
VIEŠOSIJI ĮSTAIGA  

,,DIENOS CENTRAS SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENIMS“ 

 

2019 METŲ VEIKLOS PLANO REZULTATAI 
 

        Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą, buvo siekiama paslaugų gavėjams teikti kokybiškas dienos 

socialinės globos paslaugas saugioje aplinkoje. Šio tikslo įgyvendinimui Įstaigos administracija atliko 

vidaus įsivertinimą, pagal dalininkų susirinkime, 2014 m. balandžio 4 d. (protokolo Nr. 3), patvirtintus 

keturis veiklos vertinimo kriterijus:  

- 1 dvasinė ir fizinė paslaugų gavėjų būklė;  

- 2 paslaugų gavėjų lankomumas;  

- 3 paslaugų gavėjų šeimos narių galimybė dalyvauti darbo rinkoje;  

- 4 paslaugų gavėjų dalyvumas visuomenėje. 

Paslaugų gavėjai, jų tėvai/globėjai pildė anketas ir apklausos duomenys buvo apibendrinti 5 balų 

sistemoje: 5 balai, labai stiprus veiksnys; 4 balai, stiprus veiksnys; 3 balai, vidutiniškai stiprus 

veiksnys; 2 balai, silpnas veiksnys; 1 balas, labai silpnas veiksnys ir nustatytos stiprybės/silpnybės ir 

galimybės/grėsmės pagal SSGG metodiką: 

 

STIPRYBĖS 
Įverti 

nimas 
SILPNYBĖS 

Įverti 

nimas 

Įstaigoje organizuojamos įvairios užimtumo 

formos tai užtikrina gerą paslaugų gavėjų 

emocinę ir fizinę būklę 

5 

--- 

 

Geras paslaugų gavėjų lankomumas, 

vidutiniškai 24 asmenys per dieną iš 26 

sąrašinių paslaugų gavėjų. 

5 

Paslaugų gavėjų motyvacijos mažėjimas  

vykdant įvairias veiklas  2 

Paslaugų gavėjų tėvai/globėjai gali dalyvauti 

darbo rinkoje – dirbti. 
5 

 
--- 

Išplėtotos sociokultūrinės paslaugos.   
5 

Sudėtingas paslaugų gavėjų su labai sunkia 

negalia įtraukimas į veiklas.  
3 

Įstaigos lankytojų aktyvus dalyvumas 

visuomenėje.  
5 

Visuomenės neigiamos nuostatos į 

neįgaliuosius 
4 

Įstaigos darbuotojų nuolatinis kvalifikacijos 

ir kompetencijų kėlimas.  
5 

Įstaigos darbuotojų motyvacijos trūkumas 
2 

Stipri, atvira ir bendradarbiaujanti Įstaigos 

bendruomenė. 
5 

Ribotas paslaugų gavėjų šeimos narių 

(pensinio amžiaus) bendradarbiavimas. 
2 

Inovatyvūs socialinio darbo metodai taikomi 

socialinių paslaugų kokybei gerinti. 
5 

Ne visi tėvai/globėjai užtikrina taikomų 

metodų tęstinumą namuose. 
2 

GALIMYBĖS 
Įverti 

nimas 
GRĖSMĖS 

Įverti 

nimas 

Įstaiga numato galimybę socialinių paslaugų 

plėtrai - grupinio gyvenimo namų įkūrimui. 
5 

---- --- 

 

Papildomų lėšų pritraukimas rengiant 

projektus.  
5 

Aukšti projektų įgyvendinimo  reikalavimai, 

papildomas darbas darbuotojams.  
5 

Tikslingas Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas.  
5 

 

----- 
---- 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklo 

plėtra su įvairiomis įstaigomis ir 

organizacijomis, gerosios patirties 

pasidalijimas 

5 

----- 

--- 



 

         Apibendrinant Įstaigoje atliktą vertinimą pagal SSGG metodiką išryškėjo tokie rezultatai pagal 

dalininkų priimtus veiklos vertinimo kriterijus: 

1. dvasinė ir fizinė neįgalių asmenų būklė – 5 (labai stiprus veiksnys); 

2. neįgalių asmenų lankomumas -  5 (labai stiprus veiksnys); 

3. neįgalių asmenų - šeimos narių sugrįžimas į darbo rinką – 5 (labai stiprus veiksnys); 

4. neįgalių asmenų dalyvumas bendruomenėje – 5 (labai stiprus veiksnys). 

 

        Naudojant subjektyvius tyrimo metodus Įstaigos administracija atliko darbuotojų anketinę 

apklausą psichosocialiniams rizikos veiksniams tirti ir išdalinti klausimynai, kuriose  buvo pateikti 27 

teiginiai. Suvedus duomenis, dauguma, apie 90 % darbuotojų, į pateiktus klausimus rinkosi atsakymus 

,,sutinku“ ar ,,vidutiniškai sutinku“. Iš 27 klausimų, tik į vieną klausimą ,,Darbe galiu savarankiškai 

priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę“, buvo pasirinktas atsakymas ,,nesutinku“. 

Suvedus duomenis galima daryti prielaidą, kad Įstaigos psichosocialinės rizikos veiksnių ar streso 

darbe tarp darbuotojų ir vadovų nėra. 

        Atliktas Įstaigos vidinis tyrimas parodo, kad norint teikti kokybiškas socialines paslaugas būtinas 

kolektyvo susitelkimas ir komandinis darbas.  

 

_______________________________ 


