
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo tikslas – užtikrinti 

kokybiškų socialinių paslaugų teikimą vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia, senyvo 

amžiaus asmenims, atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, gerinant jų gyvenimo kokybę bei užtikrinant 

neįgaliųjų socialinę integraciją. 

1 lentelė 

  Gavėjai Pokytis 

2020 m. 2021 m. 2022 m. 2021/2022 m. 
Paslaugų gavėjų skaičius per metus, iš jų: 90 83 90 +7 

Senyvo amžiaus 80  73 77 +4 

Neįgalūs darbingo amžiaus 10  10 12 +2 
Vaikai su negalia  0 0 1 +1 

                

               Per 2022 m.  dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų skaičius buvo 90 

asmenų ( iš jų 88 su sunkia negalia), lyginant su 2021 m. paslaugų gavėjų skaičius išaugo +7 

paslaugų gavėjais. 2022 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslauga buvo suteikta 

30408,50 val. ( 1 paslaugų gavėjui vidutiniškai 608,17 val.).    

2022 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikė 26 individualios 

priežiūros darbuotojos (17 et.). Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos buvo teikiamos 

49 Anykščių miesto ir 41 seniūnijų gyventojams. 2022 m. gruodžio 30 d. duomenimis dienos 

socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo laukė 2 asmenys ( 1 seniūnijos ir 1 Anykščių 

miesto gyventojas).  

 

 
Per 2022 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas buvo nutrauktas 

22 asmenims, iš jų dėl mirties- 16 asmenų, 3 asmenims dėl apgyvendinimo ilgalaikės socialinės 

globos įstaigose ir 3 asmenims nesikreipiant dėl socialinių paslaugų atnaujinimo ilgiau nei 120 

dienų.   

2022 m. buvo gauti 23 nauji sprendimai dėl dienos socialinės globos asmens namuose 

paslaugų skyrimo, iš jų 5 paslaugų gavėjams iki dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų 

skyrimo, buvo teikiamos pagalbos į namus paslaugos, tačiau pasikeitus jų sveikatos būklei, 

paslaugos buvo pervertintos. Su 16 asmenų paslaugų teikimo sutartys buvo pasirašytos 2-3 savaičių 

laikotarpyje nuo dienos socialinės globos asmens namuose sprendimo gavimo, organizuotas 

paslaugų teikimas. Su 4 asmenimis paslaugų teikimo sutartys nebuvo pasirašytos, nes paslaugos 

jiems buvo neaktualios ir (arba) išvyko į globos įstaigas, ir (arba) mirė.  
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Paslaugų gavėjams, gaunantiems dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, yra 

sudarytos galimybės kuo ilgiau kokybiškai gyventi savo  namuose, išlikti savarankiškiems, o 

šeimos nariams derinti asmeninį gyvenimą su artimojo slauga/priežiūra, todėl atsižvelgiant į 

paslaugų gavėjų, jų artimųjų išsakytus pasiūlymus dėl dienos socialinės globos asmens namuose 

paslaugų kokybės gerinimo nuo 2022 m. balandžio mėn. dienos socialinės globos asmens namuose 

paslaugos yra organizuojamos ir teikiamos vakarais ( nuo 17-20 val.) ir savaitgaliais. Šias paslaugas 

teikia 3 individualios priežiūros darbuotojos.  Per šį laikotarpį dienos socialinės globos asmens 

namuose paslaugos vakarais ir savaitgaliais buvo suteiktos 13 asmenų, 2371 valandų ( 1 paslaugų 

gavėjui vidutiniškai 182,39 val.).  Poreikis, gauti socialines paslaugas vakarais ir savaitgaliais buvo 

patenkintas 100 %.   

 2022 m. didėjo dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo valandų skaičius 1 

paslaugų gavėjui per dieną. 2021 m. vidutiniškai 1 paslaugų gavėjui pagal poreikį buvo skirta 2 val./ 

dieną, 2022 m. vidutiniškai 1 paslaugų gavėjui pagal poreikį 3 val. per dieną. Atsiradęs paslaugų 

gavėjų poreikis gauti daugiau valandų  per dieną dėl  pablogėjusios sveikatos būklė, vienišumas, 

artimųjų užimtumas ir pan.  Per 2022 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų 

gavėjams buvo suteiktos 89535 (2021 m. – 79716) socialinės paslaugos: informavimas, 

konsultavimas - 315, bendravimas - 11408, tarpininkavimas, atstovavimas - 1317, transporto 

paslaugos organizavimas - 25, maitinimo organizavimas - 13727, buities darbai - 13510, skalbimas 

ir priežiūra - 1467, asmens higiena - 13051, sveikatos priežiūra - 806, psichologinės pagalbos 

organizavimas - 0, laisvalaikio organizavimas - 13106, lydėjimas (pagalba judant) - 8128, 

gyvenamosios dalies šildymas - 2672, kitos paslaugos - 10013.  

 

 
 

Siekiant gerinti ir tobulinti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimą 

kasmet yra vykdomos paslaugų gavėjų anketinės apklausos apie teikiamų paslaugų kokybę. 2022 m. 

gruodžio mėn. buvo vykdyta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 49 dienos socialinės globos 

asmens namuose paslaugų gavėjai. Apklausų metu išsiaiškinta, kad 43 asmenims suteiktos 

paslaugos yra reikalingos bei patenkina jų poreikius ir lūkesčius, 46 dienos socialinės globos 

asmens namuose paslaugas gaunančiųjų mano, kad suteiktos paslaugos pagerino jų gyvenimo 

kokybę, 40 gaunančiųjų paslaugas, teigė, kad yra patenkinti dienos socialinės globos asmens 

namuose paslaugų kokybe, 9 atsakė, kad dažniausiai yra patenkinti suteiktų paslaugų kokybe.  

 

315 
11408 

1317 
25 

13727 
13510 

1467 
13051 

806 
0 

13106 
8128 

2672 
10013 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Informavimas, konsultavimas

Tarpininkavimas, atstovavimas

Maitinimo organizavimas

Skalbimas ir priežiūra

Sveikatos priežiūra

Laisvalaikio organizavimas

Gyvenamosios dalies šildymas

Per 2022 m. suteiktų socialinių paslaugų skaičius 



 
 

Paslauga finansuojama iš Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ir paslaugų 

gavėjų įmokų už suteiktas paslaugas.  

Pagalbos į namus tarnyboje  2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 37 darbuotojos. 

2022 m. spalio- lapkričio mėnesį vyko anoniminė  darbuotojų apklausa apie pasitenkinimą darbu 

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Pagalbos į namus tarnyboje.  Apklausoje dalyvavo 35 

darbuotojos (96% darbuotojų). 35 darbuotojos (100%) anketoje pažymėjo, kad yra patenkintos 

darbu pagalbos į namus tarnyboje. Darbuotojų kompetenciją, pasitenkinimą darbu atspindi jų darbo 

stažas šioje tarnyboje. Augant socialinių paslaugų skaičiui prie pagalbos į namus tarnybos 

prisijungė ir nauji darbuotojai 2022 m. pardėjo dirbti 8 nauji darbuotojai.  11 darbuotojų (32%) 

darbuotojų dirba 10 metų ir ilgiau, po 8 darbuotojus (22%) dirba nuo 5-7 metų.  
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