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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO, PALAIKYMO IR (AR ) ATKŪRIMO PASLAUGŲ
GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
2020 m. birželio 3 d. Nr. SPCV1Lazdijai
Vadovaudamasi viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro įstatų, patvirtintų Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-43 „Dėl viešųjų įstaigų
įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“, 61.14. papunkčiu, viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų
centro direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
kovo 31 d. sprendimu Nr. 5TS-1546 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“, 7.10. papunkčiu:
t v i r t i n u viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinių įgūdžių ugdymo,
palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepciją (pridedama).
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Parengė
Odeta Lenkauskienė
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PATVIRTINTA
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų
centro direktoriaus
2020 m. birželio 3 d.
Įsakymu Nr. SPCV1-

VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR
(AR ) ATKŪRIMO PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA
Viešojoje įstaigoje Lazdijų socialinių paslaugų centre (toliau - Centras) socialiniai
darbuotojai darbui su šeimomis teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) atkūrimo paslaugas
šeimoms Lazdijų rajono savivaldybėje, siekiant palaikyti ir atstatyti šeimų savarankiškumą,
atliekant įvairias visuomeniniame ar šeimos gyvenime reikalingas funkcijas.
Teikiant paslaugas yra atsižvelgiama į paslaugų gavėjų poreikius, lūkesčius, jų
suvokimą ir gebėjimus bei fizinę ir socialinę aplinką.
Gyvenimo kokybės koncepcija (toliau - Koncepcija) apibrėžia paslaugų gavėjų
gyvenimo kokybės pokyčius, dėl jiems teikiamų paslaugų.
Gyvenimo kokybė – tai individualus kiekvieno paslaugų gavėjo fizinės, psichologinės
ir socialinės gyvenimo gerovės suvokimas ir vertinimas, siejant su savo lūkesčiais.
Centro paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės vertinimo sritys:




Aplinka
Saugumas ir sveikata
Saviraiškos ir tobulėjimo galimybės

BŪSTAS, FINANSAI, DARBAS

APLINKA
(materialinė, socialinė psichologinė)

GYVENIMO KOKYBĖ

PSICHOLOGINIAI, KASDIENINIAI,
GYVENIMO, BENDRAVIMO, TĖVYSTĖS
ĮGŪDŽIAI, ATVEJO VADYBA

SAUGUMAS IR
SVEIKATA

SAUGI APLINKA, TEISINĖ PAGALBA IR
ŠVIETIMAS, SVEIKATA

SAVIRAIŠKA IR
ASMENINIS
TOBULĖJIMAS

TARRPASMENINIAI SANTYKIAI, SAVĘS
VERTINIMAS, MOKSLAI,
PERSIKVALIFIKAVIMAS IR PAN.
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1. Aplinka:
1.1. Materialinė – darbas, būstas, gyvenimo sąlygos, šeimos pajamos, finansiniai
įsipareigojimai.
1.2. Socialinė – psichologinė – paslaugų gavėjų bendravimas, jų namų aplinka, santykiai su
artimaisiais, tėvystės įgūdžiai, šeimos ir įvairių įsipareigojimų derinimas, atvejo vadyba ir kt.
2. Saugumas ir sveikata – fizinis, teisinis, psichologinis ir socialinis paslaugų gavėjų saugumas
bei fizinė sveikata ir emocinė savijauta.
3. Saviraiška ir asmeninis tobulėjimas – savęs suvokimas, pasaulėžiūros praplėtimas,
tarpasmeniniai santykiai, savęs vertinimas, stipriųjų pusių atradimas, dalyvavimas bendruomenėje,
veiklose, kurios skatina tobulėjimą.
Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė vertinama siekiant juos įtraukti į pagalbos
procesą, teikti paslaugas atsižvelgiant į poreikius, nuomonę ir siekiant gerinti paslaugų gavėjų
gyvenimo kokybę.
Vertinimui naudojamas klausimynas, kuris pildomas praėjus 6 mėnesiams nuo
paslaugų teikimo pradžios. Gauti rezultatai peržiūrimi, vertinami ir analizuojami. Atsižvelgiant į
gautus rezultatus, vertinamas paslaugų teikimo poveikis paslaugų gavėjų gyvenimo kokybei ir esant
poreikiui, tobulinamos teikiamos paslaugas.
Pildant klausimyną paslaugų gavėjai konsultuojami, jiems išaiškinami neaiškūs ir
nesuprantami terminai. Atlikus apklausą įvardinamas gyvenimo kokybės pokytis – ar tuo
laikotarpiu, kai buvo teikiamos paslaugos, jie tapo labiau patenkinti savo gyvenimo kokybe.
Teigiamu paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės pokyčiu laikomas teigiamas pokytis bent vienoje
vertinamoje gyvenimo kokybės srityje. Gauti rezultatai aptariami su paslaugų gavėjais.
KLAUSIMYNAS
PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS ĮVERTINIMUI
1. Kiek Jums naudingos teikiamos paslaugos? kai 1 – visai nenaudingos, o 5 – labai
naudingos (apibraukite skaičių kiekvienoje eilutėje)
informavimo

1

2

3

4

5

konsultavimo

1

2

3

4

5

tarpininkavimo ir
atstovavimo

1

2

3

4

5

kasdienio gyvenimo
įgūdžių ugdymo

1

2

3

4

5
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tėvystės įgūdžių ugdymo

1

2

3

4

5

darbinių įgūdžių
ugdymas

1

2

3

4

5

Šeimos pajamų
planavimo

1

2

3

4

5

AV posėdžiai

1

2

3

4

5

nemokamo transporto

1

2

3

4

5

2. Įvertinkite, pagal esamą dabartinę būklę, nurodytų veiksnių pasitenkinimą penkių balų
skalėje, kai 1 – visai nepatenkintas, o 5 – labai patenkintas (apibraukite skaičių
kiekvienoje eilutėje)
fizinė sveikata

1

2

3

4

5

emocinė savijauta

1

2

3

4

5

finansinė padėtis

1

2

3

4

5

psichologinė būklė

1

2

3

4

5

namų aplinka

1

2

3

4

5

socialinė aplinka

1

2

3

4

5

laisvalaikio praleidimas

1

2

3

4

5

santykiai su šeimos
nariais

1

2

3

4

5

teikiama pagalba

1

2

3

4

5
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