
 

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAGALBOS Į NAMUS IR 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ  

GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Zarasų rajono socialinių paslaugų centras (toliau ZRSPC), socialinių paslaugų teikėjas, teikiantis 

paslaugas atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius, lūkesčius ir gebėjimus bei jų fizinę ir socialinę 

aplinką. ZRSPC teikia pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas, kuriomis siekiama 

stiprinti asmens gebėjimus ir kasdieninio gyvenimo įgūdžius bei savarankiškumą. 

2. ZRSPC įgyvendina paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepciją. Šiuo dokumentu vadovaujasi 

visi ZRSPC darbuotojai, teikiant pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas. 

3. Gyvenimo kokybė – tai paslaugų gavėjų fizinės ir emocinės sveikatos būklės, socialinio ir 

fizinio saugumo, gyvenamosios aplinkos kokybės, pasitenkinimo laipsnį atspindinti visuma, 

vertinant atskiro paslaugų gavėjo požiūriu. 

Gyvenimo kokybės koncepcijos tikslas – išsiaiškinti pagalbos į namus ir dienos socialinės globos  

paslaugų gavėjų poreikius ir lūkesčius, tobulinti teikiamas paslaugas, siekiant gerinti paslaugų 

gavėjų gyvenimo kokybę. 

                                                 II SKYRIUS 

                          GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS 

4. Gyvenimo kokybės matavimas yra paremtas atskirų gyvenimo kokybės sričių įvertinimu. 

5. Teikdami pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas siekiame gerinti paslaugų 

gavėjų: 

5.1. fizinę gyvenimo kokybę: 

5.1.1. aprūpinimas būtiniausiais daiktais, pagalba buityje, namų tvarkymas; 

5.1.2. aprūpinimas maisto produktais ir/ar maisto ruoša; 

5.1.3. asmens higiena ir priežiūra (sauskelnių keitimas, pagalba prausiantis, rengiantis, išmaudymas, 

lovos perklojimas, skalbimas); 

5.1.4. pagalba rūpinantis asmens sveikata, (vaistų pirkimas, apsilankymų pas gydytojus 

organizavimas, lydėjimas į gydymo įstaigas); 

5.1.5. esant poreikiui tarpininkaujame kreipiantis dėl techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems. 

5.2. emocinę gyvenimo kokybę: 

5.2.1. skatiname bendravimą su artimaisiais, palaikome tarpusavio ryšį; 

5.2.2. visuomet stengiamasi išlaikyti gerą santykių pobūdį tarp socialinių paslaugų teikėjų ir gavėjų; 

5.2.3. skatiname būti aktyviais, besidominčiais gyvenimo aktualijomis. 

5.3. materialinę gerovę: 
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5.3.1. esant poreikiui ir galimybėms, skatiname, organizuojame ir tarpininkaujame kreipiantis dėl 

socialinių išmokų ir kompensacijų; 

5.3.2. esant poreikiui ir galimybėms, tarpininkaujame kreipiantis dėl vienkartinių socialinių išmokų; 

5.3.3. pablogėjus sveikatos būklei, tarpininkaujame kreipiantis dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir 

tikslinių kompensacijų (priežiūros (pagalbos) ar slaugos) paskyrimo. 

 

 
 

                                                                      III SKYRIUS 

                       GYVENIMO KOKYBĖS REZULTATAI 

 

6. Gyvenimo kokybę vertina pats paslaugų gavėjas, jei tokios galimybės nėra tuomet artimieji ir 

tiesiogiai su paslaugų gavėju dirbantis personalas. 

7. Gyvenimo kokybės pokytis, pradėjus gauti/gaunant pagalbos į namus ir dienos socialinės globos 

paslaugas vertinimas anketinės apklausos būdu. 

7.1. Metų pabaigoje, lankomosios priežiūros darbuotojai išdalina paslaugų gavėjams ZRSPC 

paruoštas gyvenimo kokybės vertinimo anketas. 

7.2. Apklausiami tik tie paslaugų gavėjai, kuriems paslaugos teikiamos daugiau kaip 3 mėnesius.  

7.3. Užpildytas anketas darbuotojai pristato į ZRSPC bei perduoda atsakingam darbuotojui. 

7.4. Anketų duomenis renka įstaigos vadovo paskirtas atsakingas asmuo. 

7.5. Gauti rezultatai apibendrinami procentine išraiška, kuri parodo paslaugų gavėjų skaičių, 

kuriems gyvenimo kokybė pagerėjo. 

7.6. Rezultatai lyginami su praėjusių metų gautais rezultatais, kas leidžia įvertinti gyventojų 

gyvenimo kokybės pokytį. 

7.7. Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, siekiame tobulinti teikiamas socialines paslaugas asmens 

namuose. 

 

                                        



                                      III SKYRIUS 

                          BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8.. Gyvenimo kokybės koncepcija atnaujinama ir peržiūrima pagal poreikį. 

9. Su šia koncepcija supažindinamas kiekvienas ZRSPC lankomosios priežiūros darbuotojas. 

10. Paslaugų gavėjams padalijamos šios koncepcijos santraukos. 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.1 
 

             GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJOS APKLAUSOS ANKETA 

 Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui svarbu išsiaiškinti paslaugų gavėjo nuomonę ir 

lūkesčius, kad galėtume tobulinti teikiamas paslaugas, siekiant gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybę. Norėdami tai padaryti, prašome Jūsų, gerbiami paslaugų gavėjai, užpildyti šį klausimyną.  

 

1. Kas Jums yra gyvenimo kokybė? (pažymėkite Jums tinkančius variantus) 

o Sveikata, gera fizinė savijauta; 

o Gera emocinė savijauta; 

o Asmeninė savirealizacija (laisvalaikis, mėgstamos veiklos, savarankiškumas); 

o Materialinė gerovė (pajamos, gyvenamoji aplinka); 

o Socialinė aplinka (asmeniniai / šeimyniniai ryšiai, dalyvavimas visuomeniniame 

gyvenime). 

 

2. Ar pagerėjo Jūsų gyvenimo kokybė pradėjus gauti socialines paslaugas, savo namuose? 

o Taip, labai pagerėjo; 

o Gana nemažai pagerėjo; 

o Labai nedaug pagerėjo; 

o Visiškai nepagerėjo. 

3. Ar gaunant paslaugas savo namuose pagerėjo Jūsų emocinė savijauta (jaučiatės ramiau, geriau, 

saugiau)? 

o Taip, labai pagerėjo; 

o Gana nemažai pagerėjo; 

o Labai nedaug pagerėjo; 

o Visiškai nepagerėjo. 

 

4. Ar gaunat paslaugas savo namuose pagerėjo, Jūsų nuotaika ( nėra juntamo nerimo, pykčio, 

slogios nuotaikos)? 

o Taip, labai pagerėjo; 

o Gana nemažai pagerėjo; 

o Labai nedaug pagerėjo; 

o Visiškai nepagerėjo. 

 

5. Ar gaunant paslaugas savo namuose, yra geriau patenkinami Jūsų mitybos poreikiai? 

o Taip; 

o Daugiau taip, nei ne; 

o Daugiau ne, nei taip; 

o Ne. 

6. Ar gaunant paslaugas savo namuose yra geriau patenkinami Jūsų asmeninės higienos poreikiai? 

o Taip; 

o Daugiau taip, nei ne; 

o Daugiau ne, nei taip; 

o Ne. 

 

7. Ar gaunant paslaugas savo namuose pagerėjo Jūsų namų aplinka (švari, tvarkinga buitis, šilta 

namų aplinka)? 



o Taip, labai pagerėjo; 

o Gana nemažai pagerėjo; 

o Labai nedaug pagerėjo; 

o Visiškai nepagerėjo. 

 

8. Ar gaunant paslaugas savo namuose, pagerėjo Jūsų materialinė aplinka (galite gauti tas prekes ir 

paslaugas, kurios ankščiau Jums buvo sunkiau pasiekiamos/nepasiekiamos)?  

o Taip, labai pagerėjo; 

o Gana nemažai pagerėjo; 

o Labai nedaug pagerėjo; 

o Visiškai nepagerėjo. 

9. Ar gaunant paslaugas savo namuose, yra greičiau patenkinami Jūsų finansiniai poreikiai ( 

piniginės kompensacijos, socialinės išmokos)?  

o Taip; 

o Daugiau taip, nei ne; 

o Daugiau ne, nei taip; 

o Ne. 

10. Ar turite, kokių nors pastabų, pageidavimų ZRSPC personalui, kurios prisidėtų, prie Jūsų 

gyvenimo kokybės gerėjimo? 

 

 


