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Pasitenkinimo seminarų ir paslaugų kokybe vertinimas 
 

ATASKAITA 
 
 
 
 
Data: 2012 m. vasario 2 d.  
 
Parengė: Audronė Kisielienė 
 
 

 

Vertinimo metodologija  

Paslaugos buvo vertinamos nuo 2009m. lapkričio 1 d. iki  2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant 

Europos Socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą ,,Lankstus darbo organizavimas šeimos 

sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“.  

 

Iš viso buvo vertinamos trejopo pobūdžio paslaugos: 

1. seminarų organizavimas, turinys, metodika; 

2. konsultavimas ir mokymai, tobulinantys bendruosius įgūdžius bei individuali pagalba 

ieškant darbo; 

3. vaikų priežiūros paslaugos darželiuose ir mokyklose. 

 

Tikslinėms grupėms suteikta nauda/pasitenkinimo paslaugomis ir mokymais lygis buvo tiriamas 

taikant apklausos metodą. Tokia išorinio ekspertavimo praktika yra plačiai taikoma vykdant ES 

projektus, nes padeda užtikrinti aukštesnę vykdomo projekto kokybę, pakoreguojant (esant 

poreikiui) paslaugų organizavimą ir turinį pagal tikslinės grupės poreikius, kurių neįmanoma iš 

anksto prognozuoti. Atliekant vykdomų paslaugų vertinimą buvo siekiama įvertinti tikslinės grupės 

pasitenkinimą paslaugomis ir paslaugų kokybe bei laiku reaguoti į tikslinės grupės poreikius. 

 

Apklausų vykdymui buvo parengtos trys skirtingos anketos (1-3 priedai) – seminarų dalyviams  

(toliau „Seminarų dalyviai“) bei konsultavimo ir mokymų bei vaikų priežiūros paslaugų gavėjams 

(toliau „Paslaugų gavėjai“). Seminarų dalyviai buvo apklausiami pasibaigus seminarui, o paslaugų 

gavėjai - 1 kartą per pusmetį. Iš viso apklausta 520 asmenų, iš jų 351 - seminarų dalyvis, 169 

paslaugų gavėjai (108 asmenys gavę konsultavimo ir mokymų bei individualios pagalbos ieškant 

darbo paslaugas, 61 asmuo – pasinaudojęs vaikų priežiūros paslaugomis darželiuose ir 

mokyklose).  
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SEMINARŲ KOKYBĖS VERTINIMAS 

 

Seminarų kokybės vertinimo tikslas - nustatyti seminarų dalyvių nuostatas ir požiūrius į lyčių 

vaidmenis ir šeimos bei darbo derinimo problemas Lietuvoje bei įvertinti seminarų efektyvumą. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu apklaustas 351 seminarų dalyvis (Jurbarko, Mažeikių, 

Druskininkų,  Utenos, Alytaus, Tauragės, Rokiškio, Panevėžio, Klaipėdos, Kauno, Ignalinos r., 

Šiaulių, Skuodo, Šiaulių, Kėdainių,  Marijampolės darbdavių ir savivaldybių atstovai). Anketą 

sudarė 23 klausimai (1 priedas).  

 
Žemiau pateikiamas apklaustųjų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių.  
 

Pav 1. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį.           Pav 2. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių.   
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Didesnę dalį seminarų dalyvių sudarė moterys. Dalyvių amžius buvo įvairus, didžioji jų dalis 

daugiau ar mažiau vienodai pasiskirstę tarp trijų amžiaus grupių nuo 26-55 metų. Amžiaus grupėje 

tarp 26 ir 35 metų respondentai paprastai apibūdinami kaip turintys labiau liberalų požiūrį į lyčių 

vaidmenis ir santykius. Daugiau tradiciniai požiūriai paprastai vyrauja tarp vyresnio amžiaus 

respondentų (ypač vyrų). Amžiaus pasiskirstymas suteikia galimybę palyginti šiuos skirtumus. 

 

Žinios apie šeimos ir darbo derinimo bei lyčių nelygybės problemas: savęs vertinimas 

 

Pirmoji klausimyno dalis skirta įvertinti respondentų pasirengimą, kompetenciją ir patirtį, susijusią 

su lyčių lygybės klausimais. Respondentų buvo klausiama, ar jie iki šiol kada nors dalyvavo 

mokymuose šeimos ir darbo derinimo bei  lyčių lygybės klausimais. Beveik 65 proc. dalyvių 

nurodė, kad tokiuose mokymuose niekada nedalyvavo, 32 proc. – dalyvavo kelis kartus, tik 3 proc. 

– dalyvauja reguliariai.   
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Paklausti, kodėl užsiregistravo į šio projekto rengiamus mokymus, respondentai nurodė:   

 

 Delegavo vadovas/-ė ir neklausė mano nuomonės (2 proc.) 

 Delegavo vadovas/-ė, nes pats/-i išreiškiau norą dalyvauti (45 proc.) 

 Dalyvauju savo noru, niekieno nedeleguotas /-a (48 proc.) 

 Rekomendavo kolega/draugas/pažįstamas (5 proc) 

 

Nepaisant santykinai žemos kvalifikacijos šeimos ir darbo derinimo bei  lyčių lygybės srityje, 

dauguma dalyvių domisi lyčių problemomis ir lygių galimybių politika Lietuvoje apskritai.  

 

Pav 3. Ar jūs domitės lyčių nelygybės problemomis ir lygių galimybių politika Lietuvoje? 
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Respondentų taip pat buvo klausiama, ar jie atsižvelgia į lyties faktorių (skirtingą moterų ir vyrų 

padėtį bei poreikius) savo kasdieniniame darbe. Rezultatai rodo, kad daugiau nei pusė 

respondentų (55 proc.) atkreipia į tai dėmesį. Likusieji nurodė, kad jiems trūksta žinių šioje srityje 

(42 proc.) arba jie nemano, kad lytis yra svarbus veiksnys (3 proc).  

 

Kai kurie seminarų dalyviai nurodė pagrindines lyčių nelygybės problemas, kurias jie įžvelgia ir  

bando spręsti savo darbe:  

• vyrams dažniau nei moterims pavedamos labiau atsakingos užduotys; 

• vyrai dažniau nei moterys paskiriami į vadovaujančias pareigas; 

• vyrų ir moterų darbas nėra vienodai vertinamas; 

• moterys neturi tokių pat galimybių kaip vyrai kelti savo kvalifikaciją; 

• vyrai nėra motyvuoti derinti darbo ir šeimos vaidmenis. 
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4 ir 5 paveikslai rodo, kaip respondentai linkę vertinti savo ir savo kolegų žinias apie šeimos ir 

darbo derinimą bei lyčių nelygybę.  

 
 
 

Dauguma respondentų savo žinias įvertino gana teigiamai: 25 proc. respondentų mano, kad turi 

pakankamai žinių apie šeimos ir darbo derinimą bei lyčių nelygybę, 67 proc. mano, kad šiek tiek 

žino apie šias problemas. Apskritai, respondentai savo žinias vertina kur kas geriau nei savo 

kolegų.  

 

Požiūris į šeimos ir darbo derinimą bei lyčių nelygybės problemas   

 

Antrosios klausimyno dalies klausimais buvo siekiama įvertinti respondentų požiūrį į moterų ir vyrų 

vaidmenis ir galimybes visuomenėje. Dauguma apklaustųjų mano, kad sąlygos yra palankesnės 

vyrams nei moterims beveik visose socialinio gyvenimo srityse (šeimoje, darbo rinkoje, ugdymo 

įstaigose, politikoje ir t.t). Darbo rinka ir politika yra vyrams palankiausios sritys. Ugdymo įstaigos ir 

įstatymai dažniau užtikrina moterų ir vyrų lygias galimybes nei kitos institucijos.  

 

 

Požiūrių matavimo skalės (Likerto tipo) leido įvertinti seminarų dalyvių nuostatas nagrinėjamų 

problemų atžvilgiu. Žemiau pateikiami teiginiai, kurie buvo įvertinti beveik vienareikšmiškai:   

• Vyrai iš esmės nesugeba dirbti namų ruošos darbų  (nesutinku- 92 proc.); 

•  Darbe paaukštinimas pareigose moterims yra mažiau svarbus nei vyrams  (nesutinku – 91 

proc.);  

Pav. 4. Kaip jūs vertinate savo žinias apie šeimos ir 
darbo derinimą bei lyčių nelygybę?   
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Pav. 5.  Kaip jūs bendrai vertinate savo kolegų/ 
bendradarbių  žinias apie šeimos ir darbo derinimą bei 
lyčių nelygybę?   
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Žino 
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• Jei trūksta darbo vietų, daugiau teisių dirbti turėtų turėti vyrai nei moterys  (nesutinku – 91 

proc.); 

•  Šeima nukenčia, kai vyras ypač daug laiko praleidžia darbe (sutinku 92 proc.); 

•  Vyrui darbas privalo būti svarbiau nei šeima  (nesutinku 89 proc.);   

•  Vyro pareiga yra uždirbti pinigus, o moters – rūpintis namais ir šeima (nesutinku (85 proc.).  

 

Atsakymai rodo, kad respondentai, apskritai, išreiškė egalitarinį požiūrį į lyčių vaidmenis 

visuomeniniame gyvenime. Tačiau namų ruošos ir vaikų priežiūros darbai vis dar labai dažnai 

siejami tik su moterų atsakomybe. Šios nuostatos atsispindi praktikoje, kadangi dažniausia 

moterys atlieka dvigubus vaidmenis ir patiria stresą derindamos profesinius ir šeiminius 

įsipareigojimus.   

 
Seminarų organizavimo, turinio ir metodikos vertinimas 
 
Didžioji dauguma seminarų dalyvių nurodė, kad seminarų metu nagrinėtos temos buvo aktualios 

(85 proc.), o įgytos žinios – naudingos (87 proc.). 63 proc. dalyvių mano, kad pateikta medžiaga 

jiems buvo nauja, suprantama ir informatyvi. Seminare įgytų žinių pritaikomumą praktikoje itin 

pozityviai įvertino 56 proc. dalyvių. Seminarų tempas taip pat tenkino daugelį (78 proc.). Dauguma 

apklaustųjų liko patenkinti seminarų lektorių kompetencija ir jų asmeninėmis pastangomis (83 

proc.).  

   

Paklausti ar mokymai pateisino jų lūkesčius, 65 proc. atsakė pozityviai, 33 proc. nurodė, kad 

daugiau taip, nei ne, ir tik 2 proc. mano, kad jų lūkesčiai liko nepatenkinti. Paklausti ar šie mokymai 

galėtų turėti kokį nors poveikį seminarų dalyvių profesiniame gyvenime, didžioji dalis atsakė 

teigiamai (86 proc.). Apklaustieji nurodė šias jiems naudingiausias temas: 3R metodas, galios 

strategijų analizė, tapatybių ir socialinės atskirties analizė, šeimos ir darbo derinimo problemos, 

išsamus statistinių duomenų pristatymas, interaktyvios užduotys, dokumentinė video medžiaga. 

Mažiausiai naudinga tema - ES ir nacionalinis lygių galimybių teisinis reguliavimas. Kai kurie 

seminarų dalyviai nurodė, kad mokymų turinys suteikė galimybę kitaip pažvelgti į lyčių problemas, 

pasidalinti informacija su kolegomis darbe, taikyti žinias analizuojant teisines iniciatyvas ar 

įgyvendinant galiojančius įstatymus. Didžioji dalis dalyvių (63 proc.) planuoja kelti savo kvalifikaciją 

šioje srityje ateityje ir rekomenduotų lyčių lygybės mokymus savo kolegoms. Viena iš dažniausiai 

minėtų rekomendacijų seminaro organizatoriams – siekti pritraukti sprendimus priimančiųjų 

dėmesį. 
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PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS 

 

Žemiau pateikiamas dviejų tipų paslaugų vertinimas. Apklausoje dalyvavo konsultavimų, mokymų 

ir individualios pagalbos ieškant darbo paslaugų gavėjai (108) bei vaikų priežiūros paslaugų 

gavėjai (61). Paslaugų (vaikų priežiūros bei konsultavimo ir mokymų paslaugų) vertinimo anketą 

sudarė 23 klausimai (2 priedas). Šiomis apklausomis buvo siekiama nustatyti, kaip paslaugų 

gavėjai vertina jiems suteiktų paslaugų kokybę ir efektyvumą.   

    

Dėl šeimos įsipareigojimų nedirbančių asmenų motyvavimas, konsultavimas ir mokymai, 

tobulinantys bendruosius įgūdžius bei individuali pagalba ieškant darbo 

 

Visi 108 respondentai vertino individualios pagalbos ieškant darbo paslaugas bei šias 

konsultavimo ir mokymų, tobulinančių bendruosius įgūdžius paslaugass:  

 Kompiuterinio raštingumo kursus; 

 Anglų kalbos kursus; 

 Sėkmingos darbo paieškos kursus; 

 Psichologinės motyvacijos užsiėmimus. 

 

Didžiają dalį apklausos dalyvių sudarė moterys – 98 proc. Žemiau pateikiamas apklausos dalyvių 

pasiskirstymas pagal amžių ir gyvenamą vietą.  

 

Pav 6. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių.  Pav 7. Respondentų pasiskirstymas pagal gyv. vietą.   
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 49%

Alytus

24%
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 21%

 

Paslaugų gavėjų amžius buvo įvairus, didžioji jų dalis daugiau ar mažiau vienodai pasiskirstę tarp 

trijų amžiaus grupių: iki 25 metų (24 proc.) bei  nuo 26-45 metų (74 proc.). Beveik pusė apklausoje 

dalyvavusių paslaugų gavėjų gyvena Kaune (49 proc.).   
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Konsultavimo/mokymų/pagalbos paslaugų vertinimui buvo pritaikyta devynių teiginių skalė (žr. 1 
lentelę).  
 
1 lentelė. Konsultavimo/mokymų/pagalbos paslaugų vertinimas, proc.   

 
 
Apklausos rezultatai rodo, kad didžioji dalis apklaustųjų teikiamas paslaugas įvertino itin gerai arba 

gerai. Geriausiai įvertintas konsultavimo/mokymų asmeninis aktualumas (90 proc.), taip pat tokio 

tipo paslaugų aktualumas visuomenėje (88 proc.), konsultavimą/mokymus vedančių asmenų 

asmeninės pastangos (86 proc.) ir jų geranoriškumas paslaugų gavėjų asmeninių problemų 

atžvilgiu (85 proc.). Bendrai, pasitenkinimo paslaugomis lygis yra itin aukštas – 88 proc, ypač tarp 

apklaustųjų Alytuje, Tauragėje ir Jurbarke.   

Paklausti ar konsultavimo/mokymų/pagalbos paslaugos pateisina jų lūkesčius, 78 proc. paslaugų 

gavėjų atsakė teigiamai. Kaip naudingiausi buvo išskirti kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos 

kursai bei individualus konsultavimas ieškant darbo. Sėkmingos darbo paieškos kursai ir 

psichologines motyvacijos užsiemimai buvo paminėti rečiau. 

 

Paslaugų gavėjai pageidautų, kad paslaugų organizavimas būtų lankstesnis, kad teikiant 

paslaugas būtų labiau atsižvelgiama į darbo rinkos aktualijas, būtų prieinama naujausia informacija 

apie darbo vietų poreikį rinkoje, kad užsiėmimų metu būtų taikomos įvairesnės informacijos 

perteikimo metodikos. Kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos kursus lankančiųjų bazinis 

pasirengimas ne vienodo lygio, tai apsunkina konsultavimo ir mokymo procesą.       

 
Vertinimo kriterijai  

Labai 
gerai 

 

Gerai Vidutiniškai Blogai Labai 
blogai 

Konsultavimo/mokymų aktualumas jums asmeniškai  52 38 8 2 0 

Tokio tipo konsultavimo/mokymų aktualumas visuomenėje 56 32 9 3 0 

Konsultavimo/mokymų lankstumas, atitikimas jūsų 

asmeniniams poreikiams    

42 35 18 5 0 

Konsultavimą/mokymus vedančių žmonių kompetencija   38 42 17 3 0 

Konsultavimą/mokymus vedančių žmonių asmeninės 

pastangos  

40 46 14 0 0 

Konsultavimą/mokymus vedančių žmonių  geranoriškumas 

jūsų asmeninių problemų atžvilgiu (kiek jie atsižvelgia į jūsų 

asmeninius poreikius)   

 

44 

 

41 

 

15 

 

0 

 

0 

Konsultavimo/mokymų efektyvumas  35 45 13 7 0 

Jūsų pasitenkinimas konsultavimu/mokymais  43 45 10 2 0 

Konsultavimo/mokymų nauda ieškant darbo  37 43 12 8 0 
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Paslaugų gavėjai įsitikinę, kad konsultavimo/mokymų paslaugos pagerino jų galimybes susirasti 

darbą (78 proc.) ir kad tokio tipo paslaugos turėtų būtų teikiamos ir ateityje (82 proc.). Didžioji dalis 

apklaustųjų šias paslaugas rekomenduotų kitiems darbo ieškantiems žmonėms (85 proc.).      

 
Vaikų priežiūros paslaugos asmenims, kurie dėl šeimos įsipareigojimų nedirba arba turi 

sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus 

 

Apklausos pagalba buvo vertinamos šios paslaugos (jas vertino 61 paslaugos gavėjas): 

 Vaikų priežiūros paslaugos darbo dienos metu darželyje „Nendrė“ (15 proc. apklaustųjų); 

 Prailgintos dienos vaikų priežiūros paslaugos darželyje „Nendrė  (nuo 19-22 val) (12 proc.); 

 Vaikų priežiūros paslaugos lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ (prailgintos dienos vaikų 

priežiūros paslaugos nuo 17.30 -21.30 val. ir šeštadieninės vaikų priežiūros paslaugos) 

(47 proc.); 

 Popamokinės vaikų priežiūros paslaugos „Žiburio“ vidurinėje mokykloje (38 proc.); 

 Popamokinės vaikų priežiūros paslaugos T. Vaižganto vidurinėje mokykloje (15 proc.). 

 

Didžiają dalį apklausos dalyvių sudarė moterys – 95 proc. Žemiau pateikiamas apklausos dalyvių 

pasiskirstymas pagal amžių.  

 

Pav 8. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių.   
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31%

 

 

Paslaugų gavėjų amžius buvo įvairus, didesnė jų dalis pasiskirstę tarp dviejų amžiaus grupių nuo 

26-45 metų.  
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Vaikų priežiūros paslaugų vertinimui buvo pritaikyta devynių teiginių skalė (žr. 2 lentelę).  
 

2 lentelė. Vaikų priežiūros paslaugų vertinimas, proc.  

 

Vertinimo kriterijai  

Labai 

gerai 

Gerai Vidutiniškai Blogai Labai 

blogai 

Šios vaikų priežiūros paslaugos aktualumas jums asmeniškai  55 35 5 5 0 

Tokio tipo paslaugos aktualumas visuomenėje 62 33 5 0 0 

Vaikų priežiūros paslaugos lankstumas, atitikimas jūsų 

asmeniniams poreikiams    

47 33 15 5 0 

Paslaugą teikiančių žmonių kompetencija   40 42 15 3 0 

Vaikų priežiūros paslaugos teikėjų asmeninės pastangos  36 46 18 0 0 

Paslaugos teikėjų geranoriškumas jūsų asmeninių problemų 

atžvilgiu (kiek jie atsižvelgia į jūsų asmeninius poreikius)   

35 42 23 0 0 

Šios vaikų priežiūros paslaugos efektyvumas  41 43 13 3 0 

Jūsų pasitenkinimas vaikų priežiūros paslaugos kokybe  39 42 16 3 0 

Jūsų vaiko pasitenkinimas priežiūros paslaugos kokybe  40 39 13 8 0 

 
Didžioji dalis apklaustųjų teikiamas paslaugas įvertino labai gerai arba gerai. Geriausiai įvertintas 

tokio tipo vaikų priežiūros paslaugų aktualumas visuomenėje (95 proc.) ir asmeniškai patiems 

paslaugų gavėjams (90 proc.). 84 proc. mano, kad šio tipo paslaugos yra efektyvios. Paslaugas 

teikiančių žmonių kompetencija ir asmeninės pastangos taip pat įvertintos labai gerai arba gerai 

(abiem atvejais 82 proc.). 81 proc. apklaustųjų nurodė, kad jie, bendrai, yra patenkinti jiems 

teikiamų paslaugų kokybe. 

 

Paklausti ar teikiamos paslaugos pateisino jų lūkesčius, 78 proc. atsakė teigiamai. Labiausiai 

pozityviai buvo vertinamos paslaugos netipinėmis darbo valandomis (18-22 val.) ir šeštadieniais. 

Anot apklaustųjų, popamokinės vaikų priežiūros paslaugos taip pat pagerino tėvų galimybes derinti 

profesinius ir šeimos įsipareigojimus. Nerimą kėlė paslaugų tęstinumo neapibrėžtumas. 

Apklaustieji atkreipė dėmesį, kad vaikų užimtumas netipinėmis darbo valandomis galėtų būti geriau 

organizuotas.         

 
Didžioji dalis apklaustųjų įsitikinę, kad jiems suteiktos vaikų priežiūros paslaugos palengvino jų 

galimybes derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus (87 proc.). 78 proc. respondentų norėtų, kad šios 

paslaugos būtų teikiamos ir ateityje, 84 proc. jas rekomenduotų kitiems vaikus auginantiems 

tėvams.     
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Išvados  

 

Seminarų vertinimo apklausos rezultatai leidžia daryti išvadą, kad nors tik trečdalis dalyvių 

praeityje dalyvavo lyčių lygybės mokymuose, iš jų dauguma domisi lyčių nelygybės problemomis ir 

lygybės politika Lietuvoje, atsižvelgia į lyčių nelygybės aspektus darbe ir vertina savo žinias apie 

šeimos ir darbo derinimą bei lyčių nelygybę teigiamai. Dalyviai mano, kad vyrai turi geresnes 

galimybes nei moterys beveik visose socialinio gyvenimo srityse Lietuvoje (ypač darbo rinkoje ir 

politikoje). Vyrauja nuomonė, kad vyrai ir moterys turi turėti vienodas galimybes dalyvauti 

visuomeniniame gyvenime, tačiau požiūris dėl vyrų vaidmens prižiūrint vaikus ir atliekant namų 

ruošos darbus išlieka labiau tradicinis. Apskritai seminarai (turinys, metodai, praktinis 

pritaikomumas) buvo vertinami labai teigiamai. Dalyviai planuoja dalyvauti lyčių lygybės 

mokymuose ateityje ir skatinti domėjimąsi šia tema tarp savo kolegų. 

 

Mokymų/konsultavimo paslaugos, bendrai, buvo įvertintos labai teigiamai,  ypač jų asmeninis ir 

visuomeninis aktualumas, paslaugas teikiančių asmenų asmeninės pastangos ir jų 

geranoriškumas paslaugų gavėjų atžvilgiu. Paslaugos patenkino didžiosios dalies paslaugų gavėjų 

lūkesčius, taip pat, anot apklaustųjų, jų galimybes susirasti darbą. Pageidauta, kad paslaugų 

organizavimas būtų lankstesnis, o anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo grupės diferencijuotos 

pagal paslaugų gavėjų bazinį pasirengimo lygį.  

 

Paslaugų gavėjų pasitenkinimas vaikų priežiūros paslaugų kokybe taip pat aukštas. Didžioji dalis 

apklaustųjų itin teigiamai įvertino jiems teikiamų paslaugų aktualumą visuomenėje ir jiems 

asmeniškai derinant profesinius ir šeimos įsipareigojimus. Apklaustieji atkreipė dėmesį, kad itin 

aktualu užtikrinti tokio tipo paslaugų tęstinumą.  

   

 
 


