina Centre organizuojamos išvykos į 
visuotinus kultūrinius renginius, į gamtą, 
valstybinių ir atmintinų datų minėjimas? 

☐ ☐ ☐ 

16.  Ar Jus tenkina Centre sudarytos sąlygos knygų, 
laikraščių, žurnalų skaitymui, televizoriaus 
žiūrėjimui? 

☐ ☐ ☐ 

17.  Ar esate patenkintas Centre sudarytomis sąlygomis ☐ ☐ ☐ 
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Nr. Klausimai: 
Ne  Taip 

Neturiu nuomonės 
/ negaliu atsakyti / 

neaktualu 
  1 2 99 

aplinkos, daržo priežiūrai?  
18.  Ar esate patenkintas Centre sudarytomis sąlygomis 

savitarnos ir savitvarkos įgūdžių lavinimui? 
☐ ☐ ☐ 

19.  Ar turite Centre su kuo pasikonsultuoti ar pasitarti 
Jums rūpimais klausimais? 

☐ ☐ ☐ 

20.  Ar esate patenkintas kaip Centro darbuotojai 
atstovauja Jus gydymo įstaigose? 

☐ ☐ ☐ 

21.  Ar esate patenkintas kaip Centro darbuotojai 
atstovauja Jus teisėtvarkos institucijose? 

☐ ☐ ☐ 

22.  Ar esate patenkintas kaip Centro darbuotojai 
atstovauja Jus socialinėse įstaigose? 

☐ ☐ ☐ 

23.  Ar Jus tenkina Centre sudarytos galimybės 
maudytis? 

☐ ☐ ☐ 

24.  Ar Jus tenkina Centro higienos palaikymo patalpos 
(WC, dušo patalpa)? 

☐ ☐ ☐ 

25.  Ar Jus tenkina Centre sudarytos sąlygos 
savarankiško gyvenimo įgūdžių palaikymui ir 
stiprinimui? 

☐ ☐ ☐ 

26.  Ar Jus tenkina sudarytos sąlygos rūbų (Centre 
susitepus) skalbimui? 

☐ ☐ ☐ 

27.  Ar tenkina gaunama psichoterapinė pagalba ir 
parama? 

☐ ☐ ☐ 

28.  Ar tenkina Centro aplinka? ☐ ☐ ☐ 
29.  Ar esate patenkintas individualios kineziterapijos 

užsiėmimais? 
☐ ☐ ☐ 

30.  Ar esate patenkintas grupinės kineziterapijos 
užsiėmimais? 

☐ ☐ ☐ 

31.  Ar esate patenkintas gaunamomis masažisto 
paslaugomis? 

☐ ☐ ☐ 

32.  Ar esate patenkintas organizuojama transporto 
paslauga? 

☐ ☐ ☐ 

33.  Ar esate patenkintas gaunamais pusryčiais? ☐ ☐ ☐ 
34.  Ar esate patenkintas gaunamais pietumis? ☐ ☐ ☐ 
35.  Ar esate patenkintas gaunamais pavakariais? ☐ ☐ ☐ 
36.  Ar esate patenkintas papildomo maisto ruošimo 

organizavimu bendradarbiaujant su maisto banku? 
☐ ☐ ☐ 

37.  Ar esate patenkintas gaunamomis slaugytojos 
paslaugomis? 

☐ ☐ ☐ 

 

2. Išsakykite nuomonę:  
2.1. 

 

2.2. Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl Jums teikiamų paslaugų? 

 

Dėkojame už atsakymus!  
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APKLAUSA DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS 
 
2021 m. vasaris ANKETOS NR.: Click here to enter text. 
 

Įstaigos pavadinimas – Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ 

Vertinamos paslaugos pavadinimas –  

5.3 Dienos socialinė globa (Asmenims su negalia (dėl psichikos ir elgesio sutrikimų) (jų 
namuose)) 
 
Gerb. kliente, ši apklausa atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. 
Maloniai prašome užpildyti šią Klaipėdos miesto gyventojams skirtą anketą – Jūsų atsakymai 
prisidės gerinant socialinės paramos / paslaugų kokybę. Anketos užpildymas užtruks apie 10 min. 
Anketos duomenų konfidencialumą užtikriname (apklausa anoniminė) – duomenys bus panaudoti 
tik apibendrintai statistinei analizei.  Iš anksto dėkojame už atsakymus.  
 
Toliau vienoje atskiroje eilutėje kvadratėliuose kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
  
1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų patirtį naudojantis paslaugomis:  
 
Nr. Klausimai: 

Ne  Taip 

Neturiu 
nuomonės / 

negaliu 
atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 99 
Standartizuoti klausimai: 

1.      
2.  Ar centro darbuotojai visada atvyksta laiku teikti 

dienos socialinės globos asmens namuose 
paslaugų? 

☐ ☐ ☐ 

3.  Ar informacija apie centro dienos socialinės globos 
asmens namuose paslaugas lengvai prieinama? 

☐ ☐ ☐ 

4.      
5.  Ar darbuotojai bendrauja su Jumis aiškiai ir 

suprantamai? 
☐ ☐ ☐ 

6.  Ar darbuotojai išmano savo darbą? ☐ ☐ ☐ 
7.  Ar darbuotojai yra mandagūs ir pagarbūs? ☐ ☐ ☐ 
8.  Ar darbuotojai greitai reaguoja į Jūsų paklausimus, 

prašymus? 
☐ ☐ ☐ 

9.      
10.      
11.      
12.  Ar darbuotojų apranga ir išvaizda tvarkinga? ☐ ☐ ☐ 
13.  Ar esate patenkintas pagalba, kuri Jums teikiama? ☐ ☐ ☐ 

Įstaigos papildomi klausimai: 
14.  Ar Jūs esate informuotas (-ti) apie centro 

darbuotojų paslaugų teikimo laiką? 
☐ ☐ ☐ 

15.  Ar Jums tinka nustatytas dienos socialinės globos 
asmens namuose paslaugų teikimo laikas ir 

☐ ☐ ☐ 



32 
 

Nr. Klausimai: 

Ne  Taip 

Neturiu 
nuomonės / 

negaliu 
atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 99 
trukmė? 

16.  Ar yra buvę atvejų, kai darbuotojai neatvykdavo ir 
prašydavo pasirašyti už dienos socialinės globos 
asmens namuose paslaugų teikimą? 

☐ ☐ ☐ 

17.  Ar yra buvę atvejų, centro darbuotojai prašė 
neinformuoti centro vadovų ar kitų atstovų apie tai, 
kad jie atvyko pavėlavę arba neišbuvo visą 
paslaugų sutartyje numatytą laiką? 

☐ ☐ ☐ 

 
2. Išsakykite nuomonę:  
2.1. 

 

  

2.2. Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl  Jums teikiamos pagalbos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame už atsakymus! 
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APKLAUSA DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS 
 
2021 m. vasaris ANKETOS NR.: Click here to enter text. 
 

Įstaigos pavadinimas – Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 

Vertinamos paslaugos pavadinimas –  

5.4 Dienos socialinė globa (Suaugusiems su negalia (jų namuose)) 
 
Gerb. kliente, ši apklausa atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. 
Maloniai prašome užpildyti šią Klaipėdos miesto gyventojams skirtą anketą – Jūsų atsakymai 
prisidės gerinant socialinės paramos / paslaugų kokybę. Anketos užpildymas užtruks apie 10 min. 
Anketos duomenų konfidencialumą užtikriname (apklausa anoniminė) – duomenys bus panaudoti 
tik apibendrintai statistinei analizei.  Iš anksto dėkojame už atsakymus.  
 
Toliau vienoje atskiroje eilutėje kvadratėliuose kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
  
1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų patirtį naudojantis paslaugomis:  
 
Nr. Klausimai: 

Ne  Taip 

Neturiu 
nuomonės / 

negaliu 
atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 99 
Standartizuoti klausimai: 

1.      
2.  Ar Centro darbuotojai visada atvyksta laiku teikti 

dienos socialinės globos asmens namuose 
paslaugų? 

☐ ☐ ☐ 

3.  Ar informacija apie Centro dienos socialinės 
globos asmens namuose paslaugas lengvai 
prieinama? 

☐ ☐ ☐ 

4.      
5.  Ar darbuotojai bendrauja su Jumis aiškiai ir 

suprantamai? 
☐ ☐ ☐ 

6.  Ar darbuotojai išmano savo darbą? ☐ ☐ ☐ 
7.  Ar darbuotojai yra mandagūs ir pagarbūs? ☐ ☐ ☐ 
8.  Ar darbuotojai greitai reaguoja į Jūsų paklausimus, 

prašymus? 
☐ ☐ ☐ 

9.      
10.      
11.      
12.  Ar darbuotojų apranga ir išvaizda tvarkinga? ☐ ☐ ☐ 
13.  Ar esate patenkintas pagalba, kuri Jums teikiama? ☐ ☐ ☐ 

Įstaigos papildomi klausimai: 
14.  Ar Jūs esate informuotas (-ti) apie Centro 

darbuotojų paslaugų teikimo laiką? 
☐ ☐ ☐ 

15.  Ar Jums tinka nustatytas dienos socialinės globos 
asmens namuose paslaugų teikimo laikas ir 

☐ ☐ ☐ 
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Nr. Klausimai: 

Ne  Taip 

Neturiu 
nuomonės / 

negaliu 
atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 99 
trukmė? 

16.  Ar yra buvę atvejų, kai darbuotojai neatvykdavo ir 
prašydavo pasirašyti už dienos socialinės globos 
asmens namuose paslaugų teikimą? 

☐ ☐ ☐ 

17.  Ar yra buvę atvejų, Centro darbuotojai prašė 
neinformuoti Dienos socialinės globos skyriaus ar 
Centro vadovų apie tai, kad jie atvyko pavėlavę 
arba neišbuvo visą paslaugų sutartyje numatytą 
laiką? 

☐ ☐ ☐ 

 
2. Išsakykite nuomonę:  
2.1. 

 

  

2.2. Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl  Jums teikiamos pagalbos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame už atsakymus! 
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APKLAUSA DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS 
 

2021 m. vasaris  ANKETOS NR.: Click here to enter text. 

Įstaigos pavadinimas –  Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės 
centras 

Vertinamos paslaugos pavadinimas – 6.1 Intensyvi 
krizių įveikimo pagalba (krizes patiriančioms šeimoms, 
tėvams su vaikais, vaikams) 

 

Gerb. kliente, ši apklausa atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. Maloniai prašome užpildyti šią Klaipėdos miesto 
gyventojams skirtą anketą – Jūsų atsakymai prisidės gerinant socialinės paramos / paslaugų kokybę. Anketos užpildymas užtruks apie 10 min. Anketos 
duomenų konfidencialumą užtikriname (apklausa anoniminė) – duomenys bus panaudoti tik apibendrintai statistinei analizei.  Iš anksto dėkojame už 
atsakymus.  
 
Toliau vienoje atskiroje eilutėje kvadratėliuose kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
  

1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų patirtį naudojantis paslaugomis:  
 

Vertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku; „99“ – neturiu nuomonės / negaliu atsakyti / neaktualu. 
 

Nr. Teiginiai: Visiškai 
nesutinku 

Labiau 
nesutinku 

nei 
sutinku 

Nei 
sutinku, 

nei 
nesutinku 

Labiau 
sutinku 

nei 
nesutinku 

Visiškai 
sutinku Neturiu nuomonės 

/ negaliu atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 3 4 5 99 
Standartizuoti klausimai: 

1.  Krizių įveikimo pagalba atitiko / atitinka mano lūkesčius ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2.  Krizių įveikimo pagalba suteikta sutartu laiku ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
3.  Informacija apie krizių įveikimo pagalbą lengvai prieinama ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
4.         
5.  Darbuotojai bendrauja aiškiai ir suprantamai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
6.  Darbuotojai išmano savo darbą ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
7.  Darbuotojai yra mandagūs ir pagarbūs ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
8.  Darbuotojai greitai reaguoja į paklausimus, prašymus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
9.  Krizių įveikimo pagalbos teikimo vieta patogi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
10.  Krizių centro aplinka tvarkinga ir švari ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
11.         
12.  Darbuotojų apranga ir išvaizda tvarkinga ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Nr. Teiginiai: Visiškai 
nesutinku 

Labiau 
nesutinku 

nei 
sutinku 

Nei 
sutinku, 

nei 
nesutinku 

Labiau 
sutinku 

nei 
nesutinku 

Visiškai 
sutinku Neturiu nuomonės 

/ negaliu atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 3 4 5 99 
13.  Esu patenkintas suteikta krizių įveikimo pagalba ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
2. Išsakykite nuomonę:  
2.1. Kas Jums svarbiausia gaunant krizių įveikimo pagalbą? 

 

 

 
  

2.2. Kaip siūlytumėte tobulinti krizių įveikimo pagalbą? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame už atsakymus!  
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APKLAUSA DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS 
 

2021 m. vasaris  ANKETOS NR.: Click here to enter text. 

Įstaigos pavadinimas –  Klaipėdos miesto nakvynės namai  Vertinamos paslaugos pavadinimas – 6.2 ir 6.3. 
laikinas apnakvindinimas ir nakvynė 

 
Gerb. kliente, ši apklausa atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. Maloniai prašome užpildyti šią Klaipėdos miesto 
gyventojams skirtą anketą – Jūsų atsakymai prisidės gerinant socialinės paramos / paslaugų kokybę. Anketos užpildymas užtruks apie 10 min. Anketos 
duomenų konfidencialumą užtikriname (apklausa anoniminė) – duomenys bus panaudoti tik apibendrintai statistinei analizei.  Iš anksto dėkojame už 
atsakymus.  
 
Toliau vienoje atskiroje eilutėje kvadratėliuose kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
  
1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų patirtį naudojantis paslaugomis:  
 

Vertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku; „99“ – neturiu nuomonės / negaliu atsakyti / neaktualu. 
 

Nr. Teiginiai: Visiškai 
nesutinku 

Labiau 
nesutinku 

nei 
sutinku 

Nei 
sutinku, 

nei 
nesutinku 

Labiau 
sutinku 

nei 
nesutinku 

Visiškai 
sutinku Neturiu nuomonės 

/ negaliu atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 3 4 5 99 
Standartizuoti klausimai: 

1.  Paslauga (-os) atitiko mano lūkesčius ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2.         
3.         
4.  Informacija apie paslaugą (-as) pateikta aiškiai ir suprantamai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
5.  Darbuotojai bendrauja aiškiai ir suprantamai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
6.  Darbuotojai išmano savo darbą ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
7.  Darbuotojai yra mandagūs ir pagarbūs ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
8.  Darbuotojai greitai reaguoja į paklausimus, prašymus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
9.  Paslaugos (-ų) teikimo vieta patogi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
10.  Paslaugos (-ų) teikimo aplinka tvarkinga ir švari ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
11.         
12.  Darbuotojų apranga ir išvaizda tvarkinga ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Nr. Teiginiai: Visiškai 
nesutinku 

Labiau 
nesutinku 

nei 
sutinku 

Nei 
sutinku, 

nei 
nesutinku 

Labiau 
sutinku 

nei 
nesutinku 

Visiškai 
sutinku Neturiu nuomonės 

/ negaliu atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 3 4 5 99 
13.  Esu patenkintas suteiktomis paslaugomis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Išsakykite nuomonę:  
2.1. Kas Jums svarbiausia gaunant šias paslaugas? 

 
  

2.2. Kaip siūlytumėte tobulinti Jums suteiktas paslaugas? 

 

 
3. Toliau kiekviename klausime kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
 

16. Mano gyvenimo kokybė pagerėjo gaunant paslaugas nakvynės namuose: 
 
☐ 1 – neturiu nuomonės / negaliu atsakyti,  
☐ 2 – nepritariu,  
☐ 3 – pritariu 
 
17. Kiek laiko Jums teikiamos nakvynės namų paslaugos? 
 
☐ 1 – iki 1 metų,  
☐ 2 – nuo 1 iki 5 metų,  
☐ 3 – nuo 6 iki 10 metų,  
☐ 4 – nuo 11 iki 15 metų,  
☐ 5 – nuo 16 metų ir ilgiau 
 

18. Iš kur sužinojote apie nakvynės namuose teikiamas paslaugas? 
 
☐ 1 – iš pažįstamų/artimųjų,  
☐ 2 – iš medikų,  
☐ 3 – iš spaudos/televizijos,  
☐ 4 – iš socialinių darbuotojų,  
☐ 5 – iš policijos pareigūnų,  
☐ 6 – kita 
 

Dėkojame už atsakymus! 
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APKLAUSA DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS 
 
2021 m. vasaris ANKETOS NR.: Click here to enter text. 
 

Įstaigos pavadinimas – Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 

Vertinamos paslaugos pavadinimas – 7.1 Pagalba į namus 

Gerb. kliente, ši apklausa atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. 
Maloniai prašome užpildyti šią gyventojams skirtą anketą – Jūsų atsakymai prisidės gerinant 
socialinės paramos / paslaugų kokybę. Anketos užpildymas užtruks apie 10 min. Anketos duomenų 
konfidencialumą užtikriname (apklausa anoniminė) – duomenys bus panaudoti tik apibendrintai 
statistinei analizei.  Iš anksto dėkojame už atsakymus.  
 
Toliau kiekvienoje atskiroje eilutėje kvadratėliuose kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
  
1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų patirtį naudojantis paslaugomis:  
 
Nr. Klausimai: 

Ne  Taip 

Neturiu 
nuomonės / 

negaliu 
atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 99 
Standartizuoti klausimai: 

1.      
2.  Ar Centro darbuotojai visada atvyksta laiku teikti 

pagalbą į namus? 
☐ ☐ ☐ 

3.  Ar informacija apie centro pagalbos į namus 
paslaugas lengvai prieinama? 

☐ ☐ ☐ 

4.      
5.  Ar darbuotojai bendrauja su Jumis aiškiai ir 

suprantamai? 
☐ ☐ ☐ 

6.  Ar darbuotojai išmano savo darbą? ☐ ☐ ☐ 
7.  Ar darbuotojai yra mandagūs ir pagarbūs? ☐ ☐ ☐ 
8.  Ar darbuotojai greitai reaguoja į Jūsų paklausimus, 

prašymus? 
☐ ☐ ☐ 

9.      
10.      
11.      
12.  Ar darbuotojų apranga ir išvaizda tvarkinga? ☐ ☐ ☐ 
13.  Ar esate patenkintas pagalba į namus? ☐ ☐ ☐ 

Įstaigos papildomi klausimai: 
14.  Ar Jūs esate informuotas (-ti) apie Centro 

darbuotojų paslaugų teikimo laiką? 
☐ ☐ ☐ 

15.  Ar Jums tinka nustatytas paslaugų teikimo laikas? ☐ ☐ ☐ 
16.  Ar yra buvę atvejų, kai darbuotojai neatvykdavo ir 

prašydavo pasirašyti už paslaugų teikimą? 
☐ ☐ ☐ 

17.  Ar yra buvę atvejų, kai Jūs Centro darbuotojai prašė 
neinformuoti Pagalbos namuose skyriaus ar Centro 

☐ ☐ ☐ 
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Nr. Klausimai: 

Ne  Taip 

Neturiu 
nuomonės / 

negaliu 
atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 99 
vadovų apie atvykimą nenustaytu laiku ar išvykimą 
anksčiau nustatyto laiko? 

 
2. Išsakykite nuomonę:  
2.1. 

 

  

2.2. Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl  Jums teikiamos pagalbos į namus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame už atsakymus! 
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APKLAUSA DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS 
 
2021 m. vasaris ANKETOS NR.: Click here to enter text. 
 

Įstaigos pavadinimas – Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ 

Vertinamos paslaugos pavadinimas – 7.2 Pagalba į namus 

Gerb. kliente, ši apklausa atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. 
Maloniai prašome užpildyti šią gyventojams skirtą anketą – Jūsų atsakymai prisidės gerinant 
socialinės paramos / paslaugų kokybę. Anketos užpildymas užtruks apie 10 min. Anketos duomenų 
konfidencialumą užtikriname (apklausa anoniminė) – duomenys bus panaudoti tik apibendrintai 
statistinei analizei.  Iš anksto dėkojame už atsakymus.  
 
Toliau kiekvienoje atskiroje eilutėje kvadratėliuose kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
  
1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų patirtį naudojantis paslaugomis:  
 
Nr. Klausimai: 

Ne  Taip 

Neturiu 
nuomonės / 

negaliu 
atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 99 
Standartizuoti klausimai: 

1.      
2.  Ar centro darbuotojai visada atvyksta laiku teikti 

pagalbą į namus? 
☐ ☐ ☐ 

3.  Ar informacija apie centro pagalbos į namus 
paslaugas lengvai prieinama? 

☐ ☐ ☐ 

4.      
5.  Ar darbuotojai bendrauja su Jumis aiškiai ir 

suprantamai? 
☐ ☐ ☐ 

6.  Ar darbuotojai išmano savo darbą? ☐ ☐ ☐ 
7.  Ar darbuotojai yra mandagūs ir pagarbūs? ☐ ☐ ☐ 
8.  Ar darbuotojai greitai reaguoja į Jūsų paklausimus, 

prašymus? 
☐ ☐ ☐ 

9.      
10.      
11.      
12.  Ar darbuotojų apranga ir išvaizda tvarkinga? ☐ ☐ ☐ 
13.  Ar esate patenkintas pagalba į namus? ☐ ☐ ☐ 

Įstaigos papildomi klausimai: 
14.  Ar Jūs esate informuotas (-ti) apie centro 

darbuotojų paslaugų teikimo laiką? 
☐ ☐ ☐ 

15.  Ar Jums tinka nustatytas paslaugų teikimo laikas? ☐ ☐ ☐ 
16.  Ar yra buvę atvejų, kai darbuotojai neatvykdavo ir 

prašydavo pasirašyti už paslaugų teikimą? 
☐ ☐ ☐ 

17.  Ar yra buvę atvejų, kai Jūs Centro darbuotojai prašė 
neinformuoti centro vadovų ar kitų atstovų apie 
atvykimą nenusttaytu laiku ar išvykimą anksčiau 

☐ ☐ ☐ 
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Nr. Klausimai: 

Ne  Taip 

Neturiu 
nuomonės / 

negaliu 
atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 99 
nustatyto laiko? 

 
2. Išsakykite nuomonę:  
2.1. 

 

  

2.2. Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl  Jums teikiamos pagalbos į namus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame už atsakymus! 
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APKLAUSA DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS 

 
2021 m. vasaris ANKETOS NR.: Click here to enter text. 
 

Įstaigos pavadinimas – Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 

Vertinamos paslaugos pavadinimas – 8. Transportas ir palydėjimas į įvairias įstaigas 

(senjorams, neįgaliesiems, socialinę riziką patiriantiems) 

Gerb. kliente, ši apklausa atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. 
Maloniai prašome užpildyti šią gyventojams skirtą anketą – Jūsų atsakymai prisidės gerinant 
socialinės paramos / paslaugų kokybę. Anketos užpildymas užtruks apie 10 min. Anketos duomenų 
konfidencialumą užtikriname (apklausa anoniminė) – duomenys bus panaudoti tik apibendrintai 
statistinei analizei.  Iš anksto dėkojame už atsakymus.  
 
Toliau kiekvienoje atskiroje eilutėje kvadratėliuose kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
  
1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų patirtį naudojantis paslaugomis:  
 
Nr. Klausimai: 

Ne  Taip 

Neturiu 
nuomonės / 

negaliu 
atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 99 
Standartizuoti klausimai: 

1.      
2.      
3.  Ar informacija apie transporto ir palydėjimo 

paslaugas lengvai prieinama? 
☐ ☐ ☐ 

4.      
5.  Ar darbuotojai bendrauja su Jumis aiškiai ir 

suprantamai? 
☐ ☐ ☐ 

6.  Ar darbuotojai išmano savo darbą? ☐ ☐ ☐ 
7.  Ar darbuotojai yra mandagūs ir pagarbūs? ☐ ☐ ☐ 
8.  Ar darbuotojai greitai reaguoja į Jūsų paklausimus, 

prašymus? 
☐ ☐ ☐ 

9.      
10.      
11.      
12.   ☐ ☐ ☐ 
13.  Ar esate patenkintas transporto / palydėjimo 

paslaugomis? 
☐ ☐ ☐ 

Įstaigos papildomi klausimai: 
14.  Ar Jums yra reikalingas lydintis asmuo, kuris 

padeda išeiti iš buto, palydi iki automobilio, padeda 
įlipti į automobilį ir išlipti iš jo, palydi į įstaigą, į 
kurią Jūs vykote, kai yra teikiama transporto 
organizavimo paslaugą? 

☐ ☐ ☐ 
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Nr. Klausimai: 

Ne  Taip 

Neturiu 
nuomonės / 

negaliu 
atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 99 
15.  Ar Jums reikalinga palydėjimo paslauga, 

naudojant kopiklį, ne Jūsų name (laiptinėje) nėra 
lifto? 

☐ ☐ ☐ 

16.  Ar Jums tinka įstaigos transporto organizavimo 
paslaugos teikimo laikas it trukmė? 

☐ ☐ ☐ 

 
2. Išsakykite nuomonę:  
2.1. 

 

  

2.2. Ar turite pastebėjimų ar pageidavimų dėl  Jums teiktų transporto / palydėjimo paslaugų? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame už atsakymus! 
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APKLAUSA DĖL PASLAUGŲ KOKYBĖS 
 

2021 m. vasaris  ANKETOS NR.: Click here to enter text. 

Įstaigos pavadinimas –  Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės 
centras 

Vertinamos paslaugos pavadinimas – 9. Pagalbos 
teikimas (socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų 
vaikams, globėjams, rūpintojams ir įvaikintojams ar 
norintiems jais tapti) 

 

Gerb. kliente, ši apklausa atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. Maloniai prašome užpildyti šią Klaipėdos miesto 
gyventojams skirtą anketą – Jūsų atsakymai prisidės gerinant socialinės paramos / paslaugų kokybę. Anketos užpildymas užtruks apie 10 min. Anketos 
duomenų konfidencialumą užtikriname (apklausa anoniminė) – duomenys bus panaudoti tik apibendrintai statistinei analizei.  Iš anksto dėkojame už 
atsakymus.  
 

Toliau vienoje atskiroje eilutėje kvadratėliuose kryželiu pažymėkite vieną atsakymo variantą ☒: 
  

1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų patirtį naudojantis paslaugomis:  
 

Vertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku; „99“ – neturiu nuomonės / negaliu atsakyti / neaktualu. 
 

Nr. Teiginiai: Visiškai 
nesutinku 

Labiau 
nesutinku 

nei 
sutinku 

Nei 
sutinku, 

nei 
nesutinku 

Labiau 
sutinku 

nei 
nesutinku 

Visiškai 
sutinku Neturiu nuomonės 

/ negaliu atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 3 4 5 99 
Standartizuoti klausimai: 

1.  Paslauga (-os) atitiko mano lūkesčius ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2.         
3.  Informacija apie paslaugą (-as) lengvai prieinama ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
4.         
5.  Darbuotojai bendrauja aiškiai ir suprantamai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
6.  Darbuotojai išmano savo darbą ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
7.  Darbuotojai yra mandagūs ir pagarbūs ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
8.  Darbuotojai greitai reaguoja į paklausimus, prašymus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
9.  Paslaugos (-ų) teikimo vieta yra patogi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
10.         
11.  Paslaugos (-ų) teikimo būdas (-ai) yra patogūs ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
12.  Darbuotojų apranga ir išvaizda tvarkinga ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Nr. Teiginiai: Visiškai 
nesutinku 

Labiau 
nesutinku 

nei 
sutinku 

Nei 
sutinku, 

nei 
nesutinku 

Labiau 
sutinku 

nei 
nesutinku 

Visiškai 
sutinku Neturiu nuomonės 

/ negaliu atsakyti / 
neaktualu 

  1 2 3 4 5 99 
13.  Esu patenkintas suteiktomis paslaugomis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
2. Išsakykite nuomonę:  
2.1. Kas Jums svarbiausia gaunant šias paslaugas? 

 

 

 
  

2.2. Kaip siūlytumėte tobulinti šias paslaugas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame už atsakymus! 
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2 Priedas. Apklausos rezultatų apibendrinimas  
 

15 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus bei socialines paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų klientų 
pasitenkinimo socialine parama lygis pagal 1-4 parametrus (100 balų skalėje) 
Nr. Įstaigos pilnas 

pavadinimas 
Chartijoje 
numatytos 
vertinti 
paslaugos 
grupės Nr. 

Paslauga / paslaugų grupė 1. Paslaugos 
atitikimas 
kliento 
lūkesčiams 

2. Paslaugos 
savalaikiškumas 

3. Informacijos 
apie paslaugas 
prieinamumas 

4. Informacijos 
apie paslaugą 
pateikimo 
aiškumas ir 
suprantamumas 

1.  Klaipėdos miesto 
savivaldybės 
administracijos 
Socialinės paramos 
skyrius 

1 Piniginės socialinės paramos teikimas, apgyvendinimo 
globos namuose, asmeninio asistento ar būsto pritaikymo 
neįgaliesiems prašymų nagrinėjimas 

  96,7 87,0 93,9 

2.  Klaipėdos miesto globos 
namai 

4.1 Socialinė globa įstaigoje (Senjorams ir suaugusiems su 
negalia) 

        

3.  Klaipėdos miesto 
socialinės paramos 
centras 

5.4; 7.1; 8 Dienos socialinė globa (Suaugusiems su negalia (jų 
namuose)); Dienos socialinė globa (Suaugusiems su negalia 
(jų namuose)); Transportas ir palydėjimas į įvairias įstaigas, 
darbą ir renginius (senjorams, neįgaliesiems, socialinę riziką 
patiriantiems) 

  100,0 97,2   

4.  Neįgaliųjų centras 
„Klaipėdos lakštutė“ 

5.1; 5.3; 7.2 Dienos socialinė globa (Suaugusiems su protine negalia 
(neįgaliųjų centre)); Dienos socialinė globa (Asmenims su 
negalia (dėl psichikos ir elgesio sutrikimų) (jų namuose)); 
Pagalba į namus 

  100,0 100,0   

5.  Klaipėdos miesto šeimos 
ir vaiko gerovės centras 

6.1; 9 Intensyvi krizių įveikimo pagalba (krizes patiriančioms 
šeimoms, tėvams su vaikais, vaikams); Pagalbos teikimas 
(socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams, 
globėjams, rūpintojams ir įvaikintojams ar norintiems jais 
tapti) 

79,4 97,5 90,7   

6.  Klaipėdos socialinių 
paslaugų centras „Danė“ 

5.2 Dienos socialinė globa (Senjorams ir suaugusiems, 
turintiems psichikos sutrikimų (dienos centre)) 

    100,0   

7.  Klaipėdos miesto 
nakvynės namai 

6.2;6.3 Apgyvendinimas nakvynės namuose (benamiams); Laikinas 
apnakvindinimas nakvynės namuose (benamiams) ir saugi 
nakvynė (asmenims apsvaigusiems nuo psichotropinių / 
narkotinių medžiagų ir alkoholio) 

89,1     92,3 
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16 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus bei socialines paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų klientų 
pasitenkinimo socialine parama lygis pagal 5-8 parametrus (100 balų skalėje) 
Nr. Įstaigos pilnas 

pavadinimas 
Chartijoje 
numatytos 
vertinti 
paslaugos 
grupės Nr. 

Paslauga / paslaugų grupė 5. Darbuotojų 
bendravimas 
aiškiai ir 
suprantamai 

6. Darbuotojų 
darbo 
išmanymas 

7. Darbuotojų 
mandagumas ir 
pagarbumas 

8. Darbuotojų 
reagavimo į 
prašymus ir 
paklausimus 
operatyvumas 

1.  Klaipėdos miesto 
savivaldybės 
administracijos Socialinės 
paramos skyrius 

1 Piniginės socialinės paramos teikimas, apgyvendinimo 
globos namuose, asmeninio asistento ar būsto pritaikymo 
neįgaliesiems prašymų nagrinėjimas 

95,7 92,2 93,9 97,4 

2.  Klaipėdos miesto globos 
namai 

4.1 Socialinė globa įstaigoje (Senjorams ir suaugusiems su 
negalia) 

97,9 100,0 94,0 100,0 

3.  Klaipėdos miesto 
socialinės paramos 
centras 

5.4; 7.1; 8 Dienos socialinė globa (Suaugusiems su negalia (jų 
namuose)); Dienos socialinė globa (Suaugusiems su negalia 
(jų namuose)); Transportas ir palydėjimas į įvairias įstaigas, 
darbą ir renginius (senjorams, neįgaliesiems, socialinę riziką 
patiriantiems) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

4.  Neįgaliųjų centras 
„Klaipėdos lakštutė“ 

5.1; 5.3; 7.2 Dienos socialinė globa (Suaugusiems su protine negalia 
(neįgaliųjų centre)); Dienos socialinė globa (Asmenims su 
negalia (dėl psichikos ir elgesio sutrikimų) (jų namuose)); 
Pagalba į namus 

100,0 100,0 100,0 99,1 

5.  Klaipėdos miesto šeimos 
ir vaiko gerovės centras 

6.1; 9 Intensyvi krizių įveikimo pagalba (krizes patiriančioms 
šeimoms, tėvams su vaikais, vaikams); Pagalbos teikimas 
(socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams, 
globėjams, rūpintojams ir įvaikintojams ar norintiems jais 
tapti) 

90,8 88,9 95,6 89,4 

6.  Klaipėdos socialinių 
paslaugų centras „Danė“ 

5.2 Dienos socialinė globa (Senjorams ir suaugusiems, 
turintiems psichikos sutrikimų (dienos centre)) 

100,0 100,0 100,0 97,0 

7.  Klaipėdos miesto 
nakvynės namai 

6.2;6.3 Apgyvendinimas nakvynės namuose (benamiams); Laikinas 
apnakvindinimas nakvynės namuose (benamiams) ir saugi 
nakvynė (asmenims apsvaigusiems nuo psichotropinių / 
narkotinių medžiagų ir alkoholio) 

92,5 91,7 91,0 91,6 
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17 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus bei socialines paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų klientų 
pasitenkinimo socialine parama lygis pagal 9-12 parametrus (100 balų skalėje) 
Nr. Įstaigos pilnas 

pavadinimas 
Chartijoje 
numatytos 
vertinti 
paslaugos 
grupės Nr. 

Paslauga / paslaugų grupė 9. Paslaugos 
teikimo vietos 
patogumas 

10. Aplinkos 
tvarka ir 
švara 

11. Paslaugos 
teikimo būdo 
(-ų) 
patogumas 

12.  Darbuotojų 
aprangos ir 
išvaizdos 
tvarkingumas 

1.  Klaipėdos miesto 
savivaldybės 
administracijos Socialinės 
paramos skyrius 

1 Piniginės socialinės paramos teikimas, apgyvendinimo 
globos namuose, asmeninio asistento ar būsto pritaikymo 
neįgaliesiems prašymų nagrinėjimas 

97,4 86,7     

2.  Klaipėdos miesto globos 
namai 

4.1 Socialinė globa įstaigoje (Senjorams ir suaugusiems su 
negalia) 

  100,0   100,0 

3.  Klaipėdos miesto 
socialinės paramos 
centras 

5.4; 7.1; 8 Dienos socialinė globa (Suaugusiems su negalia (jų 
namuose)); Dienos socialinė globa (Suaugusiems su negalia 
(jų namuose)); Transportas ir palydėjimas į įvairias įstaigas, 
darbą ir renginius (senjorams, neįgaliesiems, socialinę riziką 
patiriantiems) 

      100,0 

4.  Neįgaliųjų centras 
„Klaipėdos lakštutė“ 

5.1; 5.3; 7.2 Dienos socialinė globa (Suaugusiems su protine negalia 
(neįgaliųjų centre)); Dienos socialinė globa (Asmenims su 
negalia (dėl psichikos ir elgesio sutrikimų) (jų namuose)); 
Pagalba į namus 

94,7 100,0   100,0 

5.  Klaipėdos miesto šeimos 
ir vaiko gerovės centras 

6.1; 9 Intensyvi krizių įveikimo pagalba (krizes patiriančioms 
šeimoms, tėvams su vaikais, vaikams); Pagalbos teikimas 
(socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams, 
globėjams, rūpintojams ir įvaikintojams ar norintiems jais 
tapti) 

80,0 93,3 92,0 97,4 

6.  Klaipėdos socialinių 
paslaugų centras „Danė“ 

5.2 Dienos socialinė globa (Senjorams ir suaugusiems, 
turintiems psichikos sutrikimų (dienos centre)) 

100,0 100,0   100,0 

7.  Klaipėdos miesto 
nakvynės namai 

6.2;6.3 Apgyvendinimas nakvynės namuose (benamiams); Laikinas 
apnakvindinimas nakvynės namuose (benamiams) ir saugi 
nakvynė (asmenims apsvaigusiems nuo psichotropinių / 
narkotinių medžiagų ir alkoholio) 

92,5 95,5   97,7 
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3 Priedas. Detalizuoti apklausos rezultatai (pridedame atskirame el. dokumente) 
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