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VILKAVIŠKIO MIESTO GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO PRISTATYMAS
Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG) įgyvendina projektą „Vilkaviškio miesto vietos
plėtros strategijos rengimas“ pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę
„Vietos plėtros strategijų rengimas“. Įgyvendinamas projektas orientuotas į vietinio įsidarbinimo galimybių
didinimą, bendruomenių socialinės integracijos skatinimą, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir
valdžios atstovų ryšius. Siekiant išsiaiškinti vietos bendruomenės poreikius buvo vykdomas Vilkaviškio miesto
gyventojų poreikių tyrimas. Šio tyrimo duomenys bus naudojami rengiant 2016 – 2023 metų vietos plėtros
strategiją, apibrėžiant jos tikslus, formuojant stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizę bei numatant
veiklos ir finansinius planus.
Tyrimo tikslas – nustatyti VVG teritorijos gyventojų poreikius.
Tyrimo tikslinė grupė – VVG teritorijos gyventojai.
Tyrimo metodai. Vykdant VVG teritorijos gyventojų poreikių empirinį tyrimą buvo naudojamas
kiekybinio tyrimo metodas. Kiekybiniam tyrimui atlikti pasirinkta anketinė apklausa, kuria apklausiami
Vilkaviškio miesto gyventojai. Šis metodas pasirinktas naudoti dėl nesudėtingos duomenų analizės, nedidelių
administravimo išlaidų (apklausą pildo pats respondentas), standartizavimo (respondentai gauna tuos pačius
galimus atsakymo variantus) bei galimybės surasti skirtumus tarp įvairių grupių (gauta informacija leidžia
respondentus grupuoti ir vertinti skirtumus tarp grupių). Taip pat svarbu, jog anketinė apklausa užtikrina
respondentų anonimiškumą, kas sustiprina pateiktų atsakymų patikimumą.
Tyrimo instrumentai ir jų pagrindimas. Prieš pradedant vykdyti tyrimą laikantis visų socialinių tyrimų
kokybės standartų buvo parengti trys klausimynai. Pirmasis klausimynas buvo skirtas VVG teritorijos
gyventojams (žr. 1 priedas). Antrasis klausimynas skirtas VVG teritorijoje veikiančių nevyriausybinių
organizacijų atstovams (žr. 2 priedas). Ir trečiasis klausimynas buvo parengtas VVG teritorijoje gyvenantiems
socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (žr. 3 priedas). Užsakovui peržiūrėjus ir patvirtinus klausimynus
2015 m. gruodžio 14 d. buvo pradėtas tyrimo vykdymas.
Pirmasis ir antrasis klausimynai buvo publikuojami internetiniame puslapyje www.manoapklausa.lt.
Internetinio puslapio nuoroda, kurioje pateikiama gyventojų poreikių tyrimo anketa (tiksli nuoroda:
http://www.manoapklausa.lt/apklausa/768764280/) buvo platinama bendruomenės, vietos valdžios ir verslo
atstovams siunčiant elektroniniu paštu. Nevyriausybinių organizacijų poreikių tyrimo anketa (tiksli nuoroda:
http://www.manoapklausa.lt/apklausa/768758235/)

buvo

platinama

VGG

teritorijoje

veikiančių

nevyriausybinių organizacijų atstovams taip pat siunčiant elektroniniu paštu. Trečiasis klausimynas buvo
platinamas VVG teritorijoje gyvenantiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims pateikiant užpildyti
atspausdintas popierines anketas. Tyrimo anketose buvo naudojami uždaro, atviro ir filtruojančio tipo
klausimai. Anketose klausimai buvo pateikiami naudojant nominalines, rangines ir intervalines skales.
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Duomenų analizės metodas. Šiam tyrimui buvo pasirinktas aprašomosios statistinės duomenų analizės
metodas. Šis metodas naudojamas klausimynų duomenų analizei modeliuojant grafikus ir aptariant gautus
rezultatus. Anketinės apklausos pagalba gauti duomenys buvo apdorojami pasitelkiant MS Excel programą.
Programos pagalba buvo skaičiuojami procentiniai atsakymų pasiskirstymai, ir ataskaitoje pateikiamas gautų
duomenų interpretavimas bei lyginamoji analizė.
Atrankos metodo nustatymas. Tyrimui atlikti buvo vykdoma netikimybinė tikslinė tiriamųjų atranka.
Pagrindinis veiksnys lėmęs tokio tiriamųjų atrankos būdo pasirinkimą buvo tyrimo tikslas. Tyrimo generalinę
aibę sudarė VVG teritorijos gyventojai, todėl respondentai buvo atrenkami pagal pagrindinį požymį –
„gyvenamoji vieta“.
Imties dydis ir paklaidos tikimybė. Norint užtikrinti tyrimo patikimumą ir rezultatų reprezentatyvumą
būtina nustatyti reikalingą minimalų tiriamųjų skaičių. Šiame tyrime naudota 7 proc. paklaida ir 95 proc.
tikimybės lygis. Tyrimo populiacijos dydis nustatytas remiantis Lietuvos Statistikos departamento
duomenimis - 2015 metų pradžioje VVG teritorijoje gyveno 10 814 gyventojų. Tyrimo imtis buvo
skaičiuojama

internetiniame

tinklapyje

pateiktoje

skaičiuoklėje1.

Buvo

gautas

rezultatas,

kad

reprezentatyviam tyrimui atlikti šiuo atveju reikia apklausti ne mažiau kaip 193 respondentus. Iš viso šiame
tyrime dalyvavo 235 respondentai, tačiau 15 respondentų pateikti atsakymai nebuvo vertinami, kadangi jie
neatitiko tyrimo tikslinės grupės. Tyrime dalyvavo 2,06 proc. generalinės aibės. Tad atsižvelgiant į visas
rekomendacijas galima teigti, jog respondentų skaičius pakankamas ir šio tyrimo rezultatai yra patikimi bei
reprezentatyvūs.

1

Imties skaičiavimo internetinė skaičiuoklė: http://apklausos.lt/imties-dydis
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VILKAVIŠKIO MIESTO GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS

Gyventojų apklausa. Anketinės apklausos metu buvo aiškinamasi kaip Vilkaviškio miesto vietos veiklos
grupės teritorijos gyventojai vertina savo gyvenamąją vietovę, išskiriant pagrindines vietos problemas,
paslaugų trūkumą bei paramos prioritetus, kurių finansavimui respondentų nuomone, mažiausiai ar labiausiai
būtina teikti paramą. Vilkaviškio miesto VVG teritorijos gyventojų poreikių tyrimo metu buvo apklausta 191
respondentas, iš kurių 15 respondentų pateikti atsakymo rezultatai nevertinami, kadangi respondentai
nurodė, jog negyvena Vilkaviškio mieste.
Didesnę dalį apklaustųjų sudarė moterys - 59,09 proc. (104 respondentai), o vyrai sudarė 40,91 proc.
(72 respondentai). Respondentų pasiskirstymas pagal amžių pateikiamas 1 paveiksle.
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Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

Įvertinus aukščiau pateiktą diagramą, galima teigti, kad didžiausią respondentų dalį sudaro 30 – 39
metų gyventojai (57 respondentai). 18 - 29 metų grupę sudaro 44 respondentai, o 40 - 49 metų grupę sudaro
42 respondentai. Mažiausiai apklausoje dalyvavo respondentai priklausantys 65 m. ir daugiau (1
respondentas), iki 18 m. (8 respondentai) bei 50 – 64 m. (24 respondentai) amžiaus grupėms.
Pagal išsilavinimą daugiausiai respondentų turi aukštąjį (72 respondentai) bei vidurinį (39
respondentai) išsilavinimą. Mažesnė dalis respondentų įgiję profesinį (27 respondentai), aukštesnįjį (24
respondentai) ir pagrindinį (13 respondentų) išsilavinimą. Mažiausiai apklausoje dalyvavo respondentai
turintys pradinį išsilavinimą (1 respondentas) (žr. 2 pav.).
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Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Aktyviausiai apklausoje dalyvavo darbuotojai (28,98 proc. respondentų), studentai (13,07 proc.
respondentų), bedarbiai (11,93 proc. respondentų), valstybės tarnautojai (10,23 proc. respondentų) ir
vadovaujantys darbuotojai (9,09 proc. respondentų). Apklausoje mažiausiai dalyvavo verslininkų (7,39 proc.
respondentų), namų šeimininkių (6,25 proc. respondentų), moksleivių (5,68 proc. respondentų), ūkininkų
(3,98 proc. respondentų) ir pensininkų (0,57 proc. respondentų). Respondentai pasirinkę atsakymą „Kita“ (jų
buvo 2,84 proc. respondentų) savo pareigas ar pagrindinį užsiėmimą įvardino: „esu vaiko auginimo
atostogose“, „socialinės pašalpos gavėjas“ ir „neįgalusis“.
Kita
Saugumas
Pabėgėlių integracijos problemos
Socialinės atskirties didėjimas
Įvairių paslaugų trūkumas

0,61%
4,30%
2,46%
5,33%
11,68%

Kvalifikuotų ir / ar specializuotų profesinių įgūdžių
turinčių darbuotojų trūkumas

15,98%

Mažos gyventojų pajamos

20,49%

Nedarbas

15,78%

Gyventojų senėjimas

11,68%

Gyventojų skaičiaus mažėjimas

11,68%

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

3 pav. Pagrindinės Vilkaviškio miesto problemos
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Apibendrinant aukščiau pateiktą 3 paveikslą, galima teigti, kad daugiausiai respondentų mano, jog
pagrindinės Vilkaviškio miesto problemos: mažos gyventojų pajamos (100 respondentų), kvalifikuotų ir / ar
specializuotų profesinių įgūdžių turinčių darbuotojų trūkumas (78 respondentai) ir nedarbas (77
respondentai). Taip pat aktualios miesto problemos: gyventojų skaičiaus mažėjimas (57 respondentai),
gyventojų senėjimas (57 respondentai) ir įvairių paslaugų trūkumas (57 respondentai).

Marginalios grupės (9,29 %)
0%
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Ilgalaikiai bedarbiai (11,06 %)
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Pabėgėliai (4,87 %)
Asmenys, sugrįžę iš įkalinimo įstaigų (7,74 %)
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11%

Socialinės rizikos šeimos (10,40 %)
Socialinės rizikos vaikai (8,41 %)
Skurdą patiriančios šeimos (10,40 %)
Kiti socialinę atskirtį patiriantys asmenys (0,22 %)

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

4 pav. Gyventojų grupės patiriančios didžiausią socialinę atskirtį

Apklausoje dalyvavę respondentai mano, kad didžiausią socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste patiria
nedirbantis, nestudijuojantis ir nesimokantis jaunimas (51 respondentas), ilgalaikiai bedarbiai (50
respondentų), socialinės rizikos šeimos (47 respondentai), skurdą patiriančios šeimos (47 respondentai),
neaktyvūs nedarbingi asmenys (44 respondentai) bei marginalios grupės (42 respondentai).
Ketvirtame klausime „Pažymėkite, kurių paslaugų trūkumą jaučiate Vilkaviškio mieste?“, respondentai
vertino pateiktas paslaugas pasirinkdami atsakymo variantą „Taip, trūksta“ arba „Ne, netrūksta“.
Apibendrinti rezultatai pateikiami 5 paveiksle.
Pateiktame 5 paveiksle, matoma, jog daugiausiai respondentams

trūksta sociokultūrinių paslaugų

(kūrybinės dirbtuvės, laisvalaikio organizavimas, grupinio darbo užsiėmimai ir pan.) (51 respondentas).
Respondentų nuomone, Vilkaviškio miesto VVG teritorijoje trūksta vaikų ir jaunimo užimtumo paslaugų (125
respondentai), vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūros paslaugų (slauga, vaistų suleidimas,
aprūpinimas būtiniausiais pirkiniais ir pan.) (121 respondentas). Taip pat pastebimas naujų profesinių įgūdžių
7

įgijimui reikalingų paslaugų ir pagalbos įdarbinant (informacija apie darbo vietas, profesinis orientavimas,
motyvavimas imtis aktyvios veiklos ir kt.) (120 respondentų) bei specialiosios socialinės priežiūros paslaugų
socialinę atskirtį patiriantiems asmenims trūkumas (psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos,
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, pagalbos į namus ir kt.) (120 respondentų).
71,01
64,5
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28,99
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2

69,23

30,77

3

66,27

33,73

4

73,37

68,05

67,46

67,46

69,23

60,95

39,05
31,95

32,54

5

6

Netrūksta

32,54
26,63

7

8

9

30,77

10

Trūksta

1. Vaikų ir jaunimo užimtumo paslaugos.
2. Vaikų priežiūros paslaugos.
3. Naujų profesinių įgūdžių įgijimui reikalingos paslaugos ir pagalba įsidarbinant.
4. Verslumo mokymų paslaugos ir konsultacijos verslo pradžiai ir plėtrai.
5. Vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra.
6. Transporto paslaugos judėjimo negalią turintiems asmenims.
7. Kitos socialinės paslaugos.
8. Psichologinė pagalba, konsultavimas ir savipagalbos grupės.
9. Sociokultūrinės paslaugos.
10. Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

5 pav. Vilkaviškio mieste jaučiamų paslaugų trūkumas

Įvertinus teikiamų paslaugų poreikį, buvo siekiama išsiaiškinti ar gyventojus paskatintų imtis smulkaus
verslo, jei būtų teikiamos profesionalios konsultacijos dėl naujo verslo kūrimo. Respondentų nuomonė
pasiskirstė taip: 59,66 proc. respondentų pasirinko atsakymo variantą „Taip“ (105 respondentai), o 40,34
proc. respondentų mano priešingai (71 respondentas). Respondentai pateikė, kokių žinių jiems reiktų kuriant
smulkųjį verslą: žinių apie ES teikiamą paramą verslo pradžiai, pradinių konsultacijų apie verslo kūrimą, lėšų
pritraukimą, rinkodarą, informacijos apie galimybes kurti verslą, konsultavimo kokiu pagrindu organizuoti
verslą, pagalbos sudarant verslo planą ir vykdant rinkos analizę, pagrindinių teisinių ir buhalterinių žinių,
informacijos apie savivaldybėje nuomojamas patalpas verslo vykdymui.
Toliau respondentų buvo prašoma išskirti su kokiomis integracijos problemomis susidurs į Vilkaviškio
miestą atvykę pabėgėliai (žr. 6 pav.).
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Kita (įrašykite) (1,32 %)

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

6 pav. Pabėgėlių integracijos problemos
Respondentų nuomone, atvykę pabėgėliai daugiausiai turės integracijos problemų dėl negatyvaus
visuomenės požiūrio ir diskriminacijos (96 respondentai), kalbos nemokėjimo (80 respondentų), darbo
trūkumo (88 respondentai) bei kultūros (pvz. papročiai, tradicijos, apranga ir kt.) (75 respondentai).
Mažiausiai problemų turėtų kilti dėl maisto įvairovės trūkumo (49 respondentai) bei informacijos stokos apie
gyvenimą Lietuvoje (59 respondentai). Toliau respondentai vertino pateiktus paramos prioritetus,
įvertindami kiekvieną paramos prioritetą, pažymint vieną skaičių iš penkių, kai 1 reikšmė – paramą teikti
mažiausiai būtina, o 5 reikšmė – paramą teikti labiausiai būtina. Apibendrinti respondentų rezultatai pateikti
1 lentelėje.
1 lentelė. Respondentų paramos prioritetų vertinimas
Paramos prioritetas
1. Paslaugų bedarbiams, skatinant juos sugrįžti į
darbo rinką, plėtra
2. Paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems
vaikams ir jaunimui plėtra
3. Paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms ir
neįgaliesiems plėtra

Nebūtina
1
2
(proc.)
(proc.)

3
(proc.)

Būtina
4
5
(proc.) (proc.)

7,95

10,23

28,98

25,00

27,84

5,68

8,52

27,84

27,27

30,68

4,55

10,80

34,09

29,55

21,02

4. Savanoriškos veiklos skatinimas

4,55

9,09

27,84

31,82

26,70

5. Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos
didinančios gyventojų socialinę integraciją

2,84

8,52

28,98

28,41

31,25
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6. Informavimas ir tarpininkavimas įsidarbinant

5,11

6,82

29,55

31,82

26,70

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys
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1 lentelės tęsinys. Respondentų paramos prioritetų vertinimas
Nebūtina
1
2
(proc.)
(proc.)

Paramos prioritetas
7. Praktinių darbo įgūdžių įgijimas ir ugdymas
darbo vietovėje
8. Konsultacijos dėl naujo verslo kūrimo ir esamo
verslo plėtros
9. Pabėgėlių integracija (kalbos mokymas,
visuomenės švietimas, maisto įvairovės didinimui,
religinės diskriminacijos mažinimui, saviraiškos
galimybių didinimo ir kt.)
10. Psichologinio smurto šeimoje / darbe
problemų mažinimas

3
(proc.)

Būtina
4
5
(proc.) (proc.)

5,11

7,95

26,14

25,75

35,23

6,82

4,55

29,55

26,14

32,95

19,89

7,39

25,00

28,41

19,32

5,11

5,11

27,28

33,52

28,98

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Kaip matyti 1 lentelėje, respondentų nuomone, didžiajai daliai prioritetų būtina teikti paramą.
Pirmoje vietoje, pagal respondentų įvertinimą 5 balais, išskiriamas 7 prioritetas – „Praktinių darbo įgūdžių
įgijimas ir ugdymas darbo vietoje įmonėse“ (62 respondentai). Antroje vietoje – 8 prioritetas, „Konsultacijos
dėl naujo verslo kūrimo ir esamo verslo plėtros“ (58 respondentai). Trečioje vietoje - 5 prioritetas,
„Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos didinančios gyventojų socialinę integraciją“ (55 respondentai).
Ketvirtoje vietoje – 2 prioritetas, „Paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui plėtra“ (54
respondentai).

16,56% 16,24%
13,69%

12,74%
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5,41%

2,23%

3,18%
0,32%
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1. Laiko stoka.
2. Trūksta žinių apie savanorystę arba veiklas, kur galima savanoriauti.
3. Trūksta bendraminčių – niekas iš pažįstamų nedalyvauja.
4. Trūksta paskatinimo, raginimo dalyvauti savanoriškoje veikloje.
5. Nežinau kur reikia kreiptis norint savanoriauti.
6. Negaliu dalyvauti dėl sveikatos.
7. Yra svarbesnių dalykų nei savanorystė.
8. Neturiu noro.
9. Netikiu savanorystės nauda.
10. Sritys, kuriose galima savanoriauti, yra nepatrauklos.
11. Kita (įrašykite).
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys
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7 pav. Dažniausios nedalyvavimo priežastys
Kitame klausime respondentų buvo prašoma nurodyti ar per paskutinius 12 mėnesių savo noru ir be
finansinio ar kito materialaus atlygio dalyvavo savanoriškoje veikloje, net 68,75 proc. respondentų į šį
klausimą atsakė neigiamai (121 respondentas), o 30,11 proc. respondentų atsakė teigiamai (53
respondentai).

Toliau

nedalyvaujančių

savanoriškoje

veikloje

buvo

prašoma

įvardinti

pagrindines

nedalyvavimo priežastis (žr. 7 pav.).
Savanoriškoje veikloje nedalyvaujančių apklaustųjų nuomone, labiausiai trūksta paskatinimo,
raginimo dalyvauti savanoriškoje veikloje (52 respondentai), dažnai respondentai nežino kur reikia kreiptis
norint savanoriauti (51 respondentas) bei trūksta bendraminčių, kurie dalyvautų savanoriškoje veikloje (43
respondentų). Mažiausiai respondentų netiki savanorystės nauda (7 respondentai), neturi noro savanoriauti
(17 respondentų) bei sritys, kuriose galima savanoriauti, respondentams yra nepatrauklios (10 respondentų).
Toliau respondentų buvo prašoma išskirti kuriose iš pateiktų veiklų jie norėtų dalyvauti savanoriškais
pagrindais (žr. 8 pav.).
Pagalba senyvo amžiaus žmonėms (7,49 %

1%

10%

8%

Pagalba neįgaliesiems, slauga (9,09 %)
9%

14%
13%
10%
16%
19%

Pagalba prisidedant prie psichologinės / socialinės
pagalbos ir konsultacijų organizacijų veiklos (13,10 %)
Pagalba socialinės rizikos asmenims ir / ar šeimoms
(15,78 %)
Atskirų asmenų švietimas, mokymas ir informacijos
teikimas (19,25 %)
Transporto organizavimo paslaugos (10,16 %)
Renginių organizavimas, sociokultūrinės paslaugos
(14,17 %)
Atskiros bendruomeninės iniciatyvos (9,63 %)
Kita (1,34 %)

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

8 pav. Dalyvavimas veiklose savanoriškais pagrindais
Daugiausiai apklausoje dalyvavusių gyventojų prisidėtų prie atskirų asmenų švietimo, mokymo ir
informacijos teikimo (72 respondentai), pagalbos teikimo socialinės rizikos asmenims ir / ar šeimoms (59
respondentai), renginių organizavimo, sociokultūrinių paslaugų (53 respondentai) bei pagalbos prisidedant
prie psichologinės / socialinės pagalbos ir konsultacijų organizacijų veiklos (49 respondentai) teikimo.
Paskutiniu klausimu buvo siekiama išsiaiškinti kokie veiksniai paskatintų gyventojų dalyvavimą
savanoriškoje veikloje. Apibendrinti apklausos duomenys pateikiamai 9 paveiksle.
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Daugiau informacijos apie tai, kur
galima savanoriauti (17,18 %)

1%
10%

Darbovietės, mokymosi įstaigos
skatinimas ir savanorystės inicijavimas
(15,49 %)
Geresnis savanorystės įvaizdis (17,18 %)

17%

14%
Daugiau laisvo laiko (25,35 %)
16%
Bendraminčių, aplinkinių paskatinimas
(13,80 %)
25%
17%

Niekas nepaskatintų (10,42 %)
Kita (0,56 %)

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

9 pav. Veiksniai, kurie paskatintų dalyvauti savanoriškoje veikloje
Didžiausią dalį respondentų dalyvauti savanoriškoje veikloje paskatintų daugiau informacijos apie tai,
kur galima savanoriauti (61 respondentas) bei daugiau laisvo laiko (90 respondentų). Dalį respondentų
paskatintų geresnis savanorystės įvaizdis (61 respondentas) bei darbovietės, mokymosi įstaigos skatinimas ir
savanorystės inicijavimas (55 respondentai). Pastebima, kad tik 10,42 proc. respondentų teigia, kad jų
niekas nepaskatintų dalyvauti savanoriškoje veikloje (37 respondentai).
Apibendrinant galima teigti, jog atliktas Vilkaviškio miesto gyventojų poreikių tyrimas atskleidė
pagrindinius Vilkaviškio miesto VVG teritorijos gyventojų poreikius. Gyventojams reikalingos sociokultūrinės
paslaugos bei bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos didinančios gyventojų socialinę integraciją.
Išsakytas savanoriškos veiklos skatinimo poreikis. Taip pat gyventojams reikalinga pagalba įsidarbinant,
naujų profesinių įgūdžių įgijimui reikalingų teikiamų paslaugų plėtra bei konsultacijos dėl naujo verslo
kūrimo ir esamo verslo plėtros.
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų apklausa. Vykdant Vilkaviškio mieste gyvenančių socialinę
atskirtį patiriančių asmenų apklausą, buvo išplatinta 50 popierinių anketų, tačiau buvo gautos 34 užpildytos
apklausos anketos. Pirmu anketos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar respondentai naudojasi pirties,
esančios Vytauto g. 93, Vilkaviškis, paslaugomis. Net 85,30 proc. (29 respondentai) atsakė, jog nesinaudoja
pirties teikiamomis paslaugomis. Respondentų buvo prašoma įvardinti pagrindines priežastis, kodėl
nesinaudoja šiomis paslaugomis (žr. 10 pav.)
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Paslaugomis nesinaudoju, nes per
brangu (55,88 %)

6%

Paslaugomis nesinaudoju, nes nepatogi
pirties vieta (5,88 %)
26%

Paslaugomis nesinaudoju, nes
nepatogus darbo laikas (5,88 %)
56%

6%
6%

Paslaugomis nesinaudoju, nes nežinau,
kad yra teikiamos tokios paslaugos
(26,47 %)
Kita (5,88 %)

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

10 pav. Nesinaudojimo pirties paslaugomis priežastys

Didžiausia dalis respondentų nesinaudoja pirties teikiamomis paslaugomis, nes jiems šios paslaugos
per brangios (19 respondentų). Taip pat dalis respondentų nežino apie tokias teikiamas paslaugas (9
respondentai). Mažesnė dalis respondentų teigia, jog nedalyvauja dėl nepatogaus darbo laiko (2
respondentai) bei nepatogios pirties vietos (2 respondentai). Toliau respondentų buvo klausiama ar
naudojamasi nemokamomis socialinės pagalbos centro , esančio A. Karoso g. 5, Vilkaviškis, teikiamomis dušo
paslaugomis. Didžioji dalis, t. y. 76,47 proc. respondentų, atsakė neigiamai (26 respondentai) ir tik 23,53
proc. respondentų naudojasi šiomis paslaugomis (8 respondentai). Neigiamai atsakiusių respondentų buvo
prašoma pateikti pagrindines nesinaudojimo priežastis (žr. 11 pav.).

0% 0%

21%

Paslaugomis nesinaudoju, nes nepatogi
centro vieta (21,43 %)
Paslaugomis nesinaudoju, nes
nepatogus darbo laikas (78,57 %)
Paslaugomis nesinaudoju, nes nežinau
kad jos yra teikiamos (0,00 %)

79%

Kita (0,00 %)

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

11 pav. Nesinaudojimo dušo paslaugomis priežastys
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Respondentai išskiria, jog nesinaudoja dušo teikiamomis paslaugomis dėl nepatogios centro vietos (6
respondentai) bei respondentams nepatogus darbo laikas (22 respondentai), kuris sutampa su centro darbo
laiku, t. y.

nuo 8 val. iki 17 val. Apibendrinant klausimo „Jeigu, gretimame valgyklėlės pastate, būtų

įrengtas dušas ir skalbykla ar naudotumėtės šiomis paslaugomis?“ rezultatus, galima teigti, jog dauguma
respondentų išreiškė poreikį dušo ir skalbyklos paslaugoms (32 respondentai) ir tik 2 respondentams šių
paslaugų nereikia. Paskutiniu anketinės apklausos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, kiek lėšų respondentai
galėtų skirti dušo ir skalbyklos paslaugoms. Didžioji dalis respondentų už šias paslaugas mokėti negalėtų (27
respondentai). Mokėti 1, 3 ar 9 Eur galėtų po vieną apklausoje dalyvavusį respondentą, o 10 Eur galėtų
mokėti du respondentai.
Nevyriausybinių organizacijų atstovų apklausa. Šiame tyrime iš viso dalyvavo dešimties
nevyriausybinių organizacijų atstovai, iš kurių 70 proc. sudarė moterys (7 respondentai) ir 30 proc. vyrai (3
respondentai). Dauguma respondentų pagal amžių priskiriami 51 – 64 m. amžiaus grupei (5 respondentai).
Mažesnė dalis priklauso 65 m. ir vyresnio amžiaus (4 respondentai) bei 18 - 29 m. amžiaus grupėms (1
respondentas).
2 lentelė. Nevyriausybinių organizacijų narių skaičius
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Organizacijos pavadinimas
Lietuvos Raudonasis kryžius, Vilkaviškio
skyrius
Vilkaviškio trečiojo amžiaus
universitetas
Vilkaviškio moterų informacijos ir
pagalbos centras
Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubas
„Rudenėlis“
Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų
bendrija „Suartėkim“
Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių
sąjunga
Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija
„Insula“
Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Viltis“
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“
Vilkaviškio bendrija
Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių
draugija

Narių skaičius, iš viso

Vilkaviškio mieste
gyvenantys nariai

15

15

304

213

26

19

60

52

72

54

157

101

226

130

140

40

48

48

55

28

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Nevyriausybinių organizacijų atstovų buvo prašoma pateikti organizacijos narių skaičių bei nurodyti
kiek iš jų gyvena Vilkaviškio mieste (žr. 2 lentelė). Net 70 proc. respondentų teigia, jog jie atstovauja
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nevyriausybines organizacijas, kurios veikia tik Vilkaviškio mieste (7 respondentai). Tačiau 30 proc.
respondentų įvardino, jog jų organizacijos veikia ir mieste, ir kaime (3 respondentai). Ir devyniose iš
dešimties organizacijų vykdomoje veikloje dalyvauja ne tik Vilkaviškio miesto gyventojai, tačiau
organizacijos vienija gyventojus gyvenančius visoje Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
Saviveiklos organizavimas (11,32 %)

2%

11%

15%

11%

2%
11%

8%

11%

17%
8%

4%

Teminių popiečių, paskaitų, diskusijų, susitikimų su
žymiais žmonėmis organizavimas (11,32 %)
Valstybinių ir religinių švenčių paminėjimo
organizavimas (7,55 %)
Pasveikinimų asmeninių ir kitų švenčių proga
organizavimas (11,32 %)
Socialinius įgūdžius ugdančių žaidimų organizavimas
(3,77 %)
Sportinė veikla (7,55 %)
Bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis
įstaigomis (16,98 %)
Spektaklių, parodų, koncertų, miesto švenčių ir kitų
renginių lankymo organizavimas (11,32 %)
Muzikos ir meno terapijos užsiėmimų organizavimas
(1,89 %)
Kita (1,89 %)
Ekskursijų, išvykų organizavimas (15,09 %)

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

12 pav. NVO teikiamos sociokultūrinės paslaugos

Net 80 proc. Vilkaviškyje veikiančių nevyriausybinių organizacijų teikia sociokultūrines paslaugas ( 8
respondentai). Tad kitame klausime respondentų buvo prašoma įvardinti kokias sociokultūrines paslaugas
teikia jų atstovaujama nevyriausybinė organizacija (žr. 12 pav.). Apibendrinant pateiktą diagramą, galima
teigti, kad daugiausia Vilkaviškio mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų teikia bendradarbiavimo su
kitomis socialinėmis įstaigomis (9 respondentai) ir ekskursijų bei išvykų organizavimo (8 respondentai)
paslaugas. Taip pat teikiamos saviveiklos organizavimo (6 respondentai), teminių žaidimų, paskaitų,
diskusijų, susitikimų su žymiais žmonėmis (6 respondentai), pasveikinimų asmeninių ir kitų paminėjimo progų
(6 respondentai), spektaklių, parodų, koncertų, miesto švenčių ir kitų renginių lankymo (6 respondentai)
organizavimo paslaugas. Nevyriausybinės organizacijos mažiausiai teikia muzikos ir meno terapijos
užsiėmimų (1 respondentas), socialiniu įgūdžius ugdančių žaidimų (2 respondentai) bei valstybinių ir religinių
švenčių paminėjimo (4 respondentai) organizavimo paslaugas.
Net 80 proc. respondentų teigia, jog nevyriausybinių organizacijų nariai jaučia sociokultūrinių
paslaugų trūkumą (8 respondentai). Todėl respondentų buvo prašoma įvardinti pagrindines šių paslaugų
trūkumo priežastis (žr. 13 pav.).
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50,00%

25,00%
18,75%
6,25%
0,00%
Idėjų trūkumas

Finansavimo
trūkumas

Laiko trūkumas

Nėra tinkamų
sąlygas
užimtumo
organizavimui

Kita

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

13 pav. Sociokultūrinių paslaugų trūkumo priežastys

Apibendrinant, galima teigti, kad pagrindinė priežastis sąlygojanti sociokultūrinių paslaugų trūkumą
Vilkaviškio miesto VVG teritorijoje – nepakankamas finansavimas (8 respondentai). Tačiau jaučiamas ir idėjų
trūkumas (3 respondentai) bei tinkamų sąlygų organizuoti užimtumo veiklas trūkumas (4 respondentai).
Mažiausiai respondentų teigia, jog sociokultūrinių paslaugų nepakankamumą sąlygoja laiko trūkumas (1
respondentas).
Atsakant į atvirą klausimą „Kokias sociokultūrines veiklas (paslaugas), jūsų nuomone, reikėtų teikti
Vilkaviškio mieste?“ respondentai pateikė šiuos pasiūlymus:
• „Organizuoti daugiau renginių pritraukiant jaunimą, kultūrinių renginių, kurti senjorų grupes
(reikalingos patalpos kuriose galėtų rinktis vakarais, numatytu laiku ir tam tikromis dienomis). Įkurti dienos
centrą bei labdaros fondą, kuriam žmonės aukotų nereikalingais daiktais, o tuos daiktus panaudoti
skurstančioms šeimoms“;
• „Rengti sistemingus sportinius renginius pagyvenusio amžiaus gyventojams“;
• „Organizuoti teminius vakarus, pasikviečiant įdomius žmones, kaip pvz. kokios nors knygos
pristatymas. Arba diskusijų vakarai su mūsų rajono valdžios atstovais.“;
• „Lankyti vaikus Kybartų internatinėje mokykloje ir Alvito parapijos namuose palaikyti
bendravimą su jais

kartu rengiant šventes. Organizuoti kompiuterinio raštingumo kursus senjorams. Bei

organizuoti šauniausių tėvų konkursą.“;
• „Organizuoti daugiau renginių sveikatinimo temomis, kviečiant kompetentingus lektorius.“
• „Savanorsytės skatinimo veiklos; vasaros stovyklų organizavimas; didesnės integracijos į
visuomenę skatinimas, organizuojant įvairias veiklas; laisvalaikio praleidimo veiklos; sportinės veiklos; įvairių
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renginių lankymas; galimybė grupėms objektyviau pažvelgti į savo padėtį ir panaudoti savo galimybes (pagal
negalios pobūdį)“.
Daugiausiai respondentų, atsakydami į klausimą „Ko jūsų nuomone, trūksta siekiant užtikrinti
visapusišką sociokultūrinių paslaugų teikimą bei jų kokybę?“, įvardino, jog trūksta informacijos (8
respondentai) ir finansavimo (6 respondentai). Taip pat jaučiamas noro (3 respondentai), žmonių turinčių
kompetencijos teikti tokias paslaugas (2 respondentai) bei padedančių savanorių (3 respondentai).
Kita
Pabėgėliams
Priklausomybę nuo alkoholio ir narkotikų
turintiems asmenims

3,23%
0,00%
12,90%

Neįgaliesiems
Senjorams
Socialinės rizikos šeimų tėvams

25,81%
19,35%
16,13%

Socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams

22,58%

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

14 pav. Sociokultūrinių paslaugų poreikis visuomenės grupėms

Respondentų nuomone, organizuojant sociokultūrines paslaugas didesnį dėmesį reiktų skirti
neįgaliesiems (8 respondentai), socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams (7 respondentai), senjorams (6
respondentai) bei socialinės rizikos šeimų tėvams (5 respondentai). Mažiau reiktų orientuotis į priklausomybę
nuo alkoholio ir narkotikų turinčius asmenis (4 respondentai). Nei vienas respondentas neišskyrė, jog teikiant
sociokultūrines paslaugas reiktų skirti didesnį dėmesį pabėgėlio statusą turintiems asmenis.
Anketinės apklausos pabaigoje respondentų buvo klausiama „Ar jūsų organizacija turi pakankamai
gebėjimų ir žmogiškųjų išteklių pati rengti ir įgyvendinti projektus?“. Net 60 proc. respondentų teigia, jog
„iš dalies“ (6 respondentai). Atsakymo variantą „taip“ pasirinko tik 30 proc. apklaustųjų (3 respondentai). Ir
tik viena organizacija įvardino, kad neturi gebėjimų ir žmogiškųjų išteklių teikti ir įgyvendinti projektus.
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1 PRIEDAS

VILKAVIŠKIO MIESTO GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO ANKETA
Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – MVVG) įgyvendina projektą „Vilkaviškio miesto vietos
veiklos grupės strategijos parengimas” pagal 2014 - 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” 08.6.1.-ESFA-T-909
priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas”. Įgyvendinamas projektas orientuotas į vietinio įsidarbinimo
galimybių didinimą, bendruomenių socialinės integracijos skatinimą, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir
valdžios atstovų ryšius.
Prašome Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai padės MVVG nuspręsti, kokioms
sritims tikslinga teikti paramą. Pildant anketą prašome nepraleisti nei vieno klausimo. Iš anksto dėkojame už
nuoširdžius atsakymus!
Anketa yra anoniminė. Analizėje bus naudojami apibendrinti anketos atsakymai.
Vilkaviškio miesto VVG
1. Ar esate Vilkaviškio miesto gyventojas ir / ar dirbate / vykdote veiklą Vilkaviškio miesto teritorijoje?
Taip
Ne
2. Kokias pagrindines Vilkaviškio miesto problemas išskirtumėte (galite pasirinkti 3 atsakymo variantus):
Gyventojų skaičiaus mažėjimas
Gyventojų senėjimas
Nedarbas
Mažos gyventojų pajamos
Kvalifikuotų ir / ar specializuotų profesinių įgūdžių turinčių darbuotojų trūkumas
Įvairių paslaugų trūkumas
Socialinės atskirties didėjimas
Pabėgėlių integracijos problemos
Saugumas
Kita (įrašykite) ________________________________________________
3. Kaip manote, kuri gyventojų grupė patiria didžiausią socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste?
* Marginalas – tai asmuo, kuris gyvena visuomenės užribyje, nes atmeta jos normas arba prie jų neprisitaiko
(pvz. benamiai, alkoholikai, narkomanai ir pan.).
Marginalios grupės*
Neįgalieji
Ilgalaikiai bedarbiai
Neaktyvūs nedarbingi asmenys
19

Nedirbantis, nestudijuojantis ir nesimokantis jaunimas
Pensininkai
Pabėgėliai
Asmenys, sugrįžę iš įkalinimo įstaigų
Socialinės rizikos šeimos
Socialinės rizikos vaikai
Skurdą patiriančios šeimos
Kiti socialinę atskirtį patiriantys asmenys (įrašykite) _________________________________________
4. Pažymėkite, kurių paslaugų trūkumą jaučiate Vilkaviškio mieste?
Netrūksta

Trūksta

1. Vaikų ir jaunimo užimtumo paslaugos
2. Vaikų priežiūros paslaugos
3. Naujų profesinių įgūdžių įgijimui reikalingos paslaugos ir pagalba įdarbinant
(informacija apie darbo vietas, profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios
veiklos ir kt.)
4. Verslumo mokymų paslaugos ir konsultacijos verslo pradžiai ir plėtrai (verslo kūrimo,
besikuriančio verslo konsultavimas, pagalba randant tiekėjus bei klientus, mentorystė
„verslas verslui”, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimui ir plėtrai)
5. Vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra (slauga, vaistų suleidimas,
aprūpinimas būtiniausiais pirkiniais ir pan.)
6. Transporto paslaugos judėjimo negalią turintiems asmenims
7. Kitos socialinės paslaugos (tarpininkavimas, informavimas, maitinimas, asmeninės
higienos ir priežiūros paslaugos ir pan.)
8. Psichologinė pagalba, konsultavimas ir savipagalbos grupės
9. Sociokultūrinės paslaugos (kūrybinės dirbtuvės, laisvalaikio organizavimas, grupinio
darbo užsiėmimai ir pan.)
10. Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims
(psichosocialinės ir intesyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo, pagalbos į namus ir kt.)
11.Kita (įrašykite)

5. Jeigu būtų teikiamos konsultacijos dėl naujo verslo kūrimo, ar tai Jus paskatintų imtis smulkaus
verslo?
Taip
Ne
6. Jei atsakėte „Taip”, įvardinkite kokių žinių, įgūdžių, informacijos, išteklių Jums reikia, norint pačiam
imtis smulkaus verslo?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

20

7. Jūsų nuomone, su kokiomis integracijos problemomis susidurs į Vilkaviškio miestą atvykę pabėgėliai?
Kalbos
Kultūros (papročiai, tradicijos, apranga ir kt.)
Negatyvus visuomenės požiūris ir diskriminacija
Maisto įvairovės
Informacijos apie gyvenimą Lietuvoje stoka
Darbo trūkumo
Kita (įrašykite) ________________________________________________
8. Jūsų nuomone, kuriems prioritetams labiausiai būtina teikti paramą Vilkaviškio mieste? Įvertinkite
kiekvieną sritį, apibraukdami vieną skaičių iš penkių, kur 1 – paramą teikti mažiausiai būtina, o 5 – paramą
teikti labiausiai būtina.
Paramos prioritetai

Nebūtina Būtina

1. Paslaugų bedarbiams, skatinant juos sugrįžti į darbo rinką, plėtra

1

2

3

4

5

2. Paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui plėtra

1

2

3

4

5

3. Paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems plėtra

1

2

3

4

5

4. Savanoriškos veiklos skatinimas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. Informavimas ir tarpininkavimas įsidarbinant

1

2

3

4

5

7. Praktinių darbo įgūdžių įgijimas ir ugdymas darbo vietoje įmonėse

1

2

3

4

5

8. Konsultacijos dėl naujo verslo kūrimo ir esamo verslo plėtros

1

2

3

4

5

9. Pabėgėlių integracija (kalbos mokymas, visuomenės švietimas, maisto įvairovės didinimui,
religinės diskriminacijos mažinimui, saviraiškos galimybių didinimo, informavimo ir kt.)

1

2

3

4

5

10. Psichologinio smurto šeimoje / darbe problemų mažinimas

1

2

3

4

5

5. Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos didinančios gyventojų socialinę integraciją

9. Ar per paskutinius 12 mėnesių esate savo noru ir be finansinio ar kito materialaus atlygio dalyvavęs
savanoriškoje veikloje?
Taip
Ne
Kita (įrašykite) ________________________________________________
10. Jeigu nedalyvaujate savanoriškoje veikloje, įvardinkite nedalyvavimo motyvus? (Jeigu dalyvavote
savanoriškoje veikloje pereikite prie 11 klausimo)
21

Laiko stoka
Trūksta žinių apie savanorystę arba veiklas, kur galima savanoriauti
Trūksta bendraminčių – niekas iš pažįstamų nedalyvauja
Trūksta paskatinimo, raginimo dalyvauti savanoriškoje veikloje
Nežinau kur reikia kreiptis norint savanoriauti
Negaliu dalyvauti dėl sveikatos
Yra svarbesnių dalykų nei savanorystė
Neturiu noro
Netikiu savanorystės nauda
Sritys, kuriose galima savanoriauti, yra nepatrauklios
Kita (įrašykite) ________________________________________________
11. Kuriose iš šių veiklų sutiktumėte dalyvauti savanoriškais pagrindais? Jeigu savanoriškoje veikloje
nenorite dalyvauti šį klausimą praleiskite.
Pagalba senyvo amžiaus žmonėms
Pagalba neįgaliesiems, slauga
Pagalba prisidedant prie psichologinės / socialinės pagalbos ir konsultacijų organizacijų veiklos
Pagalba socialinės rizikos asmenims ir / ar šeimoms
Atskirų asmenų švietimas, mokymas ir informacijos teikimas
Transporto organizavimo paslaugos (asmenims turintiems judėjimo negalią, ligoniams, vaikams ir kt.)
Renginių organizavimas, sociokultūrinės paslaugos
Atskiros bendruomeninės iniciatyvos (pvz. savipagalbos grupių veikla, pagalbos ir / ar informacijos telefonu
/ el. paštu teikimas, meno / sporto / verslo srities ar kitu bendru interesu paremtų asociacijų ir klubų veikla ir kt.)
Kita (įrašykite) ________________________________________________
12. Veiksniai, kurie Jus paskatintų pradėti dalyvauti arba aktyviau įsitraukti į savanorišką veiklą?
Daugiau informacijos apie tai, kur galima savanoriauti
Darbovietės, mokymosi įstaigos skatinimas ir savanorystės inicijavimas
Geresnis savanorystės įvaizdis
Daugiau laisvo laiko
Bendraminčių, aplinkinių paskatinimas
Kita (įrašykite) ________________________________________________
Niekas nepaskatintų
13. Jūsų lytis (pažymėkite)

Vyras

Moteris
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14. Jūsų amžius (pažymėkite)
iki 18 m.
18 – 29 m.
30 – 39 m.
40- 49 m.
50 – 64 m.
65 m. ir vyresni

15. Jūsų išsilavinimas (pažymėkite)
Pradinis
Pagrindinis
Vidurinis
Profesinis
Aukštesnysis
Auštasis
16. Jūsų pareigos ar užsiėmimas:
Vadovaujantis darbuotojas
Valstybės tarnautojas
Verslininkas
Darbuotojas
Ūkininkas
Moksleivis
Studentas
Namų šeimininkė
Pensininkas
Bedarbis
Kita (įrašykite) _______________________
17. Jei dar turite neišsakytų minčių, apie ką nebuvo paklausta anketoje, parašykite.
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

LABAI DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS !

2 PRIEDAS

Vilkaviškio miesto nevyriausybinio sektoriaus organizacijų tyrimo anketa
Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Vilkaviškio miesto vietos veiklos
grupės vietos plėtros strategijos parengimas“ pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“
08.6.1.-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Įgyvendinant šį projektą yra
siekiama didinti vietinio įsidarbinimo galimybes, skatinti gyventojų socialinę integraciją pasitelkiant
vietos bendruomenių, verslo ir valdžios atstovų ryšius.
Šios apklausos tikslas – išsiaiškinti kokias sociokultūrines paslaugas (laisvalaikio organizavimo
paslaugos, teikiamos mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę) teikia ar norėtų teikti
Vilkaviškio miesto nevyriausybinio sektoriaus organizacijos ir ar yra pakankama tokių paslaugų
pasiūla Vilkaviškio miesto gyventojams.
Prašome Jūsų atsakyti į anketos klausimus ir prisidėti tobulinant ir plečiant sociokultūrinių
paslaugų spektrą Vilkaviškio mieste. Siekiant, kad apklausa būtų kuo informatyvesnė, prašome atsakyti
į visus anketoje pateiktus klausimus. Analizėje bus naudojami tik apibendrinti anketų atsakymai.
Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus.
1. Ar jūsų organizacija veikia Vilkaviškio mieste?
Taip
Ne
Ir mieste, ir kaime
2. Ar jūsų organizacijos veikloje dalyvauja tik Vilkaviškio miesto gyventojai?
Taip
Ne
3. Jūsų organizacija vienija gyventojus gyvenančius:
Tik Vilkaviškio mieste
Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Marijampolės regione
4. Kokios sociokultūrinės veiklos (paslaugos) yra organizuojamos / teikiamos jūsų
organizacijoje? (Sociokultūrinės paslaugos - laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos
mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę) (keli galimi atsakymai)
Saviveiklos organizavimas
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Teminių popiečių, paskaitų, diskusijų, susitikimų su žymiais žmonėmis organizavimas
Valstybinių ir religinių švenčių paminėjimo organizavimas
Pasveikinimų asmeninių ir kitų švenčių proga organizavimas
Socialinius įgūdžius ugdančių žaidimų organizavimas
Sportinė veikla
Bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis įstaigomis
Spektaklių, parodų, koncertų, miesto švenčių ir kitų renginių lankymo organizavimas
Muzikos ir meno terapijos užsiėmimų organizavimas
Ekskursijų, išvykų organizavimas
Kita (įrašykite)
5. Ar jūsų organizacija pati organizuoja sociokultūrines veiklas (paslaugas)?
Taip
Ne
6. Ar jaučiate sociokultūrinių veiklų (paslaugų) trūkumą jūsų organizacijos nariams Vilkaviškio
mieste?
Taip
Ne
7. Jei taip, kokios yra šių sociokultūrinių veiklų trūkumo priežastys? (keli galimi atsakymai)
Idėjų trūkumas
Finansavimo trūkumas
Laiko trūkumas
Nėra tinkamų sąlygas užimtumo organizavimui
Kita (įrašykite)
8. Kokias sociokultūrines veiklas (paslaugas), jūsų nuomone, reikėtų teikti Vilkaviškio mieste?
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
9. Kokioms visuomenės grupėms reikėtų skirti didesnį dėmesį teikiant sociokultūrines
paslaugas? (keli galimi atsakymai)
Socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams
25

Socialinės rizikos šeimų tėvams
Senjorams
Neįgaliesiems
Priklausomybę nuo alkoholio ir narkotikų turintiems asmenims
Pabėgėliams
Kita (įrašykite)
10. Ko, jūsų nuomone, trūksta siekiant užtikrinti visapusišką sociokultūrinių paslaugų teikimą
bei jų kokybę (pvz. informacijos, laiko, noro ir pan.)?
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
11. Ar jūsų organizacija turi pakankamai gebėjimų ir žmogiškųjų išteklių pati rengti ir
įgyvendinti projektus?
Taip
Ne
Iš dalies
Kita (įrašykite)
12. Jūsų lytis ?
Vyras
Moteris
13. Jūsų amžius?
18 - 29 m.
30 - 40 m.
41 - 50 m.
51 - 64 m.
65 m. ir vyresni
14. Jūsų organizacija, kuriai atstovaujate (įrašyti pavadinimą):
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
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15. Jūsų organizacijos narių skaičius (2016-01-01 duomenimis), iš jų mieste:
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
16. Jei dar turite neišsakytų minčių, apie ką nebuvo paklausta anketoje, parašykite.
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
LABAI DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS !
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3 PRIEDAS

GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO ANKETA
Vilkaviškio miesto veiklos grupė (toliau -VVG), jungianti savivaldybės, verslo ir nevyriausybinių
organizacijų atstovus, kviečia gyventojus padėti rengti Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategiją.
Prašome Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus.
Anketa yra anoniminė. Analizėje bus naudojami apibendrinti anketos atsakymai.
1. AR NAUDOJATĖS PIRTIES, ESANČIOS VYTAUTO G. 93, VILKAVIŠKIS, PASLAUGOMIS?
TAIP
NE
2. JEIGU Į 1 KLAUSIMĄ ATSAKĖTE „NE“ PRAŠOME NURODYTI PRIEŽASTIS:
PASLAUGOMIS NESINAUDOJU, NES PER BRANGU.
PASLAUGOMIS NESINAUDOJU, NES NEPATOGI PIRTIES VIETA.
PASLAUGOMIS NESINAUDOJU, NES NEPATOGUS DARBO LAIKAS (ŠEŠTADIENIAIS NUO
12-23 val.).
PASLAUGOMIS NESINAUDOJU, NES NEŽINAU, KAD YRA TEIKIAMOS TOKIOS
PASLAUGOS.
KITA (nurodykite) ........................................................................................................................
3. AR NAUDOJATĖS NEMOKAMOMIS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO, ESANČIO VYSK.
A. KAROSO G. 5, VILKAVIŠKIS, TEIKIAMOMIS DUŠO PASLAUGOMIS?
TAIP
NE
4. JEIGU Į 3 KLAUSIMĄ KLAUSIMĄ ATSAKĖTE „NE“ PRAŠOME NURODYTI PRIEŽASTIS:
PASLAUGOMIS NESINAUDOJU, NES NEPATOGI CENTRO VIETA.
PASLAUGOMIS NESINAUDOJU, NES NEPATOGUS DARBO LAIKAS (KIEKVIENĄ DARBO
DIENĄ NUO 8-17 VAL.).
PASLAUGOMIS NESINAUDOJU, NES NEŽINAU KAD JOS YRA TEIKIAMOS.
KITA (nurodykite) .................................................................................................................
5. JEIGU, GRETIMAME VALGYKLĖLĖS PASTATE, BŪTŲ ĮRENGTAS DUŠAS IR SKALBYKLA
AR NAUDOTUMĖTĖS ŠIOMIS PASLAUGOMIS?
TAIP
NE
6. JEI Į 5 KLAUSIMĄ ATSAKĖTE „TAIP“ NURODYKITE LĖŠŲ SUMĄ, KURIĄ GAĖTUMĖTE
MOKĖTI UŽ ŠIAS PASLAUGAS:
ŠIOMS PASLAUGOMS NEGALĖČIAU SKIRTI LĖŠŲ.
(nurodykite sumą, kurią galėtumėte skirti).................................................................... Eur.
Dėkojame už nuoširdžius ir išsamius atsakymus!
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