Apklausa "Paslaugų gavėjų poreikiai"
Respondentų statistika:
Viso respondentų
Vyras
Moteris
Vidutinis amžius

22
15
7
34.5 metai

Rezultatų santrauka
1. Ar paslaugos teikiamos globos namuose užtikrina jūsų poreikius? (daug galimų variantų)
Taip

19

Ne

0

0%

Nežinau

2

9.1%

Kita

1

4.5%

Viso atsakymų

22

86.4%

Kiti atsakymai:
Truksta ne pramogu, o daugiau savarankiskumo

2. Kokie jūsų poreikiai globos namuose nėra užtikrinami? (daug galimų variantų)
Maitinimo

1

4.5%

Asmens higienos

1

4.5%

Sveikatos

0

0%

Savirelizacijos

6

27.3%

Įgūdžių ugdymo ir palaikymo

2

9.1%

Kita

12

54.5%

Viso atsakymų

22

Kiti atsakymai:
poreikiai užtikrinami
Visi poreikiai užtikrinami
viskas užtikrinta.
Visi poreikiai užtikrinami
Visi poreikiai užtikrinami
Visi poreikiai užtikrinami
Užtikrinami
Užtikrinami
Visi užtikrinami.
Užtikrinami
Užtikrinami
Užtikrinami

3. Kaip manote, ką reikėtų patobulinti/pakeisti/įdiegti, kad jūsų poreikiai būtų pilnai patenkinti?
1) Vykdyti daugiau išvykų, užsiėmimų namuose.
2) nežinau
3) Noreciau kad butu pusyno namuose yrenktos supynes
4) Reikia kad butu irenktos supynes
5) Įsigyti priemonių reikalingų palaikyti asmens higienai.
6) Saviugdos daugiau, tiek fizinės, tiek psichologinės, bet jau čia ne darbuotojų, o mano paties stimulas.
Trūkumas ryžto, nes gaunu tikrai pakankamai slopinančių vaistų.
7) kad galeciau uzsidirbti susiradusi koki darbeli
8) Nieko keisti nereikia.
9) kuo daugiau graziu praleistu dienu
10) Nieko nereikėtų keisti.
11) kuo daugiau veiklu
12) Nieko nereikia keisti.
13) Nieko nereikėtų keisti.

14)
15)
16)
17)
18)

Būtų gerai, kad būtų su kuo žaisti stalo tenisą.
Galėtų būti grynų pinigų fondas.
Sporto reikmenų.
Viskas patenkinama.
1. Duoti antrą soc. Darbuotoją.

2. Daugiau skirti dėmesio užimtumui
19) nezinau
20) Nieko nereikia
21) sporto reikmenu
22) Aš manau viskas yra gerai.

4. Ar esate patenkinti teikiamomis paslaugomis globos namuose?
Taip

22

Ne

0

0%

Kita

0

0%

Viso atsakymų

22

100%

5. Kaip manote kas pagerintų jūsų gyvenimo kokybę, kokių paslaugų trūksta?
1) Gyvenimo kokybė pakankamai gera, kol kas jokių paslaugų netrūksta.
2) netruksta
3) Truksta kad butu galima isidarbinti nors puse etato
4) Psihologo
5) Nieko netrūksta.
6) Viskas tenkina paslaugose.
7) kad daugiau butu rupinamasi sveikata
8) Nieko netrūksta.
9) kuo daugiau buti bendruomeniai
10) Jokių paslaugų netrūksta.
11) kuo daugiau gamtoj praleisti laika
12) Nieko netrūksta.
13) Visos reikalingos paslaugos yra suteikiamos.
14) Nieko netrūksta.
15) Man nieko netrūksta
16) Nieko netrūksta
17) Kokybė gera, nieko netrūksta.
18) Daugiau išvykų. Tinklinio ir krepšinio lanko
19) nezinau
20) Sporto užsiėmimų
21) dviraciu
22) nieko netruksta

6. Ką, jūsų nuomone, reikėtų pakeisti teikiant socialines paslaugas?
1) Nieko nereikėtų keisti.
2) nežinau
3) Kuo daugiau kelioniniu isvyku
4) kuo daugiu kelioniniu isvyku
5) Nieko nereikėtų keisti.
6) Nežinau.
7) kuo daugiau privatumo
8) Nieko keisti nereikia.
9) kuo daugiau graziu dienu
10) Nereikėtų nieko keisti.
11) viska
12) Nieko nereikia keisti.
13) Nieko keisti nereikėtų.
14) Nieko nereikia keisti.
15) Mano nuomonė tokia, kad reikėtų labiau tartis darbuotojams su vaikais
16) Mažiau dokumentų
17) Paslaugos patenkinamos.
18) Labiau klausytis vaiko nuomonės

19)
20)
21)
22)

nezinau
Mažiau dokumentų
apribojimus
Nieko nereikia keisti

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno
atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.

