
   

 

Socialinių paslaugų teikimas kaimo gyventojams (kaimo 

bendruomenių lyderių apklausa) 

Lietuvos savivaldybių asociacija vykdo Lietuvos kaimo tinklo finansuojamą projektą „Socialinių 

paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje“.  

Įgyvendinant  šį projektą, numatoma atrinkti Lietuvos savivaldybių kaimo vietovėse taikomą gerąją 

socialinių paslaugų teikimo patirtį. Geroji socialinių paslaugų teikimo patirtis bus analizuojama  ir 

pristatoma  2013 m.  keturiuose regioniniuose seminaruose ir konferencijoje, kurioje dalyvaus 

kaimo bendruomenių atstovai, savivaldybių vadovai ir socialinių paslaugų srities specialistai.   

Šios anketos tikslas - sužinoti, kaip Lietuvos kaimo bendruomenių lyderiai vertina kaimo vietovių 

gyventojams teikiamas socialines paslaugas, kokias problemas mato, bei atskleisti gerosios 

socialinių paslaugų teikimo patirties pavyzdžius savivaldybių kaimiškose vietovėse. 

Kaimo bendruomenių pirmininkus (ar pavaduotojus) prašome šią anketą užpildyti ne vėliau kaip iki 

lapkričio 30 d.  

Internete užpildžius anketą reikia spustelėti nuorodą „PATEIKTI" ir anketa atsidurs reikiamu 

adresu. 

Iškilus neaiškumams ar klausimams, prašome kreiptis į LSA patarėją Audronę Vareikytę, tel. (8 5 

279 13 53), el. paštu: audrone.vareikyte@lsa.lt, Gediminą Vaičionį, tel. (8 5 261 54 56), el. paštu: 

gediminas.vaicionis@lsa.lt arba el. paštu: bendras@lsa.lt 

Projekto vykdytojai nuoširdžiai dėkoja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos vadovei Godai 

Burokienei padėjusiai išplatinti šią anketą. 

* pažymėti privalomi klausimai. 

Anketa yra patalpinta internete adresu: 

 https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFZFODNSWFJPV0lBZjd0VldYVG90SUE6MQ 

Trumpasis anketos adresas internete:  http://www.lsa.lt/anketa/ 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFZFODNSWFJPV0lBZjd0VldYVG90SUE6MQ
http://www.lsa.lt/anketa/


INFORMACIJA APIE RESPONDENTĄ 

Kaimo bendruomenės pavadinimas * 

 
Savivaldybė, kurioje veikia Jūsų kaimo bendruomenė * 

 
El. pašto adresas ar tel. Nr. Prašome įrašyti kontaktui, jei apklausos rengėjams kiltų papildomų 

klausimų ir norėtų su jumis susisiekti projekto įgyvendinimo metu, bei pakviesti į projekto 

seminarus ir konferenciją. 

 
 

 

2 p. 

Po 1 puslapio  

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ BŪKLĖS KAIME VERTINIMAS 

1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius *Vertindami pažymėkite tinkamą variantą 

  
SUTINKU NESUTINKU 

SUNKU 

PASAKYTI  

Kaimo žmonėms trūksta 

reikalingų socialinių paslaugų 

įstaigų  
     

Kaimo žmonėms trūksta 

reikalingų socialinių paslaugų 

rūšių 
     

Socialinės paslaugos 

neprieinamos dėl didelio 

atstumo (ar transporto 

problemų) 

     

Per mažai paslaugų teikime 

dalyvauja kaimo bendruomenės      

Neanalizuojami (nežinomi) 

klientų poreikiai      

Neapibrėžta ir neaiški 

atsakomybė organizuojant 

socialines paslaugas tarp 

savivaldybės ir kaimo 

bendruomenės 

     

Nepakankamas teisinis 

socialinių paslaugų teikimo 

reglamentavimas 
     

Trūksta socialinių paslaugų 

teikimo kompleksiškumo, 

paslaugų teikimo suderinimo 
     



  
SUTINKU NESUTINKU 

SUNKU 

PASAKYTI  

Savivaldybės nepakankamai 

kontroliuoja socialinių paslaugų 

teikimo kokybę 
     

Nepakankama sklaida apie 

gerąją socialinių paslaugų 

teikimo patirtį  
     

 

 

3 p. 

Po 2 puslapio  

Jūs atsakėte į 1 klausimą iš 8 

 

2. Socialinių paslaugų ypatumai ir specifika kaimo gyvenamosiose vietovėse lyginant su miestais 

*Kaimo gyventojams teikiamos socialinės paslaugos turi tam tikrų ypatumų. Atsakant į šį anketos 

klausimą pažymėkite, ar sutinkate su pateiktais teiginiais dėl socialinių paslaugų ypatumų kaimuose 

lyginant su miestais. 

  
SUTINKU NESUTINKU 

SUNKU 

PASAKYTI  

Mažesnės galimybės gauti 

socialines paslaugas      

Sunkiau gauti informaciją apie 

teikiamas socialines paslaugas      

Lengviau įtraukti vietos 

bendruomenes ir NVO į 

paslaugų teikimo procesą 
     

Geresnė paslaugų kokybė 
     

Plačiau taikoma kaimynų ir kita 

neformali pagalba      

Geresnės sąlygos padėti žmogui 
     

Papildykite klausimą savo pačių nuomone dėl socialinio darbo specifikos ir ypatumų kaimuose, 

lyginant su miestais Į tuščią lauką įrašykite savo požiūrį. 

 
 

4 p. 

Po 3 puslapio  

Jūs atsakėte į 2 klausimus iš 8 

 

3. Kaip apibūdintumėte socialinių paslaugų teikimo pokyčius Jūsų gyvenamojoje vietovėje 

pastarųjų 3 metų laikotarpyje * 



  
PAGERĖJO NEPASIKEITĖ PABLOGĖJO 

NEGALIU 

ATSAKYTI  

Socialinių paslaugų 

teikimas       

 

 

5 p. 

Po 4 puslapio  

Jūs atsakėte į 3 klausimus iš 8 

 

4. Kokių socialinių paslaugų labiausiai trūksta kaimo gyventojams? *Nurodykite kokių ir pagrįskite. 

 
 

5. Ar Jūsų kaimo bendruomenė teikia socialines paslaugas kaimo gyventojams? * 

 Taip 

 Ne 

6. Kas trukdo Jūsų kaimo bendruomenei dalyvauti socialinių paslaugų kaimo gyventojams teikime? 

*Nurodykite tik svarbiausias priežastis 

 Patirties stoka, nepakankama kompetencija 

 Netinkama teisinė bazė 

 Trūksta socialinių programų 

 Informacijos apie galimybę dalyvauti stoka 

 Nėra poreikio socialinių paslaugų teikimui  

 Nėra savivaldybės, seniūnijos suinteresuotumo remti kaimo bendruomenę šioje veiklos 

srityje 

 Pačių bendruomenės narių mažas iniciatyvumas 

 Kita:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 p. 

Po 5 puslapio  

Jūs atsakėte į 6 klausimus iš 8 

 

7. Ką pasiūlytumėte keisti ar tobulinti siekiant pagerinti socialinių paslaugų teikimą kaimo 

gyventojams? * 

 
 

7 p. 

Po 6 puslapio  

Jūs atsakėte į 7 klausimus iš 8 

 

8. Ar galėtumėte pateikti Jūsų kaimo bendruomenės gerąją patirtį teikiant socialines paslaugas 

gyventojams? Jei taip, prašome apibūdinti detaliau (kokia paslaugų rūšis, kokiai socialinei grupei 

ji teikiama, kokios naujos formos ir pan.) 

 
 


