
 

3. PARTNERYSČIŲ TEIKIAMOS NAUDOS REZULTATAI 2020 m. 

 

25 kriterijus. 

Socialinių paslaugų teikėjas įvertina partnerystės rezultatus ir naudą paslaugų gavėjams ir 

organizacijai. 

 

Rodiklis: Globos namų sutaupytų išlaidų dydis dėl iš partnerių gautos  paramos, (Eurais). 

 
Rezultatų aiškinimas. 

Matavimo vienetai: 2017 m. - 2020 m. gautos paramos (inventoriaus) vertė Eurais. 

Rezultatai.  
Globos namai ne vienerius metus bendradarbiauja su ,,Ignalinos grupės Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba‘‘, VšĮ 

,,Laisvės TV‘‘, UAB ,,Tamro‘‘ organizacijomis. ,,Ignalinos grupės Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba‘‘ kaskart 

teiraujasi, kokios paramos t. y. priemonių Globos namams reikia labiausiai ir atsižvelgdami į mūsų situaciją bei 
poreikius paremia, atitinkamomis priemonėmis  

2018 m. gauta priemonių:14 įpakavimų sauskelnių, 2 įpakavimai įklotų, 6 dėžės paklotų, 3vnt. stalų, 1000vnt. 

tvarsliavos, 5vnt. neįgaliųjų vežimėlių, 5vnt. vaikštynių, 14vnt. kėdžių, 67vnt. patalynės. 

2017 m. - 240 vnt. medikamentų , 154kg. ligoninės priemonių,141vnt. patalynės, 122vnt. sauskelnių, 66 įpakavimai 

įklotų, 2vnt. vaikštynių, 7vnt. ramentų, 50vnt. puodelių, 8vnt. kėdžių. 

2019 m. - 1vnt. telefonas, 337vnt. maisto, 20vnt. sauskelnių, 7vnt. paklotų, 8vnt. lazdų, 8vnt. tvarsliavos. 

2020 m. – 1000vnt. medicininių kaukių, 500vnt. respiratorių, 100vnt. daugkartinių kaukių, 70 vnt. maisto, 30vnt. 

kombinezonų, 3L rankų dezinfekavimo priemonių. 

Išvados: 

1. 2020 metų partnerysčių teikiamos naudos rezultatai aptarti su darbuotojais, padaryta išvada, kad šių metų gautas 

inventorius buvo labai vertingas, nes įvedus Lietuvoje karantiną, dėl Covid-19 infekcijos buvo didelis poreikis 
medicininėms kaukėms, respiratoriams ir visoms kitoms reikalingoms priemonėms, kurios padėjo ir padeda saugotis 

paslaugų gavėjams ir darbuotojams nuo viruso. 

2. Gautos priemonės yra panaudojamos paslaugų gavėjų -  slaugai, gydymui, imuniteto stiprinimui, saugiam 

judėjimui užtikrinti, jaukios gyvenamosios aplinkos kūrimui ir pan.  

3. Lyginant keleto metų rezultatus matome, kad 2018 m. gauta parama (inventorius) vertinant Eurais buvo 

didžiausia, lyginant su kitais metais, nes buvo gauta patalynės ir paramos skirtos slaugai.  

4. 2019 metais parama Eurais yra mažiausia, tačiau gautas bevielis telefonas pagerino paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybę bendraujant su artimaisiais, nes mes galime nunešti telefoną paslaugų gavėjui į kambarį. 

5. Buvome numatę vertinti partnerių organizuojamų renginių indėlį į gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą, bet 

dėl Covid-19 pandemijos karantino 2020 m. veiklos nevyko.  
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