
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų apibendrinimas už 2021 m.  

 
 Dienos socialinės globos asmens namuose paslauga organizuojama ir teikiama vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 

2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-141 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. TS-1445 „Dėl pagalbos į namus ir dienos socialinės 

globos asmens namuose paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo ir pagalbos į namus paslaugos kainos patvirtinimo ir 

pritarimo dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kainai“.  

 

1 pav.. Dienos socialinės globos asmens namuose gavėjų rodikliai 2019-2021m. 
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m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikė 26 socialinio darbuotojo padėjėjai (15 et.). Dienos socialinės globos 

paslaugos asmens namuose buvo teikiamos 55 Anykščių miesto gyventojams ir 28 seniūnijų gyventojams. 2021 metų gruodžio 31 d. 

duomenimis dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos laukiančiųjų nebuvo.  

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams sudarytos galimybės kuo ilgiau gyventi savo namuose, išlikti 

savarankiškiems, tačiau (iš)gyvenimas karantino  sąlygomis, pakoregavo situacija ir teikiant dienos socialinės globos paslaugas. 

Lyginant 2020 m. su 2021 m. paslaugų gavėjų skaičius sumažėjo, tačiau kasdien suteikiamų paslaugų skaičius padidėjo,. Tam įtakos 

turėjo retesnis vaikų, anūkų, kaimynų apsilankymas ir jų teikiama pagalba, dažnas paslaugų gavėjas jautėsi vienišas, nesaugus, apleistas, 

todėl ypač aktuali buvo dažnesnė socialinių darbuotojo padėjėjų ir socialinių darbuotojų pagalba bendraujant, buities ruošoje, asmens 

higienos ir kitose paslaugų gavėjams aktualiose srityse. Per 2021 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams buvo 

suteiktos 79716 socialinės paslaugos:  informavimas, konsultavimas – 319, bendravimas – 9207, tarpininkavimas, atstovavimas – 1644, 

transporto paslaugos organizavimas – 4, maitinimo organizavimas – 12542, buities darbai – 12067, skalbimas ir priežiūra – 1344, 

asmens higiena – 11285, sveikatos priežiūra – 848, psichologinės pagalbos organizavimas – 1, laisvalaikio organizavimas – 11936, 

 Gavėjai Pokytis 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2020/2021 m. 

Paslaugų gavėjų skaičius per metus, iš 

jų: 

98 90 83 -7 

Senyvo amžiaus 87 80 73 -7 

Neįgalūs darbingo amžiaus 11 10 10 0 



lydėjimas (pagalba judant) – 6497, gyvenamosios dalies šildymas – 2630, kitos paslaugos – 9392. Išanalizavus anketinės apklausos 

duomenis, pastebėta, kad tokios paslaugos kaip bendravimas, maitinimo organizavimas, asmens higienos priežiūra, buities darbai, 

laisvalaikio organizavimas yra aktualiausios sprendžiant kasdienines paslaugų gavėjų socialines problemas. Lyginant apklausos 

duomenis su suteiktomis paslaugomis matoma, kad dažniausiai yra suteikiamos tos paslaugos, kurios paslaugų gavėjams yra 

aktualiausios.  

2021 m. 5 paslaugų gavėjai (6%) buvo apgyvendinti ilgalaikės socialinės globos įstaigoje, iš kurių 3 asmenims (60%) dienos 

socialinės globos asmens namuose paslaugos buvo teikiamos ilgiau kaip 6 metai. 2021 m. 20 paslaugų gavėjų (24%) paslaugos buvo 

nutrauktos dėl mirties, iš kurių 7 paslaugų gavėjams (35%)  socialinių paslaugų teikimas buvo organizuotas ilgiau kaip 5 metai. 2021 m. 

4 asmenims (5%) dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos nutrauktos, nesikreipiant dėl paslaugų atnaujinimo ilgiau nei 120 

dienų arba patiems 

asmenims prašant.  

 

 

                2 pav.. 2021 m. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo organizavimo rodikliai  
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2021 m. buvo gauta 16 naujų sprendimų dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų  skyrimo,  iš jų 5 (31%) paslaugų 

gavėjams iki dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo, buvo teikiamos pagalbos į namus paslaugos, tačiau pasikeitus 

sveikatos būklei, paslaugos buvo pervertintos. Su 10 (63%) asmenų paslaugų teikimo sutartys buvo pasirašytos ir 2 savaičių laikotarpyje nuo 

sprendimo priėmimo, organizuotas paslaugų teikimas. Su 6 asmenimis (37%) paslaugų teikimo sutartys pasirašytos nebuvo, nes paslaugos jiems 

buvo neaktualios ir (arba) jie buvo gydomi ligoninėje ir (arba) išvykę į ilgalaikės globos įstaigas ir (arba) mirė.  

 

3 pav. 2021 m. priimtų sprendimų dėl dienos socialinės globos paslaugų organizavimo rodikliai 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Priimti sprendimai, dėl

dienos socialinės globos

asmens namuose paslaugų

skyrimo

Pasirašytos sutartys dėl

paslaugų teikimo

Nepasirašytos paslaugų

teikimo sutartys dėl

neaktualumo

16 

10 

6 
5 



Siekiant gerinti ir tobulinti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimą kasmet yra vykdomos paslaugų gavėjų anketinės 

apklausos apie teikiamų paslaugų kokybę. 2021 m. spalio- lapkričio mėn. buvo vykdyta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 47 (96%) dienos 

socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai. Apklausų metu išsiaiškinta, kad  42 (89%) asmenims suteiktos paslaugos yra reikalingos bei 

patenkina jų poreikius ir lūkesčius,  44 (94%)  dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas gaunančiųjų mano, kad suteiktos paslaugos 

pagerino jų gyvenimo kokybę, 41 (87%) gaunančiųjų paslaugas, teigė, kad yra patenkinti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų 

kokybe.  

 

 

4 pav. 2021 m. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų anketos rezultatų duomenis 
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5 pav. 2021 m. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų anketos rezultatų duomenis 

 

 

6 pav. 2021 m. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų anketinės apklausos rezultatų  duomenis 

Apibendrinus anketas, matoma, kad gaunamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 96 % ( 45 asmenims) paslaugas 

gaunantiems gyvenimo kokybė yra itin svarbi, 94% (44 asmenims) gaunamos socialinės paslaugos pagerino jų kokybę, atitinkamai 4% ir 6% (2 

ir 3 asmenys) nurodė, kad gyvenimo kokybė dažniausiai jiems yra svarbi bei dažniausiai suteiktos paslaugos pagerino jų gyvenimo kokybę.  
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7 pav. 2021 m. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų anketinės apklausos rezultatų duomenis 

7 pav. pateikta paslaugų gavėjų nuomonė (procentine išraiška) apie socialines paslaugas teikiančių darbuotojų kompetenciją, bendravimą, gebėjimą 

profesionaliai spręsti paslaugų gavėjams iškilusias problemas.  

 

8 pav. 2021 m. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų anketinės apklausos rezultatų duomenis 

8 pav. pateikti apibendrinti anketos duomenis apie paslaugų gavėjų teises socialinių paslaugų teikimo metu. 77 % (36 asmenys) žino savo  teises 

susijusias su socialinių paslaugų teikimu, 87 % (41 asmuo) mano, kad jų teisės socialinių paslaugų metu yra užtikrinamos, jie taip pat žinotų, kur reikėtų 

kreiptis jei jų teisės būtų pažeistos socialinių paslaugų teikimo metu. 17%( 8 asmenys) atsakė, kad dažniausiai žino savo teises, susijusias su socialinių 

paslaugų teikimu, atitinkamai 9% ( 4 asmenys) ir 4% (2 asmenys)  teigė, kad jų teisės socialinių paslaugų metu buvo užtikrintos ir jie žinotų kur kreiptis, jei jų 

teisės būtų pažeistos. 6% (3 asmenys) nežinojo savo teisių, susijusiu su socialinių paslaugų teikimu, 4% (2 asmenys) teigė, kad nežino ar jų teisės socialinių 

paslaugų teikimo metu yra užtikrinamos, o 9% (6 asmenys) nežinojo, kur galėtų kreiptis jei jų teisės būtų pažeistos.  
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9 pav. 2021 m. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų anketinės apklausos rezultatų duomenis  

9 pav. grafiškai pavaizduota dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų atsakymas apie konfidencialumą ir duomenų 

apsaugą socialinių paslaugų teikimo metu. Didžioji dalis paslaugas gaunančiųjų 81 % ( 38 asmenys)  mano, kad suteikdami socialines paslaugas 

darbuotojai užtikrina duomenų apsaugą ir konfidencialumą, 6% (3 asmenys) teigė, kad dažniausiai  darbuotojai užtikrina jų konfidencialumą ir 

asmens duomenų apsaugą, 13 % (6 asmenys) atsakė, kad nežino ar darbuotojai laikosi konfidencialumo ir duomenų apsaugos. Paslaugų gavėjų, 

kurie teigtų, kad darbuotojai neužtikrina asmens duomenų apsaugos ar konfidencialumo, nebuvo.  

 

Paslauga finansuojama iš Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ir paslaugų gavėjų įmokų už suteiktas paslaugas. 
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