6 Priedas. Rodiklių lentelės
Žemiau pateikiamos rodiklių lentelės, sudarytos remiantis:
A) „The Good Analyst"1 – poveikio analizavimo metodologijos;
B) „Good Finance“2 - tarptautinės organizacijos, padedančios socialiniam verslui naudotis socialinėmis investicijomis, duomenimis.
A) „The Good Analyst“ naudos gavėjų rodiklių lentelės
Naudos gavėjų rodiklių lentelės pasitelkiamos siekiant palengvinti poveikio analizės procesą. Šiomis lentelėmis nesiekiama sudaryti išsamaus visų galimų poveikio
ir susijusių rodiklių sąrašo. Tai pavyzdinė priemonė suteikianti analitikui mokslinės informacijos apie pagrindines poveikio sritis. Lentelė išryškina toje srityje
pasiekiamus rezultatus ir padeda atlikti gilesnę bei aiškesnę analizę. Priedą sudaro:
1 dalies „Dėmesio sutelkimas į naudos gavėją“ rodiklių lentelės:
a. naudos gavėjo sąmoningumas, galimybė naudotis paslaugomis ir įtrauktis;
b. naudos gavėjo konsultavimas;
c. naudos gavėjo įgalinimas;
d. naudos gavėjų sąsajos;
e. naudos gavėjo pasitenkinimas.
2 dalies „Žmogaus, socialinių ir aplinkos teisių bei naudos matrica“ rodiklių lentelės:
a. švietimas ir šeima;
b. užimtumas;
c. būstas ir esminiai poreikiai;
d. ekonominiai veiksniai;
e. sveikata;
f. labai rizikingas elgesys;
g. neįgaliųjų ir pagyvenusių asmenų priežiūra;
h. saugumas ir bendruomenė;
i. menas, kultūra ir sportas;
j. informacija, supratimas ir išraiška;
k. vietos aplinka;
l. gerovė;
m. išsaugojimas ir biologinė įvairovė;
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1

n. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis;
o. vartojimas, atliekos, tarša ir antrinis perdirbimas.

1. Dėmesio sutelkimas į naudos gavėją
a. NAUDOS GAVĖJO SĄMONINGUMAS, GALIMYBĖ NAUDOTIS IR ĮTRAUKTIS
AKCENTUOJAMA

ESMĖ

Naudos gavėjo turima
informacija apie
organizaciją ir jos
paslaugas

 Naudos gavėjai žino apie organizaciją ir
paslaugas bei erdves, kurias ji siūlo;
 Naudos gavėjai suvokia savo aplinkybes ir
poreikius.

GALIMI RODIKLIAI






Galimybė naudotis
paslaugomis

 Naudos gavėjai gali naudotis
paslaugomis, susijusiomis su:
 transportu;
 galimybe prieiti neįgaliesiems;
 komunikacija (kalba);
 finansinėmis kliūtimis.





Tikslinės populiacijos, žinančios apie organizaciją ir jos paslaugas,
skaičius ir proporcija (pvz., parodo žinomumo tyrimai);
Informacijos apie paslaugas paskirstymas (pvz., naujienlaiškiai,
publikacijos, svetainė, karštoji linija, bendruomenės ištekliai žodinei
informacijai skleisti);
Svetainės spustelėjimų, atsisiuntimų, skambučių į karštąją liniją skaičius;
Žiniasklaidoje paskelbtų tekstų, susijusių su organizacijos darbu,
skaičius;
Užklausų, kreipimųsi dėl paslaugų skaičius.

Paslaugas gaunančių naudos gavėjų skaičius;
Atstumtų arba susiduriančių su prieinamumo kliūtimis potencialių paramos
gavėjų skaičius;
Kitų panašias paslaugas siūlančių organizacijų, kurios yra prieinamos
tikslinei gyventojų grupei, skaičius.

 Paslaugų naudojimo neriboja prieinamumo
problemos;
 Teikiamos tokios paslaugos, kurios kitomis
aplinkybėmis paramos gavėjams nėra
prieinamos.
Įtrauktis

 Organizacijos vykdomas viešinimas yra
įtraukiantis, reprezentatyvus ir įvairus
pasiekiant mažumas ir nepalankioje situacijoje
atsidūrusias asmenų grupes;
 Paslaugų teikiama nauda yra reprezentatyvi ir
įtraukianti.





Naudojimąsi paslaugomis rodanti informacija yra reprezentatyvi ir įtrauki
(paramos gavėjai reprezentuoja tikslinę populiaciją, pvz., kalbant apie lytį,
etnines mažumas, palankių sąlygų neturinčių asmenų grupes);
Informacija, rodanti sėkmingus rezultatus ir dalyvavimą programose, yra
reprezentatyvi ir įtrauki (t. y. konkrečioms grupėms, pvz., moterims,
paslaugos pasitarnauja lygiai taip pat, kaip kitiems);
Anksčiau neįtrauktų asmenų, kurie dabar gali gauti paslaugas, skaičius.



Paramos gavėjams pateikiama skaidri informacija (naudojimas).



b. PARAMOS GAVĖJO KONSULTAVIMAS
Paramos gavėjai yra
informuoti

 Paramos gavėjai supranta organizacijos
paslaugas ir ką ji nori pasiekti;
 Paramos gavėjai informuojami apie rezultatus
(prasmingu būdu).
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Tyrimų, klausimynų, apklausų ir diskusijų grupių pasitelkimas;
Paramos gavėjų atsiliepimams taikomos procedūros (komentarai,
pasiūlymai, nusiskundimai).

 Naudos gavėjams suteikiamas suvokimas,
pasitikėjimas ir įgūdžiai, reikalingi norint
dalyvauti veikloje;
 Naudos gavėjai dalyvauja planuojant ir
projektuojant paslaugas;
 Su naudos gavėjais dalijamasi rezultatais,
įskaitant atsiliepimus ir dalyvavimo peržiūrą.
 Naudos gavėjai gali daryti įtaką investuoto
kapitalo naudojimui dalyvaudami organizacijos
procesuose;
 Naudos gavėjai patys naudojasi investuotu
kapitalu per kreditą.



Įvairūs naudos gavėjai gauna paramą, kad aktyviau dalyvautų
priimant sprendimus dėl pagalbos jiems;
Įtraukiamų grupių skaičius/dalyvavimo užsiėmimų rengimas
(paramos gavėjų lankomumas);
Planuojant, projektuojant ir teikiant paslaugas bei vykdant veiklą
dalyvaujančiųjų skaičius; naudotojų vykdomos veiklos skaičius.



Sprendimai, priimti dėl kapitalo naudojimo kartu su naudos
gavėjų įnašu;
Skolinamo naudos gavėjų kapitalo dydis.

Naudos gavėjai
apibrėžia poveikį

 Naudos gavėjai dalyvauja nustatant tikslus ir
pasirenkant rodiklius;
 Naudos gavėjai testuoja tyrimus, klausimynus ir
kt.




Poveikio vertinimo grupės kuriamos kartu su paramos gavėjais;
Rodikliai / vertinimo priemonės, parengtos su naudos gavėjų pagalba.

Naudos gavėjų
vaidmenys
organizacijoje

 Savanoriška veikla;
 Įdarbinimas organizacijoje (pvz., teikiama
pagalba, personalo rengimas);
 Dalyvavimas tarpininkavime (naudos gavėjų
požiūrio išsakymas išorinėms institucijoms);
 Naudos gavėjų įtraukimas į valdybas (arba į
valdybų narių skyrimo procesą);
 Naudos gavėjų turima organizacijos nuosavybė
(pvz., per akcijas, bendradarbiavimo struktūras);
 Naudos gavėjų vaidmuo išlaikomas bėgant
laikui.





Naudos gavėjų, gaunančių pareigas organizacijoje arba pradedančių
teikti paramą kitiems, skaičius;
Dalyvavimas viešuose susirinkimuose, susitikimuose su politikos
formuotojais ir kt;
Pasikeitimai, susiję su visuomenės požiūriu arba politika, kuriai daro
įtaką naudos gavėjų tarpininkavimas;
Naudos gavėjų vaidmens išlaikymo trukmė.

 Naudos gavėjai jaučia, kad turi galimybę keisti
(savo gyvenimą, jų naudojamas paslaugas, su
kitais susijusius dalykus).



Naudos gavėjai sako, kad jaučiasi įgalinti.

Paramos
gavėjų
konsultavimas

 Paramos gavėjai gali komunikuoti ir išreikšti savo
požiūrį į veiklą bei savo daromą pažangą;
 Paramos gavėjai dalijasi turimomis žiniomis su
organizacija.

c. NAUDOS GAVĖJO ĮGALINIMAS
Naudos gavėjo
dalyvavimas veikloje

Naudos gavėjų
naudojamas
investuotas kapitalas

Naudos gavėjų
įgalinimas
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d. NAUDOS GAVĖJAI UŽMEZGA RYŠĮ
Naudos gavėjų
komunikacijos
palengvinimas

 Organizacija naudoja paslaugas siekdama
daryti poveikį socialinei naudos gavėjų
sąveikai (skatinamos sąsajos su
bendruomene, naudos gavėjų grupėmis).

 Įvairūs naudos gavėjai yra palaikomi, kad galėtų užmegzti naujus teigiamus
ryšius / pradėti draugystes;
 Remiamų asmenų kuriant / stiprinant ryšius su šeimos nariais skaičius.

Kuriamos naudos
gavėjų grupės ir
socialiniai tinklai

 Organizacijos darbas paremia / padeda kurti
socialinius tinklus su šeima, draugais,
paslaugą teikiančiais darbuotojais.

 Remiamų asmenų, ugdančių tėvystės ir globos vaidmenis, skaičius;
 Remiamų asmenų, siekiančių pradėti naudotis savitarpio pagalba arba
pagalba sau grupėmis, skaičius.

e. NAUDOS GAVĖJŲ PASITENKINIMAS
Naudos gavėjų
pasitenkinimas

 Naudos gavėjų pasitenkinimo įrodymai

 Naudos gavėjai praneša, kad paslaugos atitinka jų poreikius;
 Naudos gavėjai praneša, kad paslaugos padeda jiems pasiekti
asmeninius tikslus;
 Naudos gavėjų išsaugojimo lygis (tęsiamas paslaugos teikimas);
 Paklausos didinimas;
 Naujų naudotojų, kuriuos į organizaciją nukreipė esami paslaugos
gavėjai, skaičius.
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2. Žmogaus, socialinių ir aplinkosaugos teisių ir privalumų matrica
A. ŠVIETIMAS IR ŠEIMA
Poveikis pagerina naudos gavėjo galimybę įgyti teisę į švietimą ir teisę džiaugtis šeimininiu gyvenimu saugioje ir palaikančioje aplinkoje. Rodikliai
susiję su: švietimu, tėvais, vaiko ir jaunimo poreikiais bei pagrindine priežiūra, pagalba sutuoktiniams ir šeimai, smurtu prieš moteris ir šeimoje
IŠSILAVINIMAS
AKCENTUOJAMA
Švietimas

Užklasinės veiklos programos ir
veikla

ESMĖ
 Tradicinio (akademinio) švietimo
paslaugų teikimas.

 Užklasinės veiklos (ne tradicinio
mokyklinio lavinimo) programos ir veikla
(pvz., meno, sporto, bendruomenės
paslaugų).

GALIMI RODIKLIAI
 Užsirašiusių į švietimo programą naudos gavėjų skaičius;
 Švietimo programos lankomumas;
 Teikiamo ugdymo kontaktinės valandos;
 Apčiuopiama švietimo nauda (įvykdyti standartai, išlaikyti lygiai,
kvalifikacijos);
 Skaičius, pasiekiantis numatomą nacionalinį raštingumo ir gebėjimo
skaičiuoti standartą, taikomą mokyklinio lavinimo lygiui;
 Grąžintų tęsti (po pašalinimo) pagrindinio mokyklinio lavinimo programą
skaičius;
 Darančiųjų pažangą (pereinančių iš vieno mokyklinio lavinimo lygio į kitą,
baigiančių mokyklą) skaičius;
 Užsirašančių mokytis toliau skaičius;
 Įsidarbinančiųjų, pradedančiųjų karjerą skaičius;
 Praleistų pamokų (bėgimo iš pamokų) dienų
skaičius;
 Pašalinimo iš mokyklos dienų skaičius;
 Tėvų ir mokytojo bendravimas (žr. toliau tėvai).







Jaunimo nusikalstamumas

 Jaunimo nusikalstamumo mažinimas.










Užsirašiusių į švietimo programą
skaičius;
Programos lankomumas;
Pagerėjęs elgesys (žr. toliau vaiko ir jaunimo poreikiai ir pagrindinė
priežiūra);
Geresni akademiniai pasiekimai / testų atlikimas;
Grąžintųjų tęsti (dėl pašalinimo) pagrindinio mokyklinio lavinimo skaičius;
Darančiųjų pažangą (pereinančių iš vieno mokyklinio lavinimo lygio į kitą,
baigiančių mokyklą) skaičius;
Užsirašančių mokytis toliau skaičius;
Įsidarbinančiųjų, pradedančiųjų karjerą skaičius.
Ryšys su baudžiamojo teisingumo sistema (padaryti
nusikaltimai);
Padarytų nusikaltimų sunkumas;
Padarytų nusikaltimų skaičius;
Asocialaus ir socialaus elgesio lygiai;
Įsitraukimo į grupuotes lygiai;
Narkotikų ir alkoholio vartojimas.
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 Paramos gavėjų savęs vertinimas;
 Padidėjusi paramos gavėjo gerovė.

Pažangos supratimas







TĖVAI
Vaiko priežiūra ir pagalba
tėvams




Vaiko priežiūra;
Programos tėvams (švietimas,
rekomendacijos, konsultacijos).




Suteiktos vaiko priežiūros valandos;
Geresnis tėvų informuotumas (žr. vaiko ir jaunimo poreikiai ir
pagrindinė priežiūra toliau).

Tėvų dalyvavimas



Tėvų dalyvavimas grupėse,
švietime, veikloje vaikams.





Grupes lankančių tėvų skaičius;
Prisidedančių prie grupių, pagrindinės veiklos skaičius;
Sudarytų su tėvais partnerysčių skaičius (tėvai projektuoja ir įgyvendina
veiklas);
Tėvų, dalyvaujančių organizacijos valdyboje, skaičius;
Tėvai teigia jaučiantys, kad jų indėlį į tėvystės veiklas grupės vadovai
vertins rimtai;
Tėvų, pasisakančių už bendruomenės paramą, skaičius (žr. j.)
informacija, supratimas ir išraiška).






Šeimos su specialiųjų
poreikių turinčiais vaikais






Pagerėjęs požiūris ir motyvacija;
Sumažėjęs pykčio / susvetimėjimo
lygis;
Padidėjusi savivertė / savigarba;
Teigiamas požiūris į save;
Pagerėję santykiai su šeimos nariais (žr. l) gerovė).

Ekomendacijos šeimoms su specialiųjų
poreikių turinčiais vaikais;
Programos ir veikla specialiųjų;
Poreikių turintiems vaikams;
Atokvėpis tėvams, prižiūrėtojams.






Konsultacijų su šeimomis / suteiktų rekomendacijų skaičius;
Užsirašančių į programą / veiklą vaikų, turinčių specialiųjų poreikių,
skaičius;
Atokvėpio teikimas šeimoms (atokvėpio valandos / dienos);
Tėvai sako, kad sumažėjo įtampa, kylanti prižiūrint specialiųjų poreikių
turintį vaiką.

VAIKO IR JAUNIMO POREIKIAI IR PAGRINDINĖ PRIEŽIŪRA
Pagrindinė priežiūra



Saugumo užtikrinimas

Fizinė sveikata







Nelaimių skaičius (sumažėjimas);
Smurtinių įvykių namuose skaičius (sumažėjimas);
Smurtinių įvykių ne namuose skaičius (sumažėjimas).
Vaiko mitybos pakankamumo lygiai;
Vykdytos įprastos medicininės apžiūros
vaiko sveikatos priemonės.
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Elgesys











Neigiamo, iššaukiamo arba nederamo elgesio lygis (dažnumas,
trukmė, intensyvumas);
Pagal amžių netinkamų spyriojimosi atvejų
skaičius;
Save žalojantis arba savižudiškas elgesys;
Dalyvavimas patyčiose (atvejų skaičius);
Patyčių patyrimas (atvejų skaičius);
Dezorganizacijos, nedėmesingumo lygis (pastebėtas);
Naudoja teigiamus metodus bendravimui su kitais inicijuoti
(pastebėta);
Tinkamais būdais reiškia poreikius (pastebėta);
Rūpinimosi savimi įgūdžių lygis.

Pilietybė



Jaunimo nusikalstamumas, asocialus elgesys (žr. pirmiau jaunimo
nusikalstamumas).

Mokymosi parama



Mokykla, lankomumas, raida (žr. pirmiau švietimas).

Socialiniai tinklai




Draugų skaičius;
Draugų kokybė (patikimi draugai) jaučiasi
vienišas arba izoliuotas;
Ryšių su įkvepiančiais suaugusiaisiais skaičius (sektini pavyzdžiai).


Šeimos santykiai







SUTUOKTINIŲ IR ŠEIMOS PARAMA
Santuoka ir šeimos

Santuokos patarimai ir konsultacijos;
parama (šeimos iširimas)

Santykių patarimai ir konsultacijos.





MOTERYS IR SMURTAS ŠEIMOJE
Smurtą šeimoje patiriančios

moterys ir šeimos

Paramos teikimas moterims,
patiriančioms smurtą šeimoje








Tėvai ir vaikai praneša apie tinkamus santykius ir ribas;
Tėvai ir vaikai praneša apie tvarkos laikymąsi;
Tėvai ir vaikai praneša apie prasmingai naudojamą laiką;
Tėvai ir vaikai praneša apie emocinių poreikių patenkinimą
tėvai ir vaikai praneša, ar namuose yra gera;
Tėvai ir vaikai praneša apie kontrolės jausmą.
Konsultacijas gaunančių porų skaičius;
Krizę išgyvenančių šeimų, kurios išsprendžia savo problemas (ir teigia, kad
paramos paslaugas prie to prisideda) skaičius (dalis);
Šeimos nariai praneša, kad yra patenkinti paramos paslaugomis.
Įvertinančių paramą moterų skaičius;
Smurto šeimoje atvejų skaičius (skaičiaus pasikeitimas);
Smurto lygis (atvejų, dėl kurių tenka kreiptis į gydytoją, apsilankyti
skubios pagalbos skyriuje, gulėti ligoninėje, skaičius);
Pasitenkinimo policijos reagavimu į smurtą šeimoje lygis;
Savęs žalojimo lygis;
Į vaikų apsaugos registrą įrašytų vaikų skaičius (skaičiaus pasikeitimas).
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Alternatyvaus būsto suteikimas
moterims, patiriančioms smurtą
šeimoje




Moterų, randančių saugią vietą smurtą patyrusių moterų namuose,
skaičius;
Moterų, kurios anksčiau buvo atsidūrusios smurtinėse aplinkybėse, o
dabar gyvenančių saugioje ir stabilioje aplinkoje, skaičius (žr. c) būstas ir
esminiai poreikiai).

B. UŽIMTUMAS
Poveikis pagerina naudos gavėjo galimybę pasinaudoti teise į užimtumą.
Rodikliai susiję su: užimtumu, mokymu ir konsultacijomis, profesinio tobulėjimo parama.
UŽIMTUMAS
AKCENTUOJAMA
Įgūdžių ugdymas ir mokymas

Darbo paieškos

ESMĖ
GALIMI RODIKLIAI

Užsirašančių į programą paramos gavėjų skaičius

Asmeninių / gyvenimo įgūdžių ugdymas;
(lankomumas);

Ugdymo programos (socialiniai

Baigiančių programą (iškritimas) skaičius (dalis);
emociniai įgūdžiai);

Išlaikiusių darbo įgūdžių kompetencijos testus baigus mokymą skaičius

Į įdarbinimą orientuoto mokymo
(dalis);
programų teikimas (dalykiniai įgūdžiai);

Prasmingos kvalifikacijos įgijimas;

Konsultacijų, mentorystės teikimas;

Užsirašančių į tolesnio švietimo arba profesinių įgūdžių mokymo

Socialinių ir profesinių tinklų plėtimas.
programas skaičius (dalis);

Pranešančių, kad juos tenkina mokymas / konsultacijos skaičius;

Dėl darbo vieni su kitais susijusių asmenų skaičius (socialinių ir
profesinių tinklų plėtimas);

Besikreipiančių dėl darbo konsultacijų skaičius;

Gaunančių darbą skaičius (dalis);

Darančių pažangą ieškant darbo skaičius (dalis).




Raginti paramos gavėjus kreiptis dėl
darbo ir jo ieškoti;
Darbo galimybių suteikimas per
partnerius;
Organizacijos sukuriamų darbo
vietų skaičius.



Anksčiau neturėjusių palankių sąlygų arba pašalintų iš darbo rinkos
žmonių (pvz., nesimokantis ir nedirbantis jaunimas, benamiai, neįgalieji),
dabar dirbančių apmokamą darbą, skaičius:
o ne visą darbo dieną (mažiau nei 16 valandų per savaitę);
o visą darbo dieną (daugiau kaip 16 valandų per savaitę);



Atlyginimo lygiai (klausimai: palyginamas atlyginimas, atlyginimo augimas,
atlyginimų lygybė darbdavio organizacijoje);
Darbo paketas (klausimai: atostogos, išmokos, parama, mokymo
galimybės, darbuotojų atstovavimas ir kt.);
Pradedančių savanorišką darbą skaičius
pradedančių dirbti savarankiškai skaičius;
Besikreipiančių dėl apmokamo darbo skaičius
darbo pokalbių skaičius;
Per x mėnesių po programos baigimo / susisiekimo su organizacija
gaunančių darbą skaičius;
6 ar daugiau mėnesių išliekančiųjų darbe skaičius;
Išlaikančių darbo vietą po 12 mėnesių skaičius;
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Pažangos ieškant darbo
supratimas



Pastebimos pažangos dėl vykdomos
stebėsenos ir (arba) savianalizės
aspektai

Paramos gavėjai praneša, kad yra patenkinti darbu (lūkesčių
patenkinimas);
Paramos gavėjai laiko, kad turi darbą dėl organizacijos paramos.

Lūkesčiai ir motyvacija:

viltis;

krypties pojūtis;

energija;

iniciatyva;

noras keisti;

atsakomybės už plėtrą prisiėmimas (taip
pat žr. l)

gerovė).
Stabilumas:

problemos dėl narkotikų arba alkoholio;

nesaugus būstas, problemos dėl skolų ir kitos problemos, galinčios
veikti užimtumą;

maitinimasis, miegas, higiena;

sveikata;

įsitraukimas į struktūrizuotą veiklą;

savikontrolė;

patikimumas;

planavimas ir organizavimas;

gebėjimas valdyti pinigus.
Pagrindiniai įgūdžiai:

anglų k.;

raštingumas;

gebėjimas skaičiuoti;

IT;

naudojimasis telefonu;

gebėjimas pildyti anketas;

CV užpildymas.
Darbui reikalingi socialiniai įgūdžiai:

sutarimas su žmonėmis;

pasitikėjimas savimi;

atvykimas laiku;

tinkamas elgesys;

darbas su komandomis;

prisistatymas ir išvaizda;

kalbėjimo telefonu įgūdžiai;

darbo pokalbių įgūdžiai;

reikalų tvarkymas institucijose;

charakterio tvirtumas.
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Darbo įgūdžiai:

su konkrečiu darbu susijęs mokymas;

gebėjimas mokytis ir tęsti mokymąsi;

gebėjimas mąstyti;

gebėjimas spręsti problemas;

gebėjimas veiksmingai nustatyti prioritetus;
Ekonominė nauda





Padidėjusios paramos gavėjų pajamos
(padidėjusi ekonominė gerovė,
savarankiškumas);



Padidėjęs paramos gavėjų uždarbis;



Įgyjančių ekonominį stabilumą per 12 mėnesių po programos baigimo
/ susisiekimo su organizacija skaičius;

Ką sutaupo valdžios institucija.



Praėjus 2 metams po programos / susisiekimo su organizacija;



Atsisakančių pašalpų asmenų (pvz., pajamų rėmimo, būsto pašalpos ir
kt.) ir įsidarbinusių po programos baigimo/susisiekimo su organizacija
skaičius (finansinė nepanaudotų pašalpų vertė);
Padidėjusios mokestinės pajamos dėl sukurtų darbo vietų;
Vietos produktyvumo didėjimas;





Paramos gavėjai praneša apie padidėjusį
finansinį saugumą.

C. BŪSTAS IR ESMINIAI POREIKIAI
Poveikis pagerina naudos gavėjo galimybę naudotis teise į būstą sveikoje ir tvarioje aplinkoje ir teise į tinkamą aprūpinimą, susijusį su šeimos ir
namų poreikiais. Rodikliai susiję su: būstu ir esminiais poreikiais
BŪSTAS IR ESMINIAI POREIKIAI
AKCENTUOJAMA
ESMĖ
Pastogės poreikiai
Patenkinami tiesioginiai poreikiai turėti pastogę
(naudos gavėjai gali būti: benamiai, bedarbiai,
psichikos sveikatos poreikių turintys žmonės,
neįgalieji, skurstančios našlės ir vienišos
moterys, jaunos šeimos, išėjusieji iš kalėjimo
(buvę
nusikaltėliai),
piktnaudžiavimo
narkotinėmis medžiagomis / priklausomybių
problemų turintys asmenys).

GALIMI RODIKLIAI

Suteiktų nakvynių skaičius (prieglaudos užimtumas procentais);

Besinaudojančių prieglauda naudos gavėjų skaičius (grįžtančių skaičius);

Besikreipiančių į prieglaudą skaičius;

Lauke nakvojančių žmonių skaičiaus pokytis;

Paramos gavėjų, liekančių prieglaudoje tris ar daugiau dienų ir
besinaudojančių paslaugomis, skaičius (dalis) (žr. toliau parama /
papildomos paslaugos).
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Patenkinami vidutinio laikotarpio ir ilgalaikiai
prieglaudos ir būsto poreikiai







Parama / papildomos
paslaugos

Paramos ir papildomų paslaugų teikimas





Su fizine ir psichine sveikata susijusios
paslaugos






Paramos gavėjų, parengiančių paslaugų / gydymo planą (praleidę
prieglaudoje x dienų) skaičius (dalis);
Įvykdžiusių paslaugų / gydymo planą skaičius;
Dalyvaujančių planuojant ir teikiant paramos paslaugas skaičius.
Paramos gavėjų, užsiregistruojančių ir besilankančių pas gydytoją
skaičius;
Užsiregistruojančių ir besinaudojančių psichinės sveikatos / konsultacinės
pagalbos paslaugomis skaičius;
Gaunančių / besinaudojančių įprastais medicininiais tyrimais skaičius;
Žinojusių, kada yra tinkama kreiptis dėl medicininės
priežiūros, skaičius (žr. e) sveikata).

Su priklausomybe susijusios paslaugos



Paramos gavėjų, užsiregistravusių ir gaunančių priklausomybės nuo
narkotikų / alkoholio reabilitacijos paslaugas, skaičius
(žr. f) labai rizikingas elgesys).

Su finansų valdymu susijusios paslaugos



Paslaugų
gavėjų,
gaunančių
finansines
konsultacijas, skaičius;
Pradedančiųjų naudotis pajamų rėmimu skaičius
(žr. d) ekonominiai veiksniai).



Įįperkamo būsto ir nuomos
klausimai

Paramos gavėjų, besikreipiančių dėl pereinamojo laikotarpio skaičius
(dalis);
Persikeliančių į tarpinę prieglaudą, reabilitacinę aplinką (išskyrus
kalėjimą) arba draugo ar šeimos nario namus (patenkinami tarpinės
prieglaudos poreikiai) skaičius (dalis);
Persikeliančių į saugų nuolatinį būstą skaičius (dalis);
Išėjus iš prieglaudos išsaugančių saugų ir stabilų būstą šešis mėnesius
iš eilės skaičius;
Negrįžtančių į benamių sistemą skaičius per metus po to, kai gauna
nuolatinį būstą (tenkinamas ilgalaikis poreikis).

Su užimtumu susijusios paslaugos



Paramos gavėjų, užsiregistravusių ir gaunančių švietimo, mokymo ir
užimtumo paslaugas, skaičius
(žr. b) užimtumas)

Padidėjusi įperkamo būsto pasiūla




Pastatyto / teikiamo naujo būsto vienetų skaičius;
Tikslinės populiacijos, galinčios naudotis įperkamu būstu, skaičiaus
pasikeitimas (dalis).

Padidėjęs įperkamo būsto naudojimas



Remiamų, kad galėtų užsitikrinti įperkamo ilgalaikio būsto sąlygas namų
aplinkoje (suremontavimas, tinkamas pagal poreikius), paramos gavėjų
skaičius.
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Nuomininkų elgesio pagerėjimas






Tikimybės būti išvarytiems pasikeitimai





Padidinamas gyventojų saugumas, priežiūra ir
vietos aplinkos kokybė










Palaikomas apgyvendinimas

Palaikomi
stabilūs
ir
apgyvendinimo sprendimai

ilgalaikiai





Gyvenimo įgūdžiai: buities

Parama ugdant buitinius gyvenimo įgūdžius





Nuomos valdymas (nuomos problemos, pašto atidarymas, anketų,
sąskaitų ir kt. tvarkymas, santykiai su kitais gyventojais);
Rūpinimasis būstu, remonto atlikimas;
Sumažėjęs asocialaus elgesio atvejų skaičius;
Remiamų santykiams su kaimynais tvarkyti paramos gavėjų skaičius.
Remiamų problemoms su šeimininkais spręsti paramos gavėjų
skaičius;
Rremiamų finansams tvarkyti ir įsiskolinimams padengti skaičius;
Išvarymo atvejų skaičius (pasikeitimas).
Nusikaltimų skaičius ir lygis;
Gyventojai praneša, kad jaučiasi saugūs;
Gyventojai praneša, kad yra patenkinti būsto būkle;
Gyventojai praneša, kad yra patenkinti būsto ir vietos aplinkos
priežiūra;
Gautų, išspręstų gyventojų nusiskundimų
skaičius;
Laisvų vietų apyvarta;
Galimybė naudotis žaliosiomis erdvėmis;
Naujos investicijos toje zonoje (žr. h) saugumas ir
bendruomenė).
Remiamų naudos gavėjų, siekiančių persikraustyti ir apsigyventi
savarankiškiau, skaičius;
Remiamųjų dėl persikraustymo į tinkamesnį (bet ne savarankiškesnį)
būstą skaičius;
Remiamųjų, kad įsigytų saugų ir įperkamą būstą, skaičius.
Remiamų paramos gavėjų, kad išsiugdytų naujus įgūdžius ir galėtų
savarankiškai (-iau) gyventi (pvz., virimo, maisto prikimo,
pasirūpinimo savimi), skaičius;
Remiamų, kad galėtų pradėti leisti laiką ir ne namuose,
savarankiškai naudotis viešuoju transportu, judėti ir lankytis
apylinkėse, skaičius;
Gebančių kreiptis pagalbos įvykus nelaimingam įvykiui.
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D. EKONOMINIAI VEIKSNIAI
Poveikis pagerina naudos gavėjo galimybę naudotis teise į ekonomines priemones ir saugumą.
Rodikliai susiję su: galimybe naudotis finansinėmis paslaugomis, finansiniu saugumu, finansų
valdymu.
EKONOMINIAI VEIKSNIAI
AKCENTUOJAMA
Asmenims
teikiamos
finansinės paslaugos

Vietos įmonėms teikiamos
finansinės paslaugos

ESMĖ
Galimybė
naudotis
finansinėmis
paslaugomis:

kreditas;

konsultacijos dėl skolos;

santaupos;

draudimas;

finansinis raštingumas.

Galimybė
naudotis
finansinėmis
paslaugomis:

kreditas;

mokymas ir konsultacijos;

finansinis raštingumas.

GALIMI RODIKLIAI

Kreditų naudojimas (besinaudojančių vartojimo paskolomis asmenų
skaičiaus sumažėjimas);

Vidutinis paskolos dydis (skolinimosi tikslas); paskolos mokėjimo ne
laiku lygis;

Banko sąskaitų skaičius, draudimo liudijimai, kuriuos turi anksčiau
neatitikę reikalavimų asmenys;

Asmeninių arba namų ūkių santaupų padidėjimas;

Besikreipiančių dėl finansinių konsultacijų asmenų skaičius (pinigų
valdymas, finansinis raštingumas).







Finansinis saugumas



Didesnis naudos
saugumas;



Naudos gavėjai yra įgalinti naudotis
pinigais ir priimti su jais susijusius
sprendimus.

gavėjų

finansinis





Įmonių skaičius (mažosios ir vidutinės įmonės, socialinės įmonės),
kurioms teikiama pagalba arba mokymas;
Pradėjusiųjų / išplėtusių verslą per 12 mėnesių po to, kai gavo pagalbą ar
mokymą, skaičius (ir naujos verslo operacijos, bent iš dalies, laikant, kad
yra pradėtos suteikus pagalbą);
Tebeveikiančių po dvejų metų skaičius;
Įmonių, veikiančių toje vietoje, skaičiaus pokytis
Įmonių dydžio ir masto (apyvartos) pokytis
pasiekiančių tvarų augimą įmonių skaičius;
Vietos užimtumo padidėjimas.



Naudos gavėjai praneša, kad jaučiasi finansiškai saugesni;
Pajamų, santaupų, skolos lygis;
Naudos gavėjai turi pakankamai pinigų pagrindiniams
poreikiams patenkinti;
Vietos ekonominio nuosmukio lygio matmenys:
o rajono vieta nepritekliaus indekse;
o mažiau nei 60 % vidutines pajamas gaunančių šeimų dalis;
o skurde gyvenančių vaikų dalis;
o energijos nepritekliaus lygis;
o bendriems šeimos poreikiams tenkinti paimtos paskolos bendra vertė.



Vietos užimtumo (nedarbo) lygis;




Naudojimosi pašalpomis nuo skurdo lygis;
Atsisakančių pašalpų asmenų skaičius (pvz., pajamų rėmimo, būsto
pašalpos, laiduojamųjų pašalpų (angl. passported benefits), kaip antai
nemokamų receptų);



Asmeninių/namų ūkių pajamų padidėjimas.
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Gyvenimo įgūdžiai: finansiniai Finansinio
stabilumo
ir
tvarkymosi ugdymo parama

savarankiško



Remiamų asmenų savo finansams veiksmingai tvarkyti (sąskaitos,
formos, asmeninis administravimas, namų ūkio biudžetas ir kt.) paramos
gavėjų skaičius;



Remiamų asmenų skolos problemoms spręsti ir mažinti skaičius;



Remiamų asmenų, kad galėtų pradėti naudotis valstybinėmis pašalpomis
(pvz., pajamų rėmimu), skaičius.

E. SVEIKATA
Poveikis pagerina naudos gavėjo galimybę naudotis teise į aukščiausią pasiekiamą fizinės ir psichinės sveikatos lygį. Rodikliai susiję
su: sveikatos paslaugomis, sveikatos švietimu ir sveiko gyvenimo būdo skatinimu.
SVEIKATA
AKCENTUOJAMA
Medicininių
/
paslaugų teikimas

ESMĖ
sveikatos Teikiamos sveikatos paslaugos

Komunikacija ir sveikimas

Sveikatos būklės pagerėjimas

Naudos gavėjų kontrolės ir savarankiškumo
padidėjimas

GALIMI RODIKLIAI
Skaičius:
 priimti pacientai / konsultacijos;
 atliktos procedūros / operacijos;
 gydymas vaistais / atliktas skiepijimas;
 konsultacijos / suteikti pagalbos užsiėmimai;
 pacientams suteiktos vietos lovose.
Sėkmingų intervencijų skaičius (dalis) (pagerėjusi būklė, jei ši būklė buvo
nustatyta, kai buvo kreiptasi į organizaciją)

[atitinkami su konkrečia būkle susiję rodikliai]

Naudos gavėjo vertinimas dėl sveikatos būklės pagerėjimo;

Naudos gavėjų pasitenkinimas sveikatos priežiūros paslaugomis ir
sveikatos būkle (patenkinti poreikiai);

Naudos gavėjų skaičius, galintis:
o grįžti į darbą;
o gyventi namuose (ar kitoje norimoje aplinkoje);
o judėti;
o užsiimti rekreacine ar kita veikla.





Naudos gavėjų, kuriems suteikiama informacija, kad jie galėtų priimti
sprendimus, skaičius;
Remiamųjų skaičius, kuriuos siekiama įgalinti pozityviai dalyvauti
priimant sprendimus dėl savo vaistų arba gydymo ir parengti gydymo
planą;
Remiamųjų skaičius, kuriuos siekiama įgalinti parengti ir pradėti
taikyti naujas problemų įveikimo strategijas;
Remiamųjų skaičius, siekiant sumažinti jų priklausomumą nuo
medicinos paslaugų.
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Sveikatos švietimas ir labai Žinomumo didinimas
rizikingas elgesys






Tikslingas bendravimas su žmonėmis







Sveikas gyvenimo būdas

Sveiko gyvenimo būdo skatinimas

Žinomumo didinimo renginių, grupių, susitikimų ir kt., kuriuos
organizuoja organizacija, skaičius;
Dalyvaujančių / poveikį patiriančių žmonių skaičius;
Žiniasklaidoje paskelbtų tekstų, susijusių su organizacijos darbu,
skaičius;
Tikslinių paramos gavėjų informuotumo lygis (ir organizacijos įtaka) (žr.
j) informacija, supratimas ir išraiška).
Žmonių, kurių žinios apie sveikatos klausimus ir rizikingą elgesį padidėjo,
skaičius;
Sveikų įpročių susiformavimo padidėjimas (labai rizikingo elgesio
sumažėjimas);
Žmonių, kurių sveikata pagerėjo / kurie pasveiko po 6 mėnesių ar po
metų, skaičius;
Pranešančių, kad jaučiasi sveikesni, skaičius;
Susijusių sveikatos problemomis asmenų skaičiaus sumažėjimas.

Su naudos gavėjais susijęs lygis:

rūkymo;

antsvorio;

narkotikų vartojimo;

sveikos mitybos;

fizinės mankštos valandų;

naudojimosi medicinos paslaugomis, lankymosi pas gydytoją ir kt.;

vaistų vartojimo;

ligų dažnumo.

F. LABAI RIZIKINGAS ELGESYS
Poveikis padeda naudos gavėjams valdyti labai rizikingą elgesį.
Rodikliai susiję su: nusikaltėliais ir buvusiais nusikaltėliais, jaunimo nusikalstamumu, piktnaudžiavimu narkotinėmis medžiagomis
NUSIKALTĖLIAI IR BUVĘ NUSIKALTĖLIAI
AKCENTUOJAMA
ESMĖ
Nusikaltimai
Nusikaltimų stebėsenos lygis

GALIMI RODIKLIAI

Padarytų nusikaltimų skaičius;

Padarytų nusikaltimų sunkumas;

Įstatymų nustatytos tvarkos pažeidimų
skaičius;

Susidūrimai su baudžiamojo teisingumo
sistema asocialaus ir socialaus elgesio lygis;

Recidyvizmo lygis.
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Pagalbos paslaugos

Vykdomos pagalbos paslaugų programos
gali būti susijusios su:
 būstu;
 piktnaudžiavimu narkotinėmis medžiagomis;
 psichinės sveikatos klausimais;
 švietimu ir mokymu.












Reabilitacija

Pažeidėjų ilgalaikės sėkmės stebėsena po
išleidimo



Paramos gavėjų, kurie po 12 mėnesių yra tapę įstatymų
besilaikančiais ir savarankiškais piliečiais, skaičius (dalis);



Po 12 mėnesių tapusiųjų įstatymų
savarankiškais piliečiais, skaičius;





Grįžusiųjų į kalėjimą per 12 mėnesių skaičius;
Nubaustųjų dėl nusižengimo įstatymams skaičius;
Nuteistųjų už sunkius smurtinius nusikaltimus
skaičius;
Pakartotinai grįžtančiųjų į programą skaičius;
Psichinės sveikatos problemų turinčiųjų, bet galinčių susitvarkyti ir gyventi
ne psichiatrinėje ligoninėje praėjus 12 mėnesių po išleidimo, skaičius;




Šeima

Nusikaltėlių ir buvusių nusikaltėlių ryšių su
šeima ar artimaisiais atnaujinimas

Naudos gavėjų, kurie parengia paslaugų planą, skaičius
(lankomumas);
Įvykdančių planą skaičius;
Turinčių tinkamą būstą po išleidimo skaičius (žr. c) būstas ir esminiai
poreikiai)
Besinaudojančių vietos paslaugomis po išleidimo skaičius (gydytojų
paslaugomis ir kt.);
Piktnaudžiaujančių alkoholiu, narkotikais po išleidimo skaičius (žr.
toliau piktnaudžiavimu narkotinėmis medžiagomis);
Gaunančiųjų tinkamą pagalbą dėl psichinės sveikatos problemų
skaičius (žr. e) sveikata);
Užsirašiusiųjų į švietimo ir mokymo programas skaičius (lankomumas)
(žr. b) užimtumas);
Dalyvaujančiųjų įdarbinimo veikloje skaičius;
Radusiųjų darbą skaičius;
12 mėnesių po išleidimo išsaugančių darbą skaičius.

besilaikančiais

ir



Viešojo saugumo pagerėjimas (sumažėjęs nusikaltimų rajone skaičius,
žr. h) saugumas ir bendruomenė).



Paramos gavėjų, remiamų, kad sugrįžtų į šeimą ar pas artimuosius,
skaičius pranešančiųjų apie pagerėjusius santykius su šeima ar
artimaisiais skaičius;
Remiamųjų, kad galėtų vykdyti tėvystės pareigas ir įpareigojimus,
skaičius;
Pranešančių, kad jiems padeda didesnė šeimos parama, skaičius.




JAUNIMO NUSIKALSTAMUMAS
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Jaunimo nusikalstamumas

Jaunimo nusikalstamumo sumažinimas






PIKTNAUDŽIAVIMAS NARKOTINĖMIS MEDŽIAGOMIS
Piktnaudžiavimas alkoholiu
Stebėsenos lygis ir piktnaudžiavimo alkoholiu
sunkumo lygis







Piktnaudžiavimas narkotikais

Stebėsenos lygis ir piktnaudžiavimo narkotikais
sunkumo lygis








Pagalba

Pagalbos programų teikimas








Ryšys su baudžiamojo teisingumo sistema
nusikaltimai) padarytų nusikaltimų sunkumas;
Padarytų nusikaltimų skaičius;
Asocialaus ir socialaus elgesio lygiai
įsitraukimo į grupuotes lygiai;
Narkotikų ir alkoholio vartojimas.

(padaryti

Suvartojamas alkoholio kiekis;
Dienų skaičius, kuriomis pastarąjį mėnesį buvo vartotas alkoholis;
Pastarąjį mėnesį įprastomis dienomis suvartoto alkoholio kiekis (savęs
vertinimas);
Priklausomybės nuo alkoholio lygis;
Skubios pagalbos suteikimo dėl alkoholio vartojimo skaičius
sergamumas su alkoholiu susijusiomis ligomis.
Suvartotų narkotikų kiekis;
Dienų, kuriomis per pastarąjį mėnesį buvo vartojami narkotikai, skaičius
narkotikų perdozavimo per pastarąjį mėnesį skaičius;
Priklausomybės nuo narkotikų lygis;
Narkotikų vartojimas injekciniu būdu;
Adatos ar švirkšto, kurią naudojo kas nors kitas, naudojimas / švarios
adatos ar švirkšto naudojimas;
Narkotikų vartotojų, kurie pakeičia heroiną ar kreką metadonu,
skaičius.
Naudos gavėjų, kurie parengia paslaugų planą / užsirašo į
pagalbos programą skaičius (lankomumas);
Įvykdžiusių planą / programą skaičius;
Naudos gavėjų, pakartotinai grįžtančių į programą, skaičius (dalis)
suteiktų konsultacijų skaičius;
Nuo narkotikų / alkoholio priklausomų žmonių, kurie naudojosi skubios
pagalbos paslaugomis ir kurie dėl pagalbos programų dabar nebėra
priklausomi nuo skubios pagalbos paslaugų, skaičius;
Piktnaudžiavimo narkotikais / alkoholiu sunkumo lygio sumažėjimas
piktnaudžiavimo atkritimo skaičius;
Nesaugaus alkoholio vartojimo / piktnaudžiavimo narkotikais rajone
lygio pokytis.

G. NEĮGALIŲJŲ IR PAGYVENUSIŲ ASMENŲ PRIEŽIŪRA
Poveikis pageria neįgaliųjų ir pagyvenusių asmenų galimybę naudotis teise į sveiką ir visavertį gyvenimą ir teise būti kuo savarankiškesniam.
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Rodikliai susiję su: neįgaliaisiais asmenimis, pagyvenusiais žmonėmis.
NEĮGALIEJI
AKCENTUOJAMA
Paslaugų teikimas

Gyvenimą
priemonės

pagerinančios

ESMĖ
Paslaugos neįgaliesiems




PAGYVENĘ ASMENYS
Namai ir saugumas

Parama naudos gavėjo galimybėms
pagerinti;
Naudos gavėjų kontrolės padidėjimas.

Pagerinamos pagyvenusių asmenų namų
sąlygos ir saugumas

GALIMI RODIKLIAI
Šios paslaugos gali būti:
 būstas / apgyvendinimas teikiant pagalbą;
 maitinimas;
 sveikatos priežiūros pagalba;
 asmens priežiūra;
 namų ūkio tvarkymo pagalba;
 speciali gyvenimui skirta įranga;
 sveikatingumo veikla;
 transportavimo paslaugos;
 rekreacinė veikla;
 švietimo / pažintinė veikla;
 konsultavimas / terapija;
 parama užimtumui;
 besikreipiančių asmenų skaičius;
 gaunančių paslaugas skaičius;
 Asmenų, kuriems sudarytos galimybės gyventi gerovę
suteikiančioje aplinkoje, skaičius;
 Gaunančių paramą, kad galėtų savarankiškai gyventi, skaičius.



Naudos gavėjų, dalyvaujančių darbo rinkoje, mokymuose,
savanoriškoje veikloje, skaičius;
Didesniu mobilumu besinaudojančiųjų skaičius asmenų, kuriems
sudarytos galimybės priimti daugiau sprendimų dėl savo gyvenimo,
skaičius, žr. l) gerovė.



Naudos gavėjų, kurie gali likti savo namuose dėl teikiamos
pagalbos, skaičius (kurie kitu atveju veikiausiai būtų turėję išsikelti iš
namų / apsigyventi slaugos namuose);



Besinaudojančiųjų patobulinimais namuose, kurie atlikti suteikus
pagalbą, atlikus pritaikymus, namų remontą ir atliekant tvarkymo
paslaugas, kurias teikia organizacija, skaičius;



Patyrusių nelaimingus atsitikimus savo gyvenamojoje aplinkoje
skaičius (sumažėjimas);



Pranešančių, kad namuose jaučiasi laimingesni / turi tokią gyvenamąją
aplinką, kokios jie nori, skaičius;



Pranešančių, kad jaučiasi saugūs, skaičius.



(apie pagyvenusių žmonių būstą žr. c) būstas ir esminiai poreikiai).
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Kontrolė

sveikta ir veikla

Pagyvenę asmenys remiami, kad išsaugotų
savarankiškumą



Remiamų, kad būtų kuo savarankiškesni, naudos gavėjų
skaičius;



Remiamų, kad išsaugotų savo savarankiškumą, skaičius.
Naudos gavėjų, dalyvaujančių reguliarioje veikloje, skaičius;



Pagyvenę žmonės remiami, kad galėtų
dalyvauti veikloje ir bendrauti su kitais;




Reguliariai besimankštinančių skaičius;



Pagyvenę žmonės remiami, kad galėtų
kuo geriau gyventi.



Bendraujančių su kitais žmonėmis per vykdomą veiklą skaičius;



Pranešančių, kad jaučiasi aktyvesni ir ne tokie izoliuoti, skaičius.

H. SAUGUMAS IR BENDRUOMENĖ
Poveikis pagerina naudos gavėjo galimybę naudotis teise į bendruomeniškumo jausmą ir teise į asmens saugumą bei nediskriminavimą. Rodikliai susiję
su: bendruomene, saugumu ir nusikaltimais.
SAUGUMAS IR BENDRUOMENĖ
AKCENTUOJAMA
GALIMI RODIKLIAI
Bendruomenės ir kaimynystės 
Žmonės jaučiasi bendruomenės dalis ir jaučia, kad jai priklauso;
(rajono) suvokimas

Žmonės yra patenkinti savo rajonu, kaip gyvenamąja vieta / jiems patinka čia gyventi;

Žmonės jaučia, kad rajonas gerėja (blogėja).
Socialiniai
tinklai,
bendruomenės
sanglauda,
socialinis kapitalas












Žmonės jaučia stiprią bendruomenės sanglaudą;
Žmonės jaučia, kad žmonės jų gyvenamajame rajone padeda vieni kitiems;
Žmonės iš skirtingos socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos leidžia laiką kartu ir gerai sutaria skirtingų
kartų žmonės leidžia laiką kartu ir gerai sutaria;
Žmonės pažįsta vietoje gyvenančius žmones;
Žmonės labai pasitiki kaimynais;
Žmonės eina kur nors praleisti laiką ir susitinka su kitais gyventojais;
Žmonės jaučia, kad bendruomenė yra draugiška;
Žmonės turi stiprius socialinius tinklus su draugais, šeima ir kaimynais:
•
kalbasi su draugais / kaimynais / giminėmis bent kartą per savaitę;
•
turi bent vieną artimą draugą / giminaitį, gyvenantį šalia;
•
turi į ką kreiptis prireikus pagalbos (pvz., jei reikia pagalbos susirgus ir gulint, prireikus pasiskolinti pinigų);
•
dalis žmonių, kurie padėjo kitiems arba kuriems padėjo kiti (nemokamai ir ne giminės) per pastaruosius metus
ekonominis ir kultūrinis bendruomenių mišinys (getų kūrimas).
Ekonominė ir kultūrinė vietinių paslaugų naudojimo įvairovė (pvz., mokyklų).
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Saugumas ir nusikaltimai









Žmonės jaučiasi saugūs (sumažėjęs baimės mastas);
Žmonės jaučia, kad gali pasitikėti jų rajone gyvenančiais žmonėmis;
Žmonės jaučia, kad gali pasitikėti nepažįstamais žmonėmis;
Žmonės jaučia, kad gali išeiti iš namų naktį;
Vietinis rajonas yra saugus ir gerai prižiūrimas:
•
nusikaltimų, asocialaus elgesio, nelaimių lygiai;
•
vandalizmo, girtavimo ir chuliganizmo lygiai;
•
grafičių piešimo lygis;
•
viktimizacijos lygis (pvz., užregistruota Britanijos nusikaltimų tyrime);
•
vietos nusikaltimų lygio suvokimas.
Dalis žmonių, tapusių nusikaltimo aukomis per pastaruosius 12 mėnesių.

I. MENAS, KULTŪRA, SPORTAS
Poveikis pagerina naudos gavėjo galimybę naudotis teise dalyvauti kultūriniame gyvenime, įskaitant meną ir sportą.
Rodikliai susiję su: menu ir kultūra, sportu ir rekreacija.
MENAS IR KULTŪRA
AKCENTUOJAMA
Menas bendruomenėje

ESMĖ
 Didesnis meno ir kultūros suvokimas ir
vertinimas;
 Turtingesnis gyvenimas;
 Bendruomenės nariai toliau užsiima menine
veikla;
 Geresnė bendruomenės įtrauktis, sanglauda.

GALIMI RODIKLIAI

Parodų, pasirodymų (vaidinimų) skaičius;

Lankomumas (žmonių skaičius, vidurkis, pajėgumas
procentais) remiamų menininkų skaičius;

Pranešimai apie pripažinimą / pasitenkinimą, susijusį su menu

Meno programos sulaukia išorinio pripažinimo (kritikų recenzijos,
apdovanojimai ir kt.).

Vietos kultūros įvertinimas

 Vietos kultūra tyrinėjama per meno parodas,
pasirodymus (vaidinimus).



Didesnis bendruomenės istorijos suvokimas.

Bendruomenės
dalyvavimas
meno / informuojamojo darbo
paslaugose dalyvaujantys
nariai

 Siūlomos bendruomenės meno programos (gali
būti įskaitoma: švietimas, informuojamasis
darbas siekiant įtraukti palankių sąlygų
neturinčius bendruomenės narius);
 Partnerystės tarp meno grupių ir
bendruomenės organizacijų.



Švietimo / vykdomų informuojamojo darbo programų skaičius
(lankomumas) geresnė bendruomenės gyvenimo kokybė (žr. h)
saugumas ir bendruomenė).






Naudotojų / dalyvių skaičius;
Geresnis informuotumas apie mankštos
naudą;
Sveikatos priemonės (ligų, nutukimo ir kt.
lygiai).

SPORTAS IR REKREACIJA
Sportas bendruomenėje



Sporto įrenginių įrengimas, sporto programų,
užsiėmimų rengimas (šokiai, joga ir kt.);
Sveikesnio gyvenimo būdo, sveikesnių
bendruomenių kūrimas.
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Informuojamojo darbo
paslaugos



Švietimo / informuojamojo darbo per sportą
programos palankių sąlygų neturintiems arba
rizikos grupei priklausantiems bendruomenės
nariams.









Naudotojų / dalyvių skaičius;
Pranešama apie pagerėjusį požiūrį, sumažėjusį nerimą, įtampą,
depresiją (dėl iškrovos per sportą);
Sumažėjęs bėgimo iš pamokų, asocialaus elgesio lygis (žr. a)
švietimas ir šeima);
Geresni švietimo rezultatai (sportas, kaip paskata pokytis, dirbti
komandoje ir kt.);
Sumažėjęs nusikaltimų lygis (žr. f) labai rizikingas elgesys);
Didesnė bendruomenės įtrauktis (geresni jaunimo santykiai);
Geresnė bendruomenės gyvenimo kokybė (žr. h) saugumas ir
bendruomenė).

J. INFORMACIJA, SUPRATIMAS, IŠRAIŠKA
Poveikis pagerina naudos gavėjo galimybę gauti informaciją ir suprasti nagrinėjamus klausimus bei naudotis išraiškos teise.
Rodikliai susiję su: komunikacija sektoriuje, tarpininkavimu, naudos gavėjo išraiška, visuomenės informuotumu.
INFORMACIJA, SUPRATIMAS, IŠRAIŠKA
AKCENTUOJAMA
ESMĖ
Komunikavimas

Organizacija dalijasi informacija
ir dalijimasis informacija su
su sektoriumi ir išorės įstaigomis (pvz., apie
sektoriumi
finansavimą, teisės klausimais, finansines
rekomendacijas, naujus tyrimus, ataskaitas
apie poveikį);

Organizacijos požiūris ir rezultatai
skelbiami ir pateikiamai
finansuotojams, paramos gavėjams ir
kitoms sektoriaus organizacijoms;

Atliekamas naudos gavėjo poreikių
arba metodų, kuriuos taiko
kitosorganizacijos, tyrimas ir pateikiamas
viešai;

Gerosios patirties pavyzdžiais pasidalijama su
platesne bendruomene;

Gerosios patirties metodai imami iš platesnės
bendruomenės.

GALIMI RODIKLIAI

Informacijos paskirstymas (leidinių, ataskaitų, tyrimų dokumentų,
svetainės spustelėjimų, atsisiuntimų, skambučių ir kt.);

Komunikavimas / susitarimai / sudarytos su kitomis
organizacijomis partnerystės.
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Tinklo veikla



Puoselėjami bendruomenių grupių /
sektoriaus
organizacijų
interesų
tinklai;



Tinklaveikos renginių, organizuotų konferencijų / konferencijų,
kuriose dalyvauta skaičius (dalyvaujančių organizacijų atsiliepimai);





Suburtų organizacijų, sukurtų tinklų skaičius;

Dalyvavimas / palengvinimas:

renginiai;

konferencijos;

susitikimai;

tikslinės grupės;



Naujų iniciatyvų, bendradarbiavimo, tinklų, sukurtų partnerysčių
skaičius paslaugų teikėjų, nukreiptų į kitas organizacijas, skaičius;
Sudarytų naujų organizacijų skaičius.





Organizacijos remiamos siekiant užmegzti
sąsajas
su
kitomis
organizacijomis,
agentūromis ir įstaigomis;



Integruojamos skirtingų grupių ir organizacijų
žinios ir jos naudojamos skirtingų veiklos
rinkinių vertei panaudoti, įskaitant:

dalijimąsi informacija, patirtimi;

dalijimąsi
metodais,
gerąja
patirtimi;

dalijimąsi ištekliais, infrastruktūra,
įranga;

paslaugų teikėjų nukreipimą kitur (iš
vienos grupės arba organizacijos į kitą,
kuri gali būti jiems naudinga).
 Naujų grupių ir organizacijų skatinimą.
Remiamas
grupių
organizacijų ugdymas

ir



Organizacijos remiamos šiais klausimais:

finansinės kliūtys;

įrangos poreikiai;

specialistų profesionalų konsultacijos
(procesų žinios, ištekliai, politika,
reikalingi įgūdžiai).



Išteklių teikimas (projekto erdvė, biuro erdvė,
biuro paslaugos ir kt.; žr. toliau vietos
ekonomika);



Naujų grupių ir organizacijų skatinimas.



Naujų organizacijų ir projektų, parengtų pasinaudojant paramos
organizacijos ištekliais ir paslaugomis, skaičius;



Naujų organizacijų teikiamos naujos paslaugos;



Naujų paslaugų naudojimas (bendruomenės narių, besinaudojančių
paslaugomis, skaičius).
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Tarpininkavimas,
politinės
paramos panaudojimas

Didesnės naudos gavėjo
saviraiškos ir dalyvavimo
planavime galimybės



Informacijos perteikimas politikos formuotojams
ir planavimo institucijoms;



Išorinių institucijų, dalyvaujančių planuojant ir
rengiant politiką (remiantis poreikių suvokimu),
lobizmas;



Politikos arba gairių dokumentų, kurie paskelbti
organizacijai arba pateikiant nuorodą į ją, skaičius;



Nuorodos į organizaciją politikos pareiškimuose, rezoliucijose;




Sudarytų strateginių partnerysčių skaičius;
Nauji panaudoti finansavimo / dovanojimų / ne finansiniai indėliai.

Dalyvaujančių paramos gavėjų skaičius, pvz., viešuose
susitikimuose;
Išrinktų atstovų ir politikos formuotojų, dalyvaujančių naudos
gavėjo bendruomenėje, skaičius;
Politinių ir viešųjų struktūrų pakeitimai, kurių pasiekta dėl naudos
gavėjo įnašo;
Naudos gavėjai įgyja daugiau galimybių valdyti išteklius, turtą ir
paslaugas.

prisidėjus

Dalyvavimas politikos formavimo, politikos
peržiūros, vietos planavimo struktūrose;



Dalyvavimas tyrimuose,
atitinkamos institucijos,
dokumentų rengimas;



Darbo susitarimų skatinimas;



Politikos formuotojų informacija perteikiama
sektoriui.



Susitikimų, renginių, galimybių dalyvauti
paramos
gavėjams
ir
įsitraukti
bendruomenei organizavimas;
Paramos gavėjai remiami žiniomis ir
įgūdžiais, kad galėtų įsitraukti ir veiksmingai
veikti formuojamą politiką.



Informacijos teikimas visuomenei esminiais
organizacijos klausimais;
Didinamas visuomenės informuotumas ir
parama;
Dalyvavimas formuojant viešąją nuomonę,
viešąjį požiūrį;
Viešumo kūrimas ir žiniasklaidos priemonių
dalyvavimo didinimas;
Viešos paramos teikimas (vieša išrinktų
pareigūnų ir gerai žinomų asmenų parama
įvairiais klausimais);
Papildomų išteklių naudojimas (finansavimo
pasiūlymai, ne finansinių įnašų pasiūlymai);






Informacijos platinimas (leidinių, svetainės spustelėjimų,
atsisiuntimų, skambučių į karštąją liniją, pasinaudojimo
bendruomenės ištekliais, siekiant skleisti žodinę informaciją,
skaičius);
Žiniasklaidoje paskelbtų tekstų, susijusių su organizacijos darbu,
skaičius;
Žinomų asmenų skaičius (pvz., išrinktų pareigūnų, įžymybių);
Įsitraukimas į organizacijos misiją;
Žmonių skaičius, kuriuos tiesiogiai veikia įvykiai, kampanijos,
žinutės;
Visuomenės informuotumo didėjimas; žmonės išsako teigiamą
požiūrį į klausimą (klausimai tampa nebe tokie stigmatizuoti);
Panaudoto finansavimo vertė;
Panaudotų ne finansinių įnašų vertė.

Susitikimų, renginių, galimybių dalyvauti ir
įsitraukti visuomenei organizavimas



Dalyvaujančių žmonių skaičius








Didesnis visuomenės
dalyvavimas

Politikos, vietos planavimo, reglamentų pakeitimas (priimtos /
parengtos priemonės arba reglamentų pakeitimai, susiję su
organizacijos misija);





Didesnis viešas
suvokimas,
švietimas ir
parama





kuriuos užsako
rekomendacinių
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K. VIETOS APLINKA
Poveikis gerina naudos gavėjo galimybę naudotis teise į gyvenimą sveikoje ir tvarioje vietos aplinkoje su tinkama infrastruktūra ir bendruomenė
erdvėmis.
Rodikliai susiję su: vietos kokybe, vietos bendruomenės pastatais, vietos infrastruktūra, transportu.
VIETOS APLINKA
AKCENTUOJAMA
Vietos aplinkos kokybė

Pastatai

ESMĖ

Didinama švara, vietos aplinkos estetika
(pvz., šiukšlės, liekanos, piktžolės,
neteisėtai išpilamos šiukšlės, skelbimų
klijavimas, grafičiai, šunų išmatos, fizinė
išvaizda ir priežiūra);

Didinamas vietos žaliųjų erdvių / viešųjų
erdvių kiekis (žemė, pvz., ištuštinamas
plotas, rekultivuojama, apsaugoma,
perkama erdvė).




Infrastruktūra



Transportas



GALIMI RODIKLIAI

Atviros erdvės, viešosios erdvės plotas;

Viešoje erdvėje / leidžiančių laiką lauke žmonių skaičius;

Žmonių, dalyvaujančių vykdant vietos aplinkos priežiūrą,
skaičius;

Šiukšlių ir kt. lygio sumažėjimas;

Nekilnojamojo turto kainų padidėjimas;

Nusikaltimų lygio sumažėjimas, pranešamo
nusikaltimų baimės lygio sumažėjimas;

Padidėjęs pranešamo pasitenkinimo vietos rajonu
lygis;

Pagerėjusi bendruomenės gyvenimo kokybė (žr. h) saugumas ir
bendruomenė).

Statybos / renovacijos / bendruomeninių
pastatų pirkimas;
Nauja / geresnė bendruomenės naudojimo
erdvė.
Puoselėjama infrastruktūros plėtra,
investicijos į infrastruktūrą




Naujos bendruomeninės erdvės mastas;
Bendruomenės turto vertės padidėjimas.



Naujos infrastruktūros apimtis

Gerinamas vietos viešasis transportas (ypač
į vietinių svarbiausių paslaugų,
bendruomenės infrastruktūros vietas)



Padidėjęs viešojo transporto naudojimas, sumažėjęs
eismo intensyvumas, automobilių rida;
Viešojo transporto naudotojų, kurie anksčiau neturėjo
galimybės juo naudotis, skaičius;
Viešojo transporto naudotojų, kurie anksčiau naudojosi
automobiliais, skaičius.
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L. GEROVĖ
Poveikis didina galimybę naudotis teise į gerovę.
Rodikliai susiję su: pasitikėjimu, gebėjimu, pasitenkinimu, ryšio pojūčiu.
GEROVĖ
AKCENTUOJAMA
Pasitikėjimas

Buvimas aktyviu ir pajėgiu
asmeniu

GALIMI RODIKLIAI

Pasitikėjimo pojūtis;

Gebėjimo pasirinkti ir priimti sprendimus jausmas;

Motyvacijos pojūtis;

Pokyčio minties įgyvendinimas.




Pasitenkinimas gyvenimu




Ryšio su kitais pojūtis







Dalyvavimas veikloje ir noras pasiekti pasiekimo pojūčio
patyrimas;
Turima pakankamai jėgų kasdieniam gyvenimui (bendras geras funkcionavimas);
Gyvybingumo jausmo patyrimas.
Kasdieniai jausmai (laimingas, atsipalaidavęs, patenkintas, saugus, teigiamai nusiteikęs; depresija, nerimas, įtampa,
pyktis, susvetimėjimas, neviltis);
Pasitenkinimo gyvenimu lygis.
Bendravimas su šeima ir draugais (pasimatymas su kuo nors kartą per savaitę ar daugiau);
Santykis su pagalbos darbuotojais;
Galimybės susitikti su naujais žmonėmis;
Galimybė gauti pagalbą prireikus (pvz., turima žmonių, į kuriuo galima kreiptis prireikus pavežti, prireikus pagalbos sergant
ir gulint lovoje, prireikus pasiskolinti pinigų ir kt.);
Jautimasis bendruomenės dalimi.

M. IŠSAUGOJIMAS
Poveikis pagerina gamtos ir kultūros paveldo, natūralių ekosistemų ir biologinės įvairovės išsaugojimą. Rodikliai susiję su:
gamtinės ir istorinės vertės vietomis, biologine įvairove, tyrimais ir švietimu, susijusiais su išsaugojimu
IŠSAUGOJIMAS
AKCENTUOJAMA
Natūralių erdvių, paveldo ir
biologinės
įvairovės
išsaugojimas

ESMĖ




Natūralių erdvių, natūralaus grožio vietų arba
ypatingo
mokslinio
intereso
vietų
išsaugojimas (atkūrimas);
Apleistų, negražių ir neišnaudotų erdvių
transformavimas;
Istorinės vertės arba paveldo vertę turinčių
vietų ir plotų išsaugojimas (atkūrimas).

GALIMI RODIKLIAI





Natūralių erdvių ploto (pvz., buveinių, miškų, vandens telkinių,
pakrančių) išsaugojimas;
Atkurtas arba sukurtas natūralios erdvės plotas (pakeičiamas apleistų
arba urbanistinių dykrų plotas);
Pasodintų medžių skaičius;
Saugomų paveldo vietų (atkurtų) skaičius / plotas.
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Susijusios švietimo programos
ir tyrimai

Nauda bendruomenei



Laukinės gyvūnijos, augalų rūšių apsauga.





Laukinių gyvūnų / augalų rūšių populiacijos skaičiai (pokyčiai);
Saugomų rūšių skaičius;
Sektoriaus, specialių interesų grupių atsakas į išsaugojimo vertę ir
veiksmingumą.



Aplinkos apsaugos sudarymas (nuo
potvynio, erozijos, vietos oro kokybės ir kt.)



Oro kokybės priemonės, sumažėjusi aplinkos rizika





Skatinamas mokymasis;
Sąsajos su mokyklomis, švietimo įstaigomis;
Švietimo programų ir veiklos vykdymas.





Mokyklinių išvykų į išsaugotą erdvę skaičius;
Apsilankančių išsaugotoje erdvėje moksleivių skaičius;
Vykdomų švietimo programų skaičius (lankomumas).







Didinamas visuomenė supratimas apie
aplinkos ir paveldo naudą ir svarbą;
Politinė darbotvarkė papildoma svarbiais
aplinkos apsaugos ir paveldo klausimais ir
jiems teikiama politinė parama.

Informacijos apie aplinką ir pavaldą teikimas ir platinimas (išplatintų
skrajučių, atsisiųstų dokumentų ir kt. skaičius);
Dalyvavimas formuojant politiką (žr. j) Informacija, supratimas ir
išraiška).



Gilinamos specialistų žinios



Paskelbtų tyrimų dokumentų skaičius (sektoriaus / akademinis
atsakas į tyrimus)



Išsaugotos
erdvės
naudojimas
bendruomenės tikslais (pvz., renginiai,
žygiai, jaunimo susitikimai, menas);
Saugomos vietos naudojimas socialinei
įmonei.



Bendruomenės organizacijų, besinaudojančių išsaugota erdve,
skaičius;
Bendruomenės renginių (pvz., žygiai, jaunimo susitikimai, meniniai
pasirodymai), vykstančių išsaugotoje erdvėje, skaičius (lankomumas);
Socialinių įmonių, besinaudojančių išsaugota erdve, skaičius.

Lankydamiesi išsaugotoje vietoje žmonės
bendrauja vieni su kitais (kuria socialinius
tinklus);
Įtraukiami vietos žmonės (skiria laiką ir
energiją natūralioms / paveldo erdvėms kurti
ir palaikyti);
Indėlis į bendruomenės sveikatą ir
atkūrimą:

lauke praleistas laikas;

nauda sveikatai;

vietos atkūrimas, tvari plėtra;

vietos
kultūros
ir
paveldo
atspindėjimas.
















Dalyvaujančių
vietos
žmonių
skaičius savanoriškos veiklos lygis;
Padidėjęs socialinis kapitalas (žr. h) saugumas ir bendruomenė).
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N. IŠMETAMAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS
Poveikis padeda mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Rodikliai susiję su: tvariu žemės ūkiu, energija, žaliuoju pastatu, tvariu transportu
TVARUS ŽEMĖS ŪKIS
AKCENTUOJAMA
Tvarus žemės ūkis

ESMĖ
Ekologinis ūkininkavimas

Vietoje auginamas maistas
ENERGIJA
Atsinaujinančios
generavimas

energijos Energijos generavimas

Energinis naudingumas

Tyrimai ir plėtra
ŽALIEJI PASTATAI
Pastatų, turinčių aplinkosaugos
paskirtį, statyba ir renovacija

GALIMI RODIKLIAI
 Ekologinės produkcijos kiekis;
 Dirbamos žemės plotas;
 Susijęs šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir žalos aplinkai
mažinimas (trąšų naudojimo mažinimas, dirvožemio erozijos
mažinimas ir kt.).
 Veikiantys ūkininkų turgūs.
 Tiekiamas vietoje į parduotuves maistas.
 Generuota atsinaujinanti energija (MWh)
išmetamo CO2 kiekio mažinimas;
 Patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų pardavimas (PITMV);
 Patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (PITMV) nurašymas
per naudojimo laiką išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų
(projekto, įrenginio, produkto) kiekis.

Energijos suvartojimas

 Energijos iš atsinaujinančių šaltinių naudojimas;
 Panaudotos atsinaujinančios energijos kiekis (dalis).

Energijos taupumas

 Pagerinus veiksmingumą sutaupytos energijos kiekis;
 Pradėtos vykdyti politika ir iniciatyvos energiniam naudingumui
padidinti susijusios išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio mažinimu.

Naujos atsinaujinančios energijos inovacijos

 Leidinių skaičius;
 Parengtų inovacijų skaičius ir poveikis.




Statyba
Renovacija

 Pastatytų / renovuotų pagal aukštus aplinkosaugos standartus vienetų
skaičius;
 Pastatytų / renovuotų pagal BREEAM (arba kitus, pvz., LEED,
„Passivhaus“) aplinkosaugos standartų akreditaciją vienetų vertė ir
užstatytas plotas;
 Išmetamo CO2 kiekio mažinimas;
 Per naudojimo laiką išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekis (projekto, pastato).
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Pagrindinės aplinkos
apsaugos
dėmesio
susijusios
su žaliaisiais pastatais

sritys,

Projektavimo ir statybos etapas:
 stebimas ir mažinamas išmetamas CO2
kiekis ir energijos suvartojimas, susijęs su
vietos veikla ir transportu į vietą ir iš jos;
 įgyvendinama geriausia patirtis, susijusi su
oro tarša (dulkėmis), vandens tarša;
 atsakingai naudojamos ir aplinkos atžvilgiu
tvarios statybinės medžiagos;
 esamų statybinių konstrukcijų arba
fasadų pakartotinis panaudojimas;
 išorinio kietojo kraštovaizdžio kūrimas
siekiant
laikytis
žaliojo
vadovo
specifikacijų;
 pastatų gyvavimo ciklo sąnaudų įvertinimas
(LCC analizė);
 statybinės atliekos, gautos iš sąvartyno
(pakartotinai panaudotos, perdirbtos).

 Išmetamo CO2 kiekio mažinimas, tarša, suvartojimas, atliekos

Sveikata ir gerovė:
 dienos apšvietimo sudarymas, natūralus
vėdinimas, vaizdai, sumažinta mikrobinė tarša

 Dienos šviesa apšviestų, natūraliai vėdinamų pastatų procentas

Energija:
išmetamo CO2 kiekio mažinimas ir didesnis
energinis naudingumas, pasiektas aplinkos
požiūriu sąmoningai naudojant:
 pasyvaus dizaino strategijas;
 izoliaciją;
 pastato tinklus;
 IT įrangą;
 mažaangles
arba
nulinio
išskyrimo
technologijas (fotovoltinius elementus, vėjo
energiją, grunto šildomuosius siurblius ir kt.).

 Energijos vartojimo ir susijusių išmetamo CO2 kiekio mažinimas

Transportas
 transporto galimybių apsvarstymas, įskaitant
viešąjį transportą, galimybę važiuoti dviračiais
ir eiti pėstiesiems, apriboti automobilių
stovėjimo įrenginiai.

 Tvaraus transporto naudojimo didinimas

Vanduo
 tinkamas vandens vartojimo vertinimas,
vandens matavimas, nutekėjimai, vandens
perdirbimas

 Suvartoto, perdirbto vandens kiekis

Atliekos
 perdirbimo galimybės

 Sumažintų, perdirbtų atliekų kiekis (dalis)
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TVARUS TRANSPORTAS
Transportas

Žemė
 žemės
sklypo
su
anksčiau
įrengta
infrastruktūra pakartotinis naudojimas;
 supratimas apie žemės ekologinę vertę,
ekologinio poveikio sumažinimas, vietos
ekologijos ir biologinės įvairovės gerinimas.

 Urbanistinių dykrų arba anksčiau užterštos žemės plotų
pakartotinis naudojimas;
 Išsaugotų augalų / gyvūnų rūšys.

Tarša:
 su pastatais susijusios taršos mažinimas
(medžiagos, šviesa, triukšmas)

 Taršos lygis

Naudojimas:
 pastato naudotojo vadovas, pateikiamas
naudotojams siekiant tvariai naudoti pastatą

 Naudojamo pastato veiksmingumas




Tvarių transporto alternatyvų sudarymas
(pvz., elektromobilis, susitarimas pavežti);
Tvaraus
transporto
naudojimo
skatinimas.

 Tvarios transporto alternatyvos naudojimas;
 Einančių pėsčiomis, važiuojančių dviračiais, besinaudojančių
viešuoju transportu skaičiaus padidėjimas;
 Kelių perkrovimo lygio mažinimas;
 Netvarių verslo kelionių lygio mažinimas (oro mylios, automobilių
mylios);
 Susijęs išmetamo CO2 kiekio mažinimas.

O. VARTOJIMAS, ATLIEKOS, TARŠA IR PERDIRBIMAS
Poveikis apsaugant gamtos išteklius ir skatinant aplinkos požiūriu atsakingas praktikas. Rodikliai susiję su:
vartojimu, atliekomis ir perdirbimu, tarša ir valymu, vandeniu
VARTOJIMAS, ATLIEKOS, TARŠA IR PERDIRBIMAS
AKCENTUOJAMA
ESMĖ
Išteklių vartojimas
Išteklių veiksmingumo didinimo sistemos
Bendrosios
perdirbimas

atliekos

ir

Gamyba ir bendrųjų atliekų perdirbimas

GALIMI RODIKLIAI
Vertingų išteklių eikvojamojo naudojimo mažinimas
Atliekos:
 perdirbimo procentas;
 pakartotinio panaudojimo procentas;
 dovanojimų procentas;
 į sąvartyną patenkantis kiekis (tonos);
 į sąvartyną patenkančio kiekio pakeitimas (sumažinimas).

Perdirbtų medžiagų naudojimas

Iš perdirbtų / pakartotinai naudojamų šaltinių imamų medžiagų dalis
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Kenksmingosios
tarša

Vanduo

atliekos,

Kenksmingųjų atliekų gamyba ir apdorojimas

Vandens naudojimas ir veiksmingumas



SO, NO, suspenduotos kietosios dalelės ir kt. ozono sluoksnį
ardančios medžiagos;



vandens, dirvožemio užteršimas nuodingosiomis ir cheminėmis
medžiagomis (sumažinimas);



pavojingųjų atliekų ir išsiliejimo kiekis ir tipas (prevencija);



mažinimo iniciatyvos;



kenksmingųjų atliekų, kurios atsakingai pašalintos, kiekis
(žalos aplinkai dėl taršos ištaisymas);




poveikis vietai (vietos taršos lygio ir pasekmių priemonės).
suvartoto vandens kiekis;



perdirbto vandens kiekis;



surinkto lietaus vandens
kiekis;
sutaupyto taikant veiksmingumo sistemas vandens kiekis.


Nuotekų vanduo



išleisto į kanalizaciją arba kitus vandens telkinius nuotekų
vandens kiekis (jei taikoma);



poveikis vietai (vietos taršos lygio ir pasekmių priemonės).
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B) „Good Finance“ rezultatų matrica
Pateikta rezultatų matrica - tai patogus įrankis, leidžiantis pasirinkti dažniausiai naudojamus rodiklius skirtingose rezultatų srityse. Kiekvienas skirsnis yra
rezultatų sritis iš 9 rezultatų sričių, pateiktų „Good Finance“ 3 interneto svetainėje. Jos yra sunumeruotos nuo 1 iki 9, žemiau pateikti išsamūs sričių pavadinimai.
Taip pat įvardintos 15 naudos gavėjų grupių, kurioms galite priskirti pasirinktus rezultatus pagal savo veiklos poveikio sritį. Šią rezultatų matricą adaptavo Phil
Tulba. Jei turite klausimų dėl turinio ar naudojimo, prašau susisiekti el. p.: phil@tulba.co.uk. Tulba Consulting Limited – www.tulba.co.uk.
Rezultatų sritys:
1.

Užimtumas, mokymas ir švietimas

2.

Pajamos ir finansinė įtrauktis

3.

Psichinė sveikata ir gerovė

4.

Pilietiškumas ir bendruomenė

5.

Gamtosauga

6.

Būstas ir vietos infrastruktūra

7.

Fizinė sveikata

8.

Šeima, draugai ir santykiai

9.

Menai, paveldas, sportas ir tikėjimas

Naudos gavėjų grupės:
1.

Nusikaltimo aukos

2.

Jaunimas

3.

Asmenys, sergantys priklausomybės ligomis

4.

Vaikai

5.

Neįgalūs asmenys (mokymosi sutrikimai)

6.

Neįgalūs asmenys (fizinės funkcijos/jutimo sutrikimai)

7.

Buvę nusikaltėliai/nusikaltėliai

8.

Benamiai

9.

Asmenys, gyvenantys skurde ir/arba finansinėje atskirtyje

10. Asmenys, turintys ilgalaikių sveikatos sutrikimų/sergantys gyvybei pavojingomis ar nepagydomomis ligomis
11. Ilgalaikiai bedarbiai
12. Asmenys su psichikos sveikatos poreikiais

3

https://www.goodfinance.org.uk/impact-matrix/
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13. Vyresnio amžiaus žmonės (įskaitant demencija sergančius asmenis)
14. Tėvai
15. Slaugytojai/globėjai
1.

Užimtumas, mokymas ir švietimas

Rezultatas

Rodiklis

Vertinimas

Rado būdą išspręsti užimtumo,
švietimo ar mokymo kliūtis
(įskaitant vaiko priežiūros,
invalidumo ar išmokų
klausimus)

Finansiškai būtų geriau dirbti nei nedirbti
a) Skirtumas tarp pajamų ir išmokų

a) Apskaičiuokite kiek padidėjo pajamos po intervencijos

Finansiniu požiūriu geresnis prieinamumas prie vaiko
priežiūros galimybių
a) Patvirtintas prieinamumas prie vaiko priežiūros
galimybių

a) Nustatykite tiekėją ir patvirtinkite

Finansiniu požiūriu geresnis prieinamumas prie transporto
galimybių
a) Patvirtintas prieinamumas prie transporto galimybių
Geresnis prieinamumas prie darbui reikalingų išteklių
a) Turi tinkamą aprangą pokalbiams dėl darbo
b) Gali lankyti kursus
c) Turi prieigą prie interneto ir perdavimo priemonių ieškant
darbo

a) Nurodykite transporto galimybes (autobusas, traukinys,
pavėžėjimo paslaugą suteikia draugas/šeimos narys)

Geresnė specialistų pagalba (švietimas, užimtumas ar
mokymas)
a) Turi galimybę naudotis specialistų pagalba siekiant
išsilavinimo, darbo ar mokymų

a) Nustatykite specialistų teikiamą pagalbą

Geresnė specialistų pagalba (atitinkamas švietimas ir
mokymas)
a) Prasmingo, tinkamo ir aukštos kokybės aukštesniojo
mokslo ir mokymų galimybės

a) Patvirtinkite, kad tai yra reikšminga naudos gavėjams ir
kokias jie turi galimybes

Geresnė specialistų pagalba (švietimo, mokymų ir
įsidarbinimo galimybės)
a) Patenkintas švietimo, mokymų ir įsidarbinimo
galimybėmis

a) Apklausos/grįžtamojo ryšio forma su vertinimo skale nuo 1
iki 5

Geresnė specialistų pagalba (išėjus iš kalėjimo)
a) Darbo paieškų išėjus iš kalėjimo trukmė iki įsidarbinimo

a) Apklausa/rėmėjas, patvirtinantis laiko trukmę (savaitės ar
mėnesiai)

Tinkamas išsilavinimas
a) Pasiekė tinkamą lankomumo lygį
b) Patinka mokytis

a) Procentinis dydis
b) Naudos gavėjo įvertinimas nuo 1 iki 5

Turi tinkamą darbą,
išsilavinimą ar lanko mokymus
bei esant poreikiui turi nuolatinį
palaikymą

a) Patvirtinas socialinės rūpybos darbuotojas
b) Socialinės rūpybos darbuotojas išvardija kursus
c) Patvirtinkite vietą ir teikiamas paslaugas
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Išvystė reikalingus
bendruosius įgūdžius ir
tinkamą požiūrį darbo, ugdymo
ar mokymų metu (įskaitant
socialinius įgūdžius, požiūrį ir
motyvaciją)

Išvystė reikalingus techninius
(privalomus) įgūdžius darbo,
ugdymo ar mokymų metu
(įskaitant raštingumo ir
skaičiavimo, darbo paieškos
įgūdžius bei darbui reikalingą
kvalifikaciją)

Tinkami mokymai (ne visą dieną arba visą dieną)
a) Lankomumo lygis

a) Procentinis dydis

Tinkamas darbas
a) Dalinis užimtumas (mažiausiai 16 valandų per savaitę)
b) Užimtumas visą darbo laiką (35 valandos per savaitę)
c) Lankomumo lygis

a) Taip/Ne
b) Taip/Ne
c) Procentinis dydis

Išlaikė darbo vietą
a) Išlaikė darbo vietą 6 mėnesius, 1 metus, 2 metus
b) Turi nuolatinę darbo sutartį
c) Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra
d) Patinka dirbti

a) Pažymėkite langelį (pasirinkite tik vieną variantą)
b) Taip/Ne
c) Taip/Ne (pranešė naudos gavėjas)
d) Taip/Ne

Geresnis požiūris ir motyvacija
a) Parodė geresnius lankomumo rezultatus
b) Parodė geresnius laiko valdymo įgūdžius
c) Atsirado noras dirbti
d) Sustiprėjo pasitikėjimas savimi
e) Patenkintas darbu, išsilavinimu ar mokymais
Geresni socialiniai įgūdžiai
a) Įgijo bendravimo įgūdžių
b) Įgijo komandinio darbo ir santykių kūrimo įgūdžių

a) Procentinio dydžio pasikeitimas laikui bėgant
b-1) Pranešė naudos gavėjas
b-2) Patvirtino rėmėjas/socialinės rūpybos darbuotojas
c) Taip/Ne
d) Taip/Ne
e) Pasitenkinimo įvertinimas
a, b-1) Taip/Ne
a, b-2) Socialinės rūpybos darbuotojo patvirtinimas/vertinimo
skalė

Geresnis asmeninių stipriųjų ir silpnųjų savybių supratimas
a) Įgijo savęs pažinimo įgūdžių

a) Savęs vertinimo apklausa – „Ar manote, kad esate geriau
suprantate savo stipriąsias ir silpnąsias puses?“

Aukštesnis pasiekimų lygis
a) Siekia laipsnio/diplomo
b) Įgijo laipsnį/diplomą
c) Pasiekimų lygis

a) Siekia? - Taip/Ne
b) Įgijo? - Taip/Ne
c) Įvertinimas/balas

Geresnis bendras pasirengimas darbui
a) Skaičiavimo lygis
b) Raštingumo lygis
c) IT įgūdžių lygis
d) Problemų sprendimo įgūdžių lygis

Palyginkite su pradiniu lygiu:
a) Žemas, Vidutinis, Aukštas
b) Žemas, Vidutinis, Aukštas
c) Žemas, Vidutinis, Aukštas
d) Žemas, Vidutinis, Aukštas

Geresnis profesinis pasirengimas
a) Įgijo su darbu susijusią kvalifikaciją
b) Įgijo su darbu susijusios praktinės patirties
c) Įgijo atitinkamos patirties

a) Taip/Ne
b) Taip/Ne
c) Taip/Ne
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2.

Pajamos ir finansinė įtrauktis

Rezultatas

Rodiklis

Vertinimas

Turi pakankamai tvarių
pajamų, jei aktualu įskaitant ir
išmokas

Kai pasiekiamas minimalus pajamų lygis:
a) Gyvena virš skurdo rizikos ribos (asmenys ir namų ūkiai,
kurių pajamos yra mažesnės nei 60% jų atitinkamo
vidurkio, yra žemiau skurdo rizikos ribos)
b) Turi minimalų pajamų lygį viršijančias pajamas
c) Turi pakankamai pajamų visoms būtinoms išlaidoms
padengti

a) Virš „slenksčio“ Taip/Ne?
b) Taip/Ne
c) Taip/Ne

Padidėjo pajamos neesminėms išlaidoms padengti
(disponuojamos/grynos pajamos):
a) Būsto išlaidoms padengti priskiriamų pajamų dalis yra
mažesnė nei 33% (daugiau nei trečdalis viršija finansines
galimybes)
b) Energijos sąnaudoms padengti priskiriamų pajamų dalis
yra mažesnė nei 10% (daugiau nei 10% - visiškas skurdas)

a) Taip/Ne ARBA faktinis procentinis dydis - apskaičiuoja
socialinės rūpybos darbuotojas
b) Taip/Ne ARBA faktinis procentinis dydis - apskaičiuoja
socialinės rūpybos darbuotojas

Gauna visas priklausančias išmokas
a) Laiku gauna visas priklausančias išmokas

a) Taip/Ne

Didesnis pajamų saugumas
a) Turi nuolatinę darbo sutartį (taip pat žr. rezultatų sritį
„Užimtumas, mokymas ir švietimas“)
b) Turi laikinąją darbo sutartį bent 1 metams (taip pat žr.
rezultatų sritį „Užimtumas, mokymas ir švietimas“)
c) Turi pakankamai pajamų

a) Taip/Ne
b) Taip/Ne - patvirtinti faktinę trukmę
c) Taip/Ne - patvirtinti sumą

Didesnės galimybės gauti tinkamas finansines
konsultacijas
a) Turi galimybę gauti ir naudojasi finansinėmis
konsultacijomis

a) Taip/Ne - patvirtina socialinės rūpybos darbuotojas

Didesnės galimybės gauti tinkamus finansinius produktus ir
paslaugas
a) Turi banko sąskaitą
b) Tinkamai naudoja santaupas ir draudimo produktus
c) Tinkamai naudojasi pagrindinėmis finansinėmis
priemonėmis
d) Tinkamai naudojasi kreditais
e) Prireikus naudojasi skolų valdymo ir konsultavimo
sprendimais
f) Naudojasi kredito unijos paslaugomis

a-g) Taip/Ne

Turi galimybę gauti
atitinkamas finansines
konsultacijas, produktus ar
paslaugas
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g) Naudojasi oficialių sąskaitų alternatyvomis (pvz.:
mobilieji pinigai)
Gerai tvarko finansus

Turi galimybę gauti
atitinkamas finansines
konsultacijas, produktus ar
paslaugas

3.

Didesnis finansinis raštingumas
a) Išsiugdė finansų valdymo įgūdžius
b) Išsiugdė supratimą kaip naudotis ir valdyti banko
sąskaitas
c) Išsiugdė supratimą kaip veikia esminis finansų
mechanizmas (kreditai, skolos, palūkanos. t.t.)
d) Išsiugdė pasitikėjimą ir sugebėjimą užpildyti finansines
formas
Skirsto lėšas ir gyvena pagal pajamas
a) Pagerino žinias apie tai, kaip sudaryti biudžetą
b) Sugeba gyventi ekonomiškai
c) Sugeba išvengti įsiskolinimo

a-d) Taip/Ne - pildo naudos gavėjas ARBA socialinės rūpybos
darbuotojas

Perėjo nuo 'nevaldomos' prie 'valdomos' skolos
a) Būsimi skolų grąžinimai bus padengti iš gaunamų
pajamų
b) Geresnis namų ūkio ir asmeninės skolos lygis

a) Taip/Ne - patvirtina naudos gavėjas ir/arba socialinės
rūpybos darbuotojas
b) Taip/Ne

Didesnė pagalba specifinių poreikių turintiems asmenims
a) Gauna pagalbą valdant asmeninius finansus
b) Turi prieigą prie valdomų banko sąskaitų
c) Sugeba valdyti savo pinigus ir susitvarko su laiškais bei
formomis
d) Turi galimybę gauti tinkamai finansuojamą atskirą
biudžetą, jei to nori

a) Taip/Ne - aprašyti teikiamą pagalbą
b) Taip/Ne
c) taip/Ne ir/arba Pasitikėjimo vertinimo skalė
d) Taip/Ne

a) Vertinimo skalė nuo 1 iki 5
b) Taip/Ne
c) Taip/Ne

Psichinė sveikata ir gerovė

Rezultatas

Rodiklis

Vertinimas

Jaučia pasitikėjimą, emocinę
pusiausvyrą ir sugeba greitai
atsigauti susidūrus su sunkumais

Didesnis pasitikėjimas ir savigarba
a) Įgijo stipresnį orumo ir savigarbos jausmą
b) Išsiugdė didesnį pasitikėjimą savo sugebėjimais
c) Mano, kad jie yra vertinami ir gerbiami

a) Taip/Ne
b) Taip/Ne ir vertinimas
c) Taip/Ne

Didesnė emocinė pusiausvyra
a) Daugiau teigiamų emocijų (laimės, ramybės
jausmas)
b) Pernelyg didelių neigiamų emocijų (liūdesio, pykčio,
nerimo) nebuvimas
c) Pernelyg didelio nuobodulio nebuvimas

a) Taip/Ne arba skaičius per laikotarpį
b) Taip/Ne
c) Taip/Ne
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Suvokia gyvenimo prasmę,
užsiima prasminga ir daug
pasitenkinimo teikiančia veikla ir
turi ateities siekių

Turi teigiamos rūpinimosi patirties
ir gerą supratimą apie savo
psichinę sveikatą bei emocinę
gerovę

Didesnis atsparumas
a) Išsiugdė didesnį atsparumą, būdo tvirtumą ir ryžtą
(įskaitant atkaklų tikslo siekimą)
b) Išsiugdė gebėjimą susidoroti su sunkumais ir stresu
c) Sumažino stresą

a) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ARBA socialinės rūpybos
darbuotojas
b) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ARBA socialinės rūpybos
darbuotojas
c) Taip/Ne

Didesnis savarankiškumas ir kontrolė
a) Jaučia, kad gali valdyti savo likimą
b) Yra įsitikinę, kad gali priimti sprendimus
c) Jaučia, kad gali valdyti savo psichinę sveikatą ir
emocinę gerovę

a) Taip/Ne
b) Taip/Ne ir/arba vertinimo skalė
c) Taip/Ne ir/arba vertinimo skalė

Jaučia visišką pasitenkinimą gyvenimu
a) Nurodo didesnį pasitenkinimą gyvenimu
b) Jaučiasi laimingi kiekvieną dieną
c) Jaučia gyvenimo prasmę
d) Vertina gyvenimo kokybę

a) Vertinimo skalė
b) Taip/Ne
c) Taip/Ne
d) Vertinimo skalė

Užsiima prasminga veikla (taip pat žr. rezultatų sritis
„Užimtumas, mokymas ir švietimas“ bei „Menai,
paveldas, sportas ir tikėjimas“)
a) Dirbą darbą (įskaitant sutartinius darbuotojo ir
darbdavio santykius, mokymus ir savanorišką darbą),
kuris juos asmeniškai tenkina
b) Jaučia pasitenkinimą laisvalaikio veikla
c) Ugdo smalsumą ir aistrą
d) Turi pasisekimo jausmą

a) Taip/Ne ir/arba vertinimo skalė
b) Taip/Ne ir/arba vertinimo skalė
c) Vertinimo skalė
d) Taip/Ne

Didesnis veržlumas ir entuziazmas
a) Daugiau energijos ir gyvybingumo
b) Mažiau jaučia nuovargį ir išsekimą

a) Vertinimo skalė
b) Vertinimo skalė

Didesni ateities siekiai
a) Turi gyvenimo tikslų
b) Pozityviai mąsto apie ateitį
c) Turi didesnes ambicijas

a) Taip/Ne
b) Taip/Ne
c) Taip/Ne ir/arba vertinimo skalė

Geba susidoroti su psichikos sveikatos problemomis
a) Jaučia, kad turi mažiau psichikos sveikatos
problemų
b) Sugeba išlaikyti gerą psichinės sveikatos lygį
c) Sugeba valdyti savo būklę

a) Taip/Ne
b) Taip/Ne
c) Taip/Ne ir/arba vertinimo skalė
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Gauna gerą pagalbą esant bet
kokioms psichikos sveikatos
problemomis

4.

Geresnis prieinamumas ir dažnesnis naudojimasis
specialiomis konsultavimo paslaugomis
a) Turi galimybę naudotis kokybiškomis paslaugomis
(galima pažymėti kelis langelius)
- Galimybė naudotis mentoriaus ar konsultavimo
paslaugomis
- Galimybė naudotis emocinės pagalbos paslaugomis
(pvz.: pykčio valdymas)
- Žino kur kreiptis pagalbos krizės ar nervinio išsekimo
atveju
b) Prireikus gauna konsultacijas, paramą ir gydymą
c) Buvo nustatyta psichinės sveikatos diagnozė
(priklausomai nuo konkretaus atvejo)
d) Turi galimybę pasirinkti ir kontroliuoti paslaugas ir
paramą, kurią gauna
e) Turi šeimos narius, kurie supranta jų būklę ir gali
priimti turima informacija pagrįstus sprendimus, kad jie
galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą
f) Dėl suteiktos paramos jaučia pagerėjusią psichikos
sveikatą

a) Galima pažymėti kelis langelius
b) Taip/Ne
c) Taip/Ne
d) Taip/Ne
e) Taip/Ne
f) Taip/Ne

Pilietiškumas ir bendruomenė

Rezultatas

Rodiklis

Vertinimas

Nepažeidinėja įstatymų ir imasi
veiksmų dėl bet kokio
nusikalstamo elgesio

Didesnė pagarba valdžios įstaigoms, taisyklėms, įstatymams
a) Žino ir supranta įstatymus
b) Didesnė pagarba įstatymams (taisyklėms ir valdžios
įstaigoms apskritai)

a) Taip/Ne
b) Taip/Ne

Nevykdo jokių nusižengimų, nusikaltimų ar smurtinės
veiklos, nėra suimtas ar įkalintas
a) Nėra suimtas (atitinkamu laikotarpiu, pvz.: 6 mėnesiams,
1 metams, 2 metams)
b) Nėra nuteistas ar kalinamas

a) Taip/Ne - mėnesiai/metai
b) Taip/Ne

Geresnis požiūris į skirtingų tautybių žmones
a) Teigiamas požiūris į skirtingų tautybių ar skirtingų požiūrių
ar patirčių žmones

a) Taip/Ne

Sumažėjusi diskriminavimo patirtis
a) Nebuvo diskriminuojamas per pastaruosius 12 mėnesių

a) Taip/Ne

Nediskriminuoja kitų ir nėra
diskriminuojamas dėl etninės
kilmės, religijos, lyties,
seksualinės orientacijos ar
negalios
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Supranta savo, kaip piliečio,
teises ir pareigas

Geresnės teisinių dalykų ir teisių žinios
a) Žino ir supranta savo teisėtas teises ir pareigas
b) Jaučiasi turintis teisę reikalauti savo teisių

a) Taip/Ne ir vertinimo skalė
b) Taip/Ne ir vertinimo skalė

Turi didesnes galimybes gauti juridinius produktus ir
paslaugas
a) Turi galimybę gauti juridines paslaugas
b) Gavo konsultacijas teisiniais klausimais

a) Taip/Ne
b) Taip/Ne

a) Naudojasi galimybe balsuoti

a) Taip/Ne

a) Labiau jaučiasi savo bendruomenės ir visuomenės dalimi,
kuriant ir įgyvendinant socialinės veiklos iniciatyvas

a) „Ar manote, kad…“ Taip/Ne ir vertinimo skalė

Tampa aktyvesniu savo bendruomenės nariu

a) Laikas valandomis
b) Taip/Ne ir paaiškinimas
c) Taip/Ne ir paaiškinimas

a) Didesnės galimybės naudotis bendruomenės
infrastruktūra ir ištekliais

a) Taip/Ne ir paaiškinimas

Rezultatas

Rodiklis

Vertinimas

Turi galimybe mėgautis gamta ir
paveldu

Didesnės galimybės mėgautis gamta (pvz.: ėjimas
pasivaikščioti, aplankyti nacionalinius parkus, t.t.)
a) Turi galimybę ir aplankė gamtos ar saugomas vietas per
pastaruosius 12 mėnesių
b) Jaučia malonumą būdamas gamtos aplinkoje

a) Taip/Ne - pildo naudos gavėjas ARBA socialinės
rūpybos darbuotojas
b) Taip/Ne - pildo naudos gavėjas ARBA socialinės
rūpybos darbuotojas

Supranta natūralios aplinkos
svarbą ir mažina asmeninį
daromą poveikį gamtai

Supranta gamtinės aplinkos ir tvarumo sąvokos svarbą
a) Turi galimybę gauti tikslią ir suprantamą informaciją
b) Turi geresnes žinias ir supratimą apie gamtos apsaugą bei
biologinę įvairovę
c) Turi geresnes žinias ir supratimą apie klimato kaitą

a) Taip/Ne - pildo naudos gavėjas ARBA socialinės
rūpybos darbuotojas
b) Taip/Ne - pildo naudos gavėjas ARBA socialinės
rūpybos darbuotojas
c) Taip/Ne - pildo naudos gavėjas ARBA socialinės
rūpybos darbuotojas

Jaučiasi bendruomenės ir
visuomenės dalimi ir sąmoningai
prie to prisideda

5.

Gamtosauga
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6.

Sumažėjęs asmeninis poveikis aplinkai
a) Didesnis energijos taupymas
b) Didesnis atliekų rūšiavimas
c) Atliekų sumažinimas ir mažesnis vandens naudojimas
d) Dažnesnis naudojimasis tvaresnėmis transporto
galimybėmis
e) Pastangos sumažinti neigiamus ekologinius bet kokios
veiklos padarinius

a) Taip/Ne ir/arba sutaupytos energijos kiekis (piniginė
vertė) - apskaičiuoja socialinės rūpybos darbuotojas
b) Taip/Ne ir/arba svoris - apskaičiuoja socialinės rūpybos
darbuotojas
c) Taip/Ne ir/arba svoris ir apimtis (arba piniginė vertė
vandes naudojimo atveju)
d) Taip/Ne ir/arba kilometrai per laikotarpį - apskaičiuoja
socialinės rūpybos darbuotojas
e) Taip/Ne - pildo naudos gavėjas ARBA socialinės
rūpybos darbuotojas

Didesnis vietos išteklių naudojimas
a) Turi galimybę naudoti ir naudoja vietos gamintojų
produktus
b) Augina savo produktus

a) Taip/Ne - pildo naudos gavėjas ARBA socialinės
rūpybos darbuotojas
b) Taip/Ne - pildo naudos gavėjas ARBA socialinės
rūpybos darbuotojas

Būstas ir vietos infrastruktūra

Rezultatas

Rodiklis

Vertinimas

Turi saugią ir tinkamos būklės
vietą gyventi

Turi saugų būstą
a) Persikėlė iš laikino į nuolatinį būstą
b) Turi nuolatinę būsto nuomos sutartį (pvz.: mažiausiai 6
mėnesius)

a) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas arba socialinės
rūpybos darbuotojas
b) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas arba socialinės
rūpybos darbuotojas

Turi tinkamos būklės būstą
a) Turi pagal teisinius reikalavimus tinkamo dydžio būstą
b) Turi gerai suremontuotą būstą (žr. įstatymų numatytus
įpareigojimus; pvz.: Būsto sanitarijos ir saugumo vertinimo
sistema)
c) Turi būstą su visais reikalingais baldais, instaliacija ir
įranga
d) Turi būstą, kuriam teikiamos visos komunalinės ir kitos
reikalingos paslaugos
e) Turi tinkamą pagalbą, jeigu kiltų bet kokių problemų

a-e) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas arba socialinės
rūpybos darbuotojas

Didesnis saugumo namuose jausmas
a) Nelaimingų atsitikimų namuose skaičius

a) Nurodo naudos gavėjas arba socialinės rūpybos
darbuotojas

Gali palaikyti švarą ir tvarką namuose
a) Išsiugdė maisto ruošimo ir valymo įgūdžius
b) Išsiugdė namų priežiūros įgūdžius

a) Nurodo naudos gavėjas arba socialinės rūpybos
darbuotojas
b) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas arba socialinės
rūpybos darbuotojas

Turi įgūdžių, reikalingų tvarkyti ir
išlaikyti gyvenamąją vietą
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Turi motyvaciją ir gebėjimą
gyventi kuo savarankiškiau bei
esant poreikiui turi nuolatinę
paramą tam išlaikyti

Turi galimybę apsipirkti vietos
parduotuvėse, naudotis
transportu, infrastruktūra ir
pramogomis

7.

Laiku moka nuomą
a) Gali išlaikyti nuomojamą plotą nevėluodamas mokėti
nuomą (įsipareigojimų nevykdymas/įsiskolinimas)
b) Neiškraustomas dėl nuomos nemokėjimo
c) Turi reikalingus finansų valdymo įgūdžius, kad galėtų
susitvarkyti su nuomos mokesčiais ir neprikauptų skolų (taip
pat žr. rezultatų sritį „Pajamos ir finansinė įtrauktis“)

a-c) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas arba socialinės
rūpybos darbuotojas

Turi gerą santykį su kaimynais
a) Nurodo turintis teigiamą požiūrį į kaimynus
b) Nurodo, kad reguliariai bendrauja su kaimynais (pvz.: per
pastarąjį mėnesį)
c) Nurodo, kad padeda kaimynams arba paprašo kaimynų
pagalbos ar paslaugos (pvz.: per pastaruosius 6 mėnesius)
d) Skundų/ginčų/klausimų, susijusių su problemomis su
kaimynais, skaičius

a) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas
b) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas
c) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas, paprašykite jų
išvardyti paslaugas/užduotis
d) Nurodo socialinės rūpybos darbuotojas

Didesnis pasitikėjimas ir motyvacija gyventi kuo
savarankiškiau
a) Perėjimas prie savarankiškesnių gyvenimo aplinkybių
b) Noras turėti nuolatinį nuo nieko nepriklausomą būstą

a) Sutarkite dėl kriterijų, remiantis naudos gavėju, tačiau tai
gali apimti maisto ruošimą, valymą, skalbimą ir asmeninę
higieną
b) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas

Gali pasirinkti su kuo gyventi ir kur
a) Turi realų pasirinkimą su kuo gyventi ir kur, pvz., kalbant
apie bendruomenę, mokyklą, šeimą, saugumo klausimus
b) Turi realų pasirinkimą dėl turto valdymo

a) Nurodo socialinės rūpybos darbuotojas
b) Nurodo socialinės rūpybos darbuotojas

Turi naujas ar atkurtas galimybes gauti pašalpą būstui
a) Laiku gauna priklausančią pašalpą būstui
b) Prireikus turi galimybę gauti pašalpą būstui, kaip socialinę
paramą

a) Nurodo socialinės rūpybos darbuotojas
b) Nurodo socialinės rūpybos darbuotojas

a) Geriau pasiekiamos parduotuvės, kuriose parduodamos
nebrangios reikalingos prekės ir paslaugos

a) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas arba socialinės
rūpybos darbuotojas

Fizinė sveikata

Rezultatas

Rodiklis

Vertinimas

Prisižiūri fizinę sveikatą,
praktikuoja sveiką gyvenimo
būdą

Gerai valgo ir miega
a) Valgo maistingą maistą kiekvieną dieną
b) Suvalgo 5 porcijas vaisių ir/arba daržovių per dieną
c) Reguliariai pakankamai išsimiega

a) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas
b) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas
c) Taip/Ne - vidutiniškai kiek valandų per naktį?
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Yra užsitikrinęs paramą ilgalaikių
sveikatos sutrikimų atžvilgiu ir
palaiko gerą gyvenimo kokybę

Palaiko sveiką svorį
a) Neturi antsvorio ar nėra nutukęs (KMI neviršija 25)
b) Turi gerą kūno sudėtį

a) Socialinės rūpybos darbuotojas / gydytojas praktikas
apskaičiuoja kūno masės indeksą (KMI)
b) Gydytojas praktikas atlieka kūno riebalų kiekio analizę

Reguliariai sportuoja
a) Yra geros fizinės būklės

a) Naudokitės sveikatos priežiūros darbuotojo/gydytojo
praktiko nustatytais fizinės formos testais: pvz., pakilkite
nuo kėdės, lipkite laiptais, nueikite 1 km atstumą kartu su
širdies ritmo ir kraujo spaudimo patikrinimu

Rūpinasi seksualine sveikata ir šeimos planavimu
a) Tinkamai planuoja šeimą
b) Praktikuoja saugų lytinį gyvenimą
Sprendžia problemas, susijusias su priklausomybę
sukeliančiomis medžiagomis
a) Nerūko
b) Alkoholinius gėrimus vartoja saikingai (iki 4 kartų per
savaitę arba iki 7 vienetų kiekvieną kartą)
c) Nevartoja kitų narkotinių medžiagų

a) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas
b) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas

Gilinasi, supranta ir jaučiasi palaikomi gydant ilgalaikius
sveikatos sutrikimus
a) Lankosi pas gydytoją specialistą, kuris nustato diagnozę
b) Gauna gydytojo specialisto pagalbą ilgalaikiams sveikatos
sutrikimams gydyti
c) Turi galimybę naudotis papildoma terapija
d) Yra patenkintas asmenims, turintiems ilgalaikių sveikatos
sutrikimų, teikiamų paslaugų kokybe
e) Sugeba suvaldyti ilgalaikius sveikatos sutrikimus

a) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ir/arba socialinės
rūpybos darbuotojas
b) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ir/arba socialinės
rūpybos darbuotojas
c) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ir/arba socialinės
rūpybos darbuotojas
d) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas
e) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ir/arba socialinės
rūpybos darbuotojas

Mažiau laiko praleidžiama ligoninėje dėl ilgalaikių sveikatos
sutrikimų
a) Tenka mažiau neplanuotai gultis į ligoninę
b) Praleidžia mažiau laiko ligoninėje
c) Gali likti namie po išrašymo iš ligoninės (pvz.: 91 dieną ir
ilgiau)

a) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ir/arba socialinės
rūpybos darbuotojas
b) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ir/arba socialinės
rūpybos darbuotojas
c) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ir/arba socialinės
rūpybos darbuotojas

Geresnė gyvenimo kokybė atsižvelgiant į ilgalaikius sveikatos
sutrikimus
a) Funkcinių galimybių lygis (pasireikšiantis, pvz., per darbą ar
kitą veiklą)

a) Darbas ar kita veikla kaip tarpinis rodiklis - nurodo
naudos gavėjas ir/arba socialinės rūpybos darbuotojas

Reikia mažiau priežiūros (arba išlaiko dabartinį
nepriklausomybės lygį)
a) Nereikia gultis į slaugos namus dėl gaunamos paramos
b) Atgauna savarankiškumą dėl gaunamos paramos
c) Mažesnė priklausomybė nuo slaugos ar intensyvios
priežiūros dėl ankstesnio diagnozės nustatymo, intervencijos ir
reabilitacijos

a) Taip/Ne - nurodo socialinės rūpybos darbuotojas
b) Taip/Ne - nurodo socialinės rūpybos darbuotojas
c) Taip/Ne - nurodo socialinės rūpybos darbuotojas

a) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas
b) Apskaičiuoja socialinės rūpybos darbuotojas
c) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas
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Naudojasi sveikatos priežiūros
paslaugomis, kad atstatytų
sveikatą ar atsigautų po traumų

8.

Prireikus, naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis ir
parama
a) Yra užsiregistravęs pas šeimos gydytoją
b) Reguliariai tikrinasi sveikatą
c) Pagerėja fizinė sveikata

a) Taip/Ne
b) Taip/Ne - išvardykite tyrimus
c) Stebi ir nurodo socialinės rūpybos darbuotojas

Šeima, draugai ir santykiai

Rezultatas

Rodiklis

Vertinimas

Nesijaučia ir nėra socialiai
atskirtas

Didina priimtiną socialinio artumo lygį ar ryšį su kitais
asmenimis ir nesijaučia vienišas
a) Laiko kiekis praleistas socialinėje aplinkoje
b) Socialinės izoliacijos ar vienatvės lygis

a) Bent kartą per savaitę turi socialinį kontaktą, Taip/Ne kartų per mėnesį
b-1) "Ar per pastarąjį mėnesį jautėtės vieniši ar atskirti?"
Taip/Ne
b-2) "Kiek kartų?"

a) Jaučiasi gerbiamas, vertinamas, mylimas, palaikomas ir
globojamas

a) Taip/Ne ARBA vertinimo skalė nuo 1 iki 5

a) Nurodo, kad turi į ką kreiptis skubiais atvejais ar esant
poreikiui

a) Taip/Ne

Užsiima socialine veikla
a) Palaiko ryšius su kitais žmonėmis tam tikrų veiklų metu
b) Nurodo, kad jaučiasi aktyvesnis ir mažiau atskirtas

a) „Ar dar kartą susitikote su draugu, su kuriuo
susipažinote socialinės veiklos metu?“ Taip/Ne ir/arba
kiek kartų susitikote
b) „Ar jaučiatės aktyvesni ir mažiau atskirti, Taip/Ne?“

Jaučiasi patogiai susitikdamas su naujais žmonėmis ir
kurdamas naujus santykius

a) „Kaip vertinate savo pasitikėjimą ir sugebėjimą
susipažinti su naujais žmonėmis?“ Vertinimo skalė nuo 1
iki 5

Palaiko tinkamus ir tvirtus santykius su šeima ir partneriu
a) Palaiko gerus santykius su vienu ar keliais giminaičiais

a) „Ar manote, kad esate labiau patenkintas savo šeimos
santykių kokybe?“ Taip/Ne „Įvertinkite savo
pasitenkinimą skalėje nuo 1 iki 5“

Geresni tėvų ir vaikų santykiai
a) Geresni tėvų ir vaikų santykiai

a) Šeimos stebėjimo laikotarpiu nurodo socialinės
rūpybos darbuotojas

Pakeitė potencialiai žalingus santykius labiau teigiamais
a) Nejaučia neigiamos socialinės įtakos iš tos pačios amžiaus
grupės/socialinės padėties žmonių

a) Sutikti nauji draugai, suorganizuotų ir kitų socialinių
veiklų skaičius

Palaiko gerus ir konstruktyvius
tarpusavio ryšius su kitais
asmenimis
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9.

Padidėjęs pasitenkinimas draugais
a) Patenkintas savo santykiais su draugais
b) Turi didesnį draugų ratą, draugystės kokybę ir dažniau
susitinka su draugais

a) „Ar esate patenkinti savo naujais santykiais?“
Vertinimo skalė nuo 1 iki 5
b-1) „Kaip dažnai susitinkate su savo nauju
draugu/draugais?“ skaičius
b-2) „Ką veikiate, kai susitinkate?“

Išplėstas socialinis tinklas ir padidėjęs aktyvumas
a) Kontaktų skaičius socialinių tinklų svetainėse
b) Dalyvavimas socialiniuose renginiuose

a) Nurodo naudos gavėjas
b) Nurodo naudos gavėjas

Menas, paveldas, sportas ir tikėjimas

Rezultatas

Rodiklis

Vertinimas

Randa prasmę ir pasitenkinimą
užsiimdamas su menu, paveldu,
sportu ir tikėjimu susijusia veikla

Turi galimybę naudotis įvairiomis su menu, paveldu, sportu ir
tikėjimu susijusių veiklų galimybėmis
a) Turi galimybę užsiimti prieinama su menu, paveldu, sportu ir
tikėjimu susijusia veikla
b) Turi galimybę, kaip specialių poreikių turintis asmuo,
pasinaudoti nuolaidų sistema dėl nemokamo ar pigesnio įėjimo
(priklausomai nuo konkretaus atvejo)
c) Turi galimybę, kaip globojamas asmuo, užsiimti dienos metu
organizuojama su menu, paveldu, sportu ir tikėjimu susijusia
veikla (priklausomai nuo konkretaus atvejo)

a) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ir/arba socialinės
rūpybos darbuotojas, išvardyti renginius ir veiklas
b) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ir/arba socialinės
rūpybos darbuotojas
c) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ir/arba socialinės
rūpybos darbuotojas

Aktyvesnis dalyvavimas su menu, paveldu, sportu ir tikėjimu
susijusioje veikloje
a) Dalyvauja su menu, paveldu, sportu ir tikėjimu susijusioje
veikloje kartą per mėnesį ar dažniau

a) Taip/Ne - nurodo naudos gavėjas ir/arba socialinės
rūpybos darbuotojas, renginių/veiklų skaičius

Didesnis su menu, paveldu, sportu ir tikėjimu susijusios veiklos
vertinimas ir/arba pasitenkinimas įsitraukimu į ją
a) Vertina ir džiaugiasi galimybe įsitraukti į su menu, paveldu,
sportu ir tikėjimu susijusią veiklą
b) Sugeba išreikšti save ir suvokti dalyvavimo kultūrinėje
veikloje prasmę

a) „Kiek esate patenkintas?“ Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5
b-1) „Ar manote, kad dabar galite geriau išreikšti save?“
Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5
b-2) „Kiek prasminga, jūsų manymu, būti įsitraukusiam į
šią veiklą?“ Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5

Didesnė gyvenimo patirtis
a) Nurodo didesnę gyvenimo patirtį dėl įsitraukimo į su menu,
paveldu, sportu ar tikėjimu susijusią veiklą (taip pat žr. rezultatų
sritis „Psichikos sveikata ir gerovė“ ir „Šeima, draugai ir
santykiai“)

a) „Ar manote, kad jūsų gyvenimo kokybė pagerėjo - ar
viskas yra geriau?“ Taip/Ne arba įvertinkite skalėje nuo 1
iki 5

Praėjusiais metais išsiugdė naują įgūdį

a) „Ar praėjusiais metais išsiugdėte naują įgūdį? Jei taip,
kokį?“

Plėtoja kultūrinius įgūdžius ir
ugdo pasitikėjimą dominančiose
srityse
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a) Didesnis pasitikėjimas dominančioje kultūros srityje

a) „Ar labiau pasitikite savimi jus dominančioje srityje? Ar
manote, kad žinote daugiau?“ Taip/Ne ir pasitikėjimo
įvertinimas
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