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I. SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro (toliau – Globos centras) budinčio 

globotojo, globėjo (rūpintojo), veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja veiklos kokybės vertinimo tikslą, uždavinius, vertinimo organizavimą, specialisto atlikto 

veiklos kokybės vertinimo įvertinimą ir Globos centre teikiamų paslaugų kokybės įvertinimą.  

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:  

2.1. Budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 

globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, taip pat Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme 

numatytus reikalavimus budinčiam globotojui. Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės 

ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį ir fizinį 

saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises 

ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme. Budintis globotojas prižiūri 

vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. 

Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.  

2.2. Globėjas (rūpintojas) - fizinis asmuo, atitinkantis Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) 

keliamus reikalavimus, kuris globoja (rūpina) vaiką savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos 

aplinkoje, ir įgyvendina Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises 

bei pareigas, yra vaiko atstovas pagal įstatymą.  

2.3. Globos koordinatorius - globos centro socialinis darbuotojas, koordinuojantis pagalbą 

budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui, įtėviui.  

2.4. Vertinimas – tai priemonė, padedanti įvertinti budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) 

bendradarbiavimo procesus, stipriąsias veiklos sritis, kylančius sunkumus ir tas sritis, kuriose dar galima 

tobulėti, kad veikla taptų efektyvesnė, atitiktų geriausius vaiko interesus. Vertinimą atlieka Globos centro 

specialistai.  

2.5. Specialistų atlikto veiklos kokybės vertinimo įvertinimas – tai priemonė, padedanti 

sistemingai stebėti atliekamų budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynos dalyvių veiklos kokybės 

vertinimų profesionalumą ir kokybę, tobulinti globos koordinatorių darbą, įtraukti ir įgalinti budinčius 

globotojus, globėjus (rūpintojus), šeimynos dalyvius į jiems teikiamų paslaugų vertinimą, taip pat rinkti 

duomenis, kurie leistų didinti bendrą viso globos centro veiklų kokybę ir identifikuoti kylančius, su 

paslaugų teikimu susijusius sunkumus.  

            3. Veiklos kokybės vertinimas Centre atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos  

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-285 „Dėl Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro 

veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos 



aprašo patvirtinimo” pakeitimu, Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų 

globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos 

ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. 

įsakymu Nr. BV-66 (GIMK programa) ir šiuo patvirtintu Aprašu.  

 

II. SKYRIUS  

BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO) VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR ETINIAI PRINCIPAI 

  

4. Veiklos kokybės vertinimo tikslas – įvertinti budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) stipriąsias 

puses ir tas sritis, kurias dar reikia pastiprinti, kad budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) veikla 

užtikrintų tinkamą vaiko poreikių tenkinimą ir atitiktų geriausius vaiko interesus.  

5. Veiklos kokybės vertinimo uždaviniai:  

5.1. rinkti duomenis apie budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) veiklą;  

5.2. išsiaiškinti budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) stipriąsias veiklos sritis ir kylančius 

sunkumus;  

5.3. planuoti budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) veiklos ir tarpusavio bendradarbiavimo 

tobulinimo priemones ir jų įgyvendinimą atsižvelgiant į gautus veiklos vertinimo rezultatus.  

6. Specialistas, atlikdamas veiklos kokybės vertinimą, privalo laikytis šių pagrindinių etikos principų:  

6.1. saugios aplinkos sukūrimas - specialistas turi kurti pasitikėjimu grįstą santykį su asmeniu 

ir sukurti saugią asmeniui, skatinančią aplinką, kurioje asmuo jaustųsi įgalintas išsakyti savo nuoširdžią 

nuomonę, nebijotų kalbėti apie kylančius sunkumus. Taip pat, specialistas privalo vengti bet kokio 

spaudimo, bauginimo, grasinimų, naudojimosi savo tarnybine padėtimi ir (ar) bet kokio kito netinkamo 

poveikio asmeniui ir jo nuomonei ir (ar) galimybei ją išsakyti. Specialistas privalo vengti neadekvačių, 

diskriminacinių, žeminančių klausimų ar pasisakymų asmens ir jo globojamų (rūpinamų), prižiūrimų 

vaikų atžvilgiu;    

6.2. konfidencialumo principas - specialistas privalo užtikrinti vertinimo metu surinktos 

informacijos konfidencialumą, ją naudodamas išskirtinai tik darbo ir pagalbos bei paslaugų teikimo 

konkrečiam asmeniui bei jo globojamo/prižiūrimo vaiko interesų užtikrinimo tikslams. Specialistas 

privalo užtikrinti, kad vertinimo metu surinkta informacija nebus prieinama trečiosioms šalims, išskyrus 

atvejus, numatytus įstatymu ir (ar) kai to reikia paslaugoms ir pagalbai teikti, bet tik tokia apimtimi, kokia 

būtina;  

6.3. geranoriškumo ir nusiteikimo nekenkti vertinamam asmeniui principas - specialistas turi 

pirmiausia siekti padėti asmeniui tobulinti jo veiklą ir užtikrinti, kad ji atitiktų geriausius vaiko interesus. 

Specialistas turi būti korektiškas, vengti, kad jo atliekamas vertinimas sukeltų asmeniui fizinį ar emocinį 

diskomfortą, pablogintų jo situaciją, išskyrus atvejus, kai būtina užtikrinti vaiko apsaugą;  

6.4. teisingumo principas - vertinamas asmuo turi jaustis esantis lygiavertis partneris su 

specialistu, kai abu siekia pirmiausia to, kas geriausia vaikui;  

6.5. nediskriminacijos principas - specialistas privalo vienodai gerbti ir vienodai elgtis su 

visais asmenimis, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės 

padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, sveikatos būklės, religijos, etninės priklausomybės ar kitų 

aplinkybių;  

6.6. geriausių vaiko interesų principas - visa renkama informacija turi būti vertinama vaiko 

geriausių interesų aspektu, nustatant, kas naudingiausia vaikui artimiausiu metu ir ateityje;  

6.7. objektyvumo principas - specialistas privalo atskirti faktus ir konkrečius įrodymus nuo 

savo nuomonių, išankstinių nusistatymų ar pažiūrų;  

https://vaikoteises.lt/media/file/Isakymas%20del%20GIMK%20programos%20tvirtinimo_2018%20birzelis(1).pdf
https://vaikoteises.lt/media/file/Isakymas%20del%20GIMK%20programos%20tvirtinimo_2018%20birzelis(1).pdf
https://vaikoteises.lt/media/file/Isakymas%20del%20GIMK%20programos%20tvirtinimo_2018%20birzelis(1).pdf
https://vaikoteises.lt/media/file/Isakymas%20del%20GIMK%20programos%20tvirtinimo_2018%20birzelis(1).pdf


6.8. atsakingumo principas - specialistas privalo prisiimti asmeninę atsakomybę už surinktų 

duomenų teisingumą ir tikrumą. Specialistas privalo visais būdais vengti nuslėpti, suklastoti ar kokiu 

nors kitu būdu iškreipti iš vertinamo asmens gautą informaciją.  

  
III. SKYRIUS  

BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO) VEIKLOS  

KOKYBĖS VERTINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Centras periodiškai, ne rečiau kaip 1 kartą kas 6 mėnesius, atlieka budinčio globotojo vykdomos 

veiklos kokybės vertinimą (vyksta pas budinčius globotojus, organizuoja grupinius aptarimus, dalijimosi 

patirtimi susitikimus, įsivertinimus ir pan.). Budinčio globotojo veiklos vertinimas atliekamas Centro 

direktoriaus nustatyta tvarka. Pirmasis budinčio globotojo veiklos vertinimas atliekamas praėjus 6 

mėnesiams nuo budinčio globotojo veiklos ir Centro paslaugų teikimo pradžios arba gavus rašytinį 

VVTAĮT teritorinio skyriaus prašymą, dėl siūlymo atlikti veiklos kokybės vertinimą budinčiam 

globotojui, globėjui (rūpintojui) ar šeimynos dalyviui.   

8. Atliekant vykdomos veiklos kokybės vertinimą Centro darbuotojas naudoja patvirtintą veiklos 

kokybės vertinimo klausimyną (1 priedas), taip pat gali naudoti dokumentų analizės, interviu, testavimo, 

anketinės apklausos, stebėjimo, diskusijų ir kitus vertinimui skirtus metodus.  

9. Veiklos kokybės vertinimo priemones, metodus atsižvelgdamas į konkrečią situaciją parenka 

Centro socialinis darbuotojas (globos  koordinatorius).   

10. Atsižvelgiant į gautus budinčio globotojo ir (ar) vaiko globėjo (rūpintojo), šeimynos veiklos 

vertinimo rezultatus, Centras planuoja budinčių globotojų ir (ar) vaiko globėjo (rūpintojo), šeimynos 

veiklas, bendradarbiavimo tobulinimo priemones, sutaria dėl šių priemonių įgyvendinimo ir pan. 

Nuasmeninti ir apibendrinti budinčio globotojo ir (ar) vaiko globėjo (rūpintojo), šeimynos veiklos 

vertinimo rezultatai gali būti naudojami Centro teikiamų paslaugų kokybės analizei atlikti ir veiklos 

kokybei gerinti. Centro teikiamų paslaugų kokybei įsivertinti Centro darbuotojas naudoją patvirtintą 

klausimyną „Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro paslaugų gavėjų pasitenkinimo 

paslaugomis vertinimo klausimynas” (3 priedas). Centro paslaugų kokybės analizė atliekama ne rečiau 

kaip vieną kartą per 12 mėnesių.  

11. Centro darbuotojas kartu su budinčiu globotoju, vaiko globėju (rūpintoju), šeimyna sudaro 

veiklos ir bendradarbiavimo tobulinimo priemonių planą (2 priedas).  

  

IV.SKYRIUS   

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS   

  

12. Kilus įtarimui dėl budinčio globotojo, vaiko globėjo (rūpintojo) veiklos, galimai neatitinkančios 

geriausių vaiko interesų, Centro darbuotojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įtarimo 

dienos, imasi aktyvių veiksmų dėl jų veiklos kokybės užtikrinimo. Centro specialistas privalo per 2 darbo 

dienas nuo įtarimo dienos raštu informuoti Valstybės  vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie 

SADM Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Vilniaus rajone (toliau - Tarnyba) apie budinčio 

globotojo, vaiko globėjo (rūpintojo) netinkamumą vykdyti veiklą. Apie šeimynos veiklą, galimai 

neatitinkančią geriausių vaiko interesų, Centras privalo informuoti Tarnybą ir Socialinių paslaugų 

priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD).  

_____________________  



Budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių 

veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo  
                         1 priedas  

  

BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO), ŠEIMYNOS DALYVIŲ VYKDOMOS VEIKLOS KOKYBĖS 

VERTINIMO KLAUSIMYNAS  

  

____________________  
(data)  

  

 BENDRA INFORMACIJA  

Žinios apie budintį 

globotąją, globėją 

(rūpintoją), šeimynos 

dalyvius ir jų šeimą  

1. Vardas, pavardė      

2. Adresas, tel. nr., el. paštas      

3. Kita svarbi informacija apie 

budintį globotoją, globėją (rūpintoją)  
    

Žinios apie prižiūrimą 

ar globojamą  
(rūpinamą) vaiką  

4. Globojamo (rūpinamo) vaiko 

vardas, pavardė, gimimo data  
    

5. Žinios apie globojamo (rūpinamo) 

vaiko tėvus, brolius, seseris, kitus jam 

reikšmingus asmenis  

    

6. Vaiko globos pradžia, globos 

nustatymo pagrindas   
    

 SAUGIOS APLINKOS VAIKUI UŽTIKRINIMAS IR VAIKO FIZINIŲ POREIKIŲ TENKINIMAS  

Namų aplinka  Klausimai   Atsakymai  
1. Vaiko gyvenamoji vieta (aprašyti 

vaiko gyvenamąją patalpą, nurodant, 

ar vaikui skirtas atskiras kambarys, 

ar bendras su kitais gyventojais, koks 

apytiksliai plotas skirtas vaikui, ar 

vaikas turi atskirą vietą miegoti ir 

susidėti bei laikyti savo asmeninius 

daiktus, pakankamai šviesu, ramu, 

kokios sąlygos pamokų ruošai, 

poilsiui, laisvalaikiui, žaidimams)  

  

2. Švara ir tvarka namuose. Naminiai 

gyvūnai, jų priežiūra.  
  

3. Ar turite automobilį? Ar vairuojate 

automobilį?  
  



4. Nauja informacija apie būstą, jo 

saugumą, įsiskolinimus.  
  

 

Stiprioji pusė1  Poreikis2  

    

Mitybos įpročiai  1. Kiek kartų per dieną vaikas valgo?     

2. Ar valgo ugdymo įstaigoje?    

3. Ar daug dėmesio skiriate maisto 

kokybei? Kas ruošia maistą Jūsų 

šeimoje?  

  

4. Mėgstamiausias vaiko maistas? Ar 

valgo vaisius, daržoves?  
  

5. Ar gali pats pasiimti maistą 

namuose?  
  

Stiprioji pusė  Poreikis  

    

Sveikatos sutrikimų 

kompensavimas  
1. Kokia vaiko sveikatos būklė?   
Ar vaikas patikrintas profilaktiškai? 

Ar vaikas reguliariai lankosi pas tam 

tikrų sričių specialistus? Kokius?  

  

2. Ar vaikas sirgo globos/priežiūros 

laikotarpiu? Kokie tai buvo 

susirgimai/ligos? Ar patyrė traumas 

globos/priežiūros metu, kokias?   

  

3. Kas buvo padaryta/daroma vaiko 

sveikatos labui?  
  

Stiprioji pusė  Poreikis  

    

VAIKŲ POREIKIŲ TENKINIMAS BEI RAIDOS SUNKUMŲ KOMPENSAVIMAS  
Ugdymas, mokymas  1. Kokią ugdymo įstaigą, klasę, grupę 

vaikas lanko?  
  

2. Kokie pozityvūs pasiekimai vaiko 

ugdymosi, mokymo procese?  
  

3. Kokios vaiko ugdymosi, 

mokymosi problemos? Kokia buvo 

organizuota pagalba vaikui?  

  

 
1 Vertinamos budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių stipriosios pusės.  
2 Poreikis – atskleidžia budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių poreikius stiprinti tam tikrus gebėjimus.  



4. Kokie vaiko gebėjimai, pomėgiai? 

Kokius neformalus ugdymo 

užsiėmimus vaikas lanko?  

  

Dienotvarkė, 

laisvalaikis  
1. Apibūdinkite vaiko dienotvarkę, 

laisvalaikį.  
  

Stiprioji pusė  Poreikis  

 

    

Auklėjimas  1. Ko siekiate auklėdami vaiką?    

2. Apibūdinkite vaiko charakterio, 

elgesio ypatumus.  
  

3. Ar sutampa Jūsų ir sutuoktinio 

požiūriai į vaiko auklėjimą? Kaip 

sprendžiate iškilusius nesutarimus 

dėl auklėjimo?  

  

4. Už ką ir kaip vaikas skatinamas, 

giriamas? Kaip dažnai?  
  

5. Kokius drausminimo būdus taikote 

auklėdami vaiką? Kokiam 

drausminimui nepritariate?  

  

6. Ar duodate vaikui kišenpinigių? Jei 

taip, tai kiek?  
  

7. Įvertinkite savo stipriąsias ir 

silpnąsias puses auklėjant vaiką?  
  

Stiprioji pusė  Poreikis  

    

Budinčio globotojo, 

globėjo (rūpintojo),  
šeimynos dalyvių bei jų 

šeimos santykis su 

vaiku  

1. Ar vaikui išaiškintos Jūsų šeimos 

taisyklės? Ar vaikas lengvai 

prisitaikė prie Jūsų namų tvarkos, 

taisyklių?   

  

2. Kokias vaiko tradicijas, įpročius ar 

kitus vaiko identitetui svarbius 

aspektus galėtumėte išvardinti? 

Kokias sąlygas sudarote vaikui 

laikytis šių tradicijų, įpročių?  

  

2. Kiek skiriate laiko bendravimui su 

vaiku per dieną?  
  

3. Kas jums malonu ir kas kelia nerimą 

globojant vaiką?  
  

4. Kokie vaiko santykiai su Jūsų 

šeimos nariais?  
  



5. Su kuriuo iš šeimos narių vaiko 

ryšys artimiausiais?  
  

Stiprioji pusė  Poreikis  

    

Vaiko globos (rūpybos) 

išmokos bei vaiko 

pinigų panaudojimas  

1. Kaip paskirstoma vaiko globos 

išmoka, vaiko pinigai?  
  

2. Ar atidaryta banko sąskaita vaiko    

 

 vardu?   

Stiprioji pusė  Poreikis  

    

VAIKO RYŠIŲ SU JO BIOLOGINE ŠEIMA UŽTIKRINIMAS   
Vaiko santykiai su tėvais, 

broliais,  
seserimis ir kitais jam 

reikšmingais žmonėmis  

1. Ar vaikas palaiko ryšius su biologiniais tėvais, 

giminaičiais, kitais jam reikšmingais žmonėmis?  
Su kuo, kokiu būdu ir kaip dažnai?   

  

  2. Kaip padedate vaikui palaikyti ryšius su jo 

biologine šeima?   
  

  3. Kaip vaiką įtakoja ryšiai su biologine šeima?     

Stiprioji pusė  Poreikis  

    

PAGALBA VAIKUI UŽMEZGANT SAUGIUS IR PATVARIUS RYŠIUS   
Vaiko naujų ryšių 

stiprinimas  
1. Ar vaiko globa įtakoja Jūsų tarpusavio santykius su 

sutuoktiniu, kitais šeimos nariais? Kaip? Kaip 

sprendžiate kylančius sunkumus?   

  

2. Ar vaikas užmezgęs ryšius su Jūsų giminaičiais, 

kitais Jūsų šeimai artimais žmonėmis?  
  

3. Ar vaikas turi draugų bendraamžių?    

4. Ar leidžiate vaiko draugams svečiuotis savo 

namuose?   
  

Stiprioji pusė  Poreikis  

    

BENDRADARBIAVIMAS SPRENDŽIANT VAIKO IR ŠEIMOS PROBLEMAS  
1. Su kokiomis institucijomis palaikote ryšius, 

bendradarbiaujate prižiūrėdami, globodami vaiką?  
  



Budinčio globotojo, 

globėjo (rūpintojo), 

šeimynos dalyvių  
bendradarbiavimas  su 

socialinėmis ir kitomis 

institucijomis  

2. Ar kyla sunkumų kreipiantis pagalbos į Jūsų 

išvardintas institucijas?   
  

3. Kokios paramos sulaukėte iš specialistų? 

Kokios pagalbos ir paslaugų trūksta?   
  

Budinčio globotojo, 

globėjo (rūpintojo), 

šeimynos dalyvių  

1. Kaip vyksta Jūsų  
bendradarbiavimas su  Globos centro specialistais 

(telefonu, el. paštu,  

  

bendradarbiavimas   
su Globos  centru  

susitikimai, specialistų konsultacijos)? Kaip 

dažnai? Ką manote apie bendradarbiavimo 

kokybę?   

 

2. Kokios pagalbos  sulaukėte iš  Globos centro 

specialistų? Kokios pagalbos trūksta?   
  

3. Kaip reaguojate į Globos centro darbuotojų 

skambučius, apsilankymus Jūsų namuose?  
  

 Stiprioji pusė  Poreikis  

     

  

Vertinimą atliko:  

  

      

__________________________________________      _____________________  

 (pareigų pavadinimas)  (vardas, pavardė)             (parašas)               

  

  

__________________________________________      _____________________  

             (pareigų pavadinimas       (vardas, pavardė)              (parašas)  

  

  

  

  

  
  

 

 

 



Budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių  
veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo  

                         2 priedas   

  

  

BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO) AR ŠEIMYNOS DALYVIŲ VEIKLOS IR BENDRADARBIAVIMO 

TOBULINIMO PRIEMONIŲ PLANAS   

_______________________________  
(plano parengimo data)   

  

Veiklos sritis  Poreikis  Priemonės  Data, laikotarpis  Bendradarbiavimas  su 

specialistais  
Vaiko saugios aplinkos 

užtikrinimas ir fizinių 

poreikių tenkinimas  

        

Vaikų poreikių tenkinimas bei 

raidos sunkumų 

kompensavimas  

        

Vaiko ryšių su artimaisiais 

užtikrinimas  
        

Pagalba vaikui užmezgant 

saugius ir patvarius ryšius  
        

Bendradarbiavimas 

sprendžiant vaiko problemas  
        

  

Numatoma plano peržiūros data _______________________   

  

Budintis globotojas, globėjas (rūpintojas), šeimynos dalyviai _____________________________________________________________  

                                            (vardas, pavardė, parašas)  

  

Budintis globotojas, globėjas (rūpintojas), šeimynos dalyviai _____________________________________________________________  

                                            (vardas, pavardė, parašas)   

Globos koordinatorius   __________________________________________________________________________________________  

        (vardas, pavardė, parašas)  

Kiti specialistai, dalyvavę vertinime: ________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                (pareigos,  vardas,  pavardė,  parašas)  



Budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių  
veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo  

                         3 priedas   
 VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO GLOBOS CENTRO 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ PASITENKINIMO PASLAUGOMIS VERTINIMO KLAUSIMYNAS 
 

       Gerbiami paslaugų gavėjai, maloniai prašome užpildyti klausimyną, išsakyti savo nuomonę apie paslaugų teikimą 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globos centre.  
Iš anksto dėkojame.  

 

1. Lytis: 

 Vyras  

 Moteris 

2. Amžius _______ metai. 

3. Kaip vertinate  paslaugas, kurios Jums  teikiamos Globos centre? 

(Vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai) 

N 

Eil. 

Nr. 

Paslauga, paslaugos 

sudedamosios dalys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nežinau 

labai blogai        blogai patenkinam

ai 

       gerai labai gerai 

1. Konsultavimas 

    21       

2. Informavimas 

           

3. Tarpininkavimas 

           

4. Vizitai šeimoje 

      1     

5. Savigalbos grupių vedimas 

           

6. Mokymai pagal GIMK 

programą 

           

7. Kitos paslaugos 

(įrašyti) 

 

           

r. Viešoji paslauga Labai blogai Labai gerai N/A 

6. Vertindami Centre teikiamas paslaugas, įvertinkite kiekvieną iš teiginių. 

(Vertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku) 

 

Eil. 

Nr. 

Teiginys 1 2 3 4 5 Nežinau 

1. Globos centras, teikiantis paslaugas,  yra lengvai 

pasiekiamoje, patogioje vietoje. 

      

2. Globos centro darbo laikas Jums yra patogus. 

 

      

3. Kai kreipėtės dėl paslaugų, į Jūsų problemą buvo 

reaguota iš karto. 

      

4. Kai kreipėtės dėl paslaugų, Jūsų problema buvo išspręsta 

laiku (per Globos centro nurodytą laiką). 

      

5. Globos centro specialistai yra kompetentingi ir išmano 

savo darbą. 

      



6. Globos centro specialistai yra mandagūs ir maloniai 

bendrauja su paslaugų gavėjais. 

      

7. Globos centro teikiama informacija yra 

lengvai gaunama, išsami ir suprantama. 

      

8. Globos centro patalpos  yra švarios ir tvarkingos. 

 

      

Nr. Teigi 

7. Jūsų pastabos, pasiūlymai dėl paslaugų Globos centre teikimo______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

  

  


