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Žyma apie 

turimus 

rezultatus 

1 

Ar organizacija turi darbuotojų asmeninio ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo rezultatus? 

RODIKLIS: 1. Darbuotojų, pritaikiusių mokymuose įgytas žinias praktikoje, skaičiaus santykis su bendru 

mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičiumi (procentine išraiška). 

                     2. Įstaigoje, po mokymų/seminarų įdiegtų naujovių, skaičiaus santykis su bendru mokymuose 

dalyvavusių darbuotojų skaičiumi. 
  

2 
Ar organizacija turi paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo kasdieniame darbe rezultatus? 

RODIKLIS: 1. Paslaugų gavėjų, žinančių savo teises, skaičiaus santykis su bendru paslaugų gavėjų, dalyvavusių 

apklausoje, skaičiumi (procentine išraiška). 
  

3 

Ar organizacija turi organizacijos partnerysčių teikiamos naudos rezultatus? 

RODIKLIS: 1. Paslaugų gavėjų, kuriems partnerių veikla suteikė pasitenkinimą, skaičiaus santykis  su bendru 

paslaugų gavėjų, dalyvavusių apklausoje, skaičiumi (procentine išraiška).  

        
  

4 

Ar organizacija turi paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą rezultatus? 

RODIKLIS: 1. Gyventojų tarybos posėdžių skaičius per metus. 

                     2. Gyventojų tarybos pateiktų pasiūlymų skaičius administracijai per metus. 

                     3. Administracijos įgyvendintų pasiūlymų skaičius per metus. 
  

5 

Ar organizacija turi paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatus? 

RODIKLIS:  1. Paslaugų gavėjų, savarankiškai išsikėlusių įgalinimo tikslą, skaičiaus santykis su bendru 

paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška). 

                      2.  Paslaugų gavėjų, su pagalba išsikėlusių įgalinimo tikslą, skaičiaus santykis su bendru paslaugų 

gavėjų skaičiumi (procentine išraiška). 

                       3. Paslaugų gavėjų, įgyvendinusių išsikeltą savarankiškai įgalinimo tikslą,  skaičiaus santykis  su 

bendru paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška).  
  

6 
Ar organizacija turi paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimo rezultatus?  

RODIKLIS: 1. Paslaugų gavėjų, kurių emocinė būklė per einamuosius metus  pagerėjo,  skaičiaus santykis su 

bendru apklausoje  dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška). 
  

7 
Ar organizacija turi paslaugų gavėjų įtraukimo į Individualių planų rengimą rezultatus? 

  



RODIKLIS: 1. Paslaugų gavėjų, dalyvaujančių individualių socialinės globos planų sudaryme skaičiaus santykis 

su bendru paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška). 

                     2. Paslaugų gavėjų, kuriems individualūs socialinės globos planai sudaryti juos stebint, skaičiaus 

santykis su bendru paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška).  

8 

Ar organizacija turi paslaugų teikimo tęstinumo rezultatus? 

RODIKLIS: 1. Paslaugų gavėjų, kuriems buvo užtikrintas ISC medicininių paslaugų tęstinumas, skaičiaus 

santykis su bendru paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška) 

                     2. Paslaugų gavėjų, kuriems buvo užtikrintas ryšio palaikymas atostogaujant, skaičiaus santykis su 

bendru atostogavusių paslaugų gavėjų skaičiumi. 

                     3. Paslaugų gavėjų, kuriems buvo užtikrintas paslaugų tęstinumas dalyvaujant išvykose, 

ekskursijose, skaičiaus santykis su bendru paslaugų gavėjų skaičiumi. 
  

9 

Ar organizacija turi teikiamų paslaugų naudos paslaugų gavėjams rezultatus? 

RODIKLIS: 1. Paslaugų gavėjų, įvardijusių sveikatos būklės pagerėjimą einamaisiais metais,  skaičiaus santykis 

su bendru apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičiumi , (procentine išraiška). 

                    2. Paslaugų gavėjų, įvardijusių sveikatos būklės stabilizavimą einamaisiais metais,  skaičiaus 

santykis su bendru apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška). 

                    3.  Paslaugų gavėjų, įvardijusių turiningą laisvalaikio leidimą, skaičiaus santykis su bendru 

apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška). 
  

10 

Ar organizacija turi rezultatus, kurie rodo paslaugų gavėjų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių 

pasitenkinimą? 

RODIKLIS:  1. Paslaugų gavėjų,  patenkintų maitinimo paslaugomis,  skaičiaus santykis su bendru apklausoje 

dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška). 

                      2. Paslaugų gavėjų, patenkintų apgyvendinimo paslaugomis, skaičiaus santykis su bendru 

apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška). 

                      3. Paslaugų gavėjų,  patenkintų laisvalaikio/užimtumo organizavimo paslaugomis, skaičiaus 

santykis su bendru apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška). 

                      4. Paslaugų gavėjų, patenkintų sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičiaus santykis su bendru 

apklausoje dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška). 

                      5. Paslaugų gavėjų, patenkintų transporto paslaugomis, skaičiaus santykis su bendru apklausoje 

dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška). 

                      6. Suinteresuotų šalių, vertinusių labai gerai/gerai, bendrai teikiamas Globos namų paslaugas, 

skaičiaus santykis su bendru paslaugas įstaigos interneto svetainėje vertinusių asmenų skaičiumi. 

                         7. Suinteresuotų šalių, vertinusių labai gerai/gerai, socialinio darbo paslaugas, skaičiaus santykis 

su bendru paslaugas įstaigos interneto svetainėje vertinusių asmenų skaičiumi.  



                         8. Suinteresuotų šalių, vertinusių labai gerai/gerai, sveikatos priežiūros paslaugas, skaičiaus 

santykis su bendru paslaugas įstaigos interneto svetainėje vertinusių asmenų skaičiumi. 

                         9. Suinteresuotų šalių, vertinusių labai gerai/gerai, pateikiamos informacijos aiškumą , skaičiaus 

santykis su bendru paslaugas įstaigos interneto svetainėje vertinusių asmenų skaičiumi. 

                         10. Suinteresuotų šalių, vertinusių labai gerai/gerai, privatumo užtikrinimą lankant savo 

artimuosius, draugus, giminaičius Globos namuose , skaičiaus santykis su bendru paslaugas įstaigos interneto 

svetainėje vertinusių asmenų skaičiumi. 

                         11. Suinteresuotų šalių, vertinusių labai gerai/gerai, privatumo užtikrinimą kalbant telefonu su 

savo artimaisiais, draugais, giminaičiais Globos namuose , skaičiaus santykis su bendru paslaugas įstaigos 

interneto svetainėje vertinusių asmenų skaičiumi. 

11 

Ar organizacija turi informacijos, kad paslaugų gavėjai, personalas ir kitos svarbios suinteresuotosios šalys 

supranta veiklos rezultatus? 

RODIKLIS: 1. Paslaugų gavėjų, kurie supranta globos namų veiklos rezultatus, skaičiaus santykis su bendru 

veiklos rezultatų pristatyme dalyvavusių paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška). 

                     2. Darbuotojų, kurie supranta globos namų veiklos rezultatus, skaičiaus santykis su bendru veiklos 

rezultatų pristatyme dalyvavusių darbuotojų skaičiumi (procentine išraiška).  
  

12 

Ar organizacija turi veiklos efektyvumo, požiūrių, rezultatų ir (arba) veiklos lyginimo rezultatus? 

Rodiklis:   1. Dūkšto globos namų ir kitų globos namų pasitenkinimo paslaugomis rezultatų lyginimas. 

                  2. Dūkšto globos namų ir kitų globos namų teisių užtikrinimo rezultatų lyginimas. 

                   
  

 


