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Motinos ir vaiko paramos labdaros fondas
„Aušta“











Motinos ir vaiko paramos – labdaros fondo „Aušta“ klientų anketinės apklausos apie suteiktas paslaugas vertinimo rezultatai














KAUNAS, 2013
Anketinės apklausos tikslas – įvertinti fondo klientų nuomones apie suteiktas paslaugas, siekiant tobulinti paslaugų kokybę. 
Anketinės apklausos metu buvo grąžintos 25 anketos. 
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Užduoti atviri klausimai ir apibendrinti atsakymai:


	Kokia Jūsų nuomonė apie paramą maistu? 

	„Vertinu labai, nes padeda sunkiu momentu“; „<...> padeda kai trūksta pingėlių“; „parama maistu – parama sunkiai suduriančiam galą su galu yra didelis išsigelbėjimas“; „tokia parama yra reikalinga. Maistas tikrai geras ir naudingas šeimai“.

Apibendrinimas: parama maistu svarbi paslauga esant materialiniams sunkumams, 100% patenkinti klientai šia paslauga ir ją laiko svarbia.
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	Kaip vertinate Solidarumo akcijas (keitimąsi rūbais, daiktais ir pan.)?

	„Keitimasis rūbais ar daiktais yra normalu, nes kai negali įsigyti, o rengtis reikia, čia randi ko tau reikia“; „Solidarumo akcija – labai geras dalykas. Tie, kurie išauga ar pan. dovanoja kitiems, jei pačiam reikia, ten randa kažką“; „Tik gerai, nes jei tavo šeimai tai nereikalingi daiktai, kitai šeimai jie gali labai praversti“; „<...> kažkam tai tikrai aktualu, nes rūbai brangūs“

Apibendrinimas: galima teigti, kad solidarumo akcijos vertinamos teigiamai, norint ne tik nereikalingus daiktus atiduoti, bet ir rasti sau reikalingus. Iš 25 anketų vienas respondentas šia paslauga nepatenkintas, įvertino „neigiamai“, visi kiti atsiliepia teigiamai.

	Kokia Jūsų nuomonė apie moterų savitarpio pagalbos grupių susitikimus projekto laikotarpiu? 

	„Nepaaiškinamai“; „vienos su kita bendravimas, palygini save kaip kokioje situacijoje gali elgtis“; „<...>toms moterims tai didelė psichologinė parama“; „“
	Svarbus išryškėjęs dalykas, kad jaučiamas poreikis, kad nenutrūktų tokie susitikimai: „jie reikalingi, nes moterys gali pasidalinti patirtimi, o kitas išvengti tokių pačių nelaimių“; „kad tokių susitikimų būtų daugiau“; „reikalinga“; „daugiau tokių susitikimų“.
	Neigiami paminėti aspektai: „reikalinga, tik gaila, mažai ateina“; „nedalyvavau, negalėjau nueiti, sudėtinga nuvykti dėl laiko, pinigų transportui“

Apibendrinimas: savitarpio pagalvos susitikimai daugumoje vertinami teigiamai, tačiau išryškėjo ir ką būtų galima tobulinti. Tai apgalvoti susitikimų laiko suderinamumą, kelionių išlaidas bei lankomumo aspektus.

	Kaip vertinate fondo "Aušta" darbuotojų suteiktas individualias konsultacijas?

	Išryškėjo tai, kad didžioji dauguma asmenų atsakinėjusių į anketoje užduotus klausimus pažymėjo, jog individualios konsultacijos yra reikalingos, naudingos. Ypatingai svarbios tuomet, kai atsitinka kažkokia problema, iškyla klausimų, kuriuos reikia spręsti greitai arba reikalingas asmeninis pokalbis, kurio turinio nenori viešinti pvz. grupiniuose užsiėmimuose. keletas citatų iš kurių atsiskleidžia šis požiūris: "manau tokios konsultacijos reikalingos ir svarbios tada, kai besikreipiančiajam to reikia", "vertinu teigiamai, nes suteikiama informacija, kuri praverčia dėl atsiradusių sunkumų", "man padėjo jūsų išklausymas ir supratimas".
	Keletas žmonių pažymėjo, jog nėra dalyvavę individualiose konsultacijose: "asmeniškai neteko pasinaudoti", "nedalyvavau, negaliu komentuoti"
	Vienas asmuo pateikė pasiūlymą, kokios pagalbos reikėtų, kokio specialisto tikėtųsi: "Konsultacijos viskas tvarkoje, bet jeigu būtų juristas, kuris tam tikrom dienom galėtų mamas nemokamai konsultuoti, būtų labai gerai.   

Apibendrinimas: Individualios konsultacijos yra reikalingos ir naudingos, ypatingai ištikus kažkokiai nelaimei ar problemai. Iškilo poreikis kitų specialistų konsultacijoms, t.y. juristo patarimų/ informacijos. 21 asmuo šiame klausime atsakė teigiamai, 2 asmenys nedalyvavo, 1 asmuo neatsakė į pateiktą klausimą ir 1 asmuo pateikė pasiūlymą, ko tikėtųsi iš fondo teikiamų individualių konsultacijų. 
	Kokios suteiktos paslaugos Jums yra svarbiausios?

	   8 moterys pabrėžia, kad joms svarbiausia parama maistu: "maisto parama", "svarbiausia parama maistu"

	1 asmuo pažymėjo, jog svarbiausios paslaugos yra vaikams: " tai paslaugos susijusios su vaikais, tai "miegantys drambliai" ir pan. 
	2 anketose buvo neužpildytas šis klausimas. 

14 moterų šiame klausime atsakė pakankamai plačiai, paminėdamos ne tik paramą maistu, bet pažymėdamos, kad ir kitos paslaugos yra naudingos ir reikalingos: "maisto parama, rūbai ir geri patarimai", "parama maistu, bet ir kitos yra labai svarbios, pavyzdžiui - paslaugios darbuotojos", "išklausymas ir sąžiningumas", "maistas, psichologinės, savitarpio grupės".
Apibendrinimas: nors pagrindinė įvardinta paslauga - parama maistu, tačiau asmenys pabrėžia ir kitų paslaugų svarbą - bendravimą, supratimą, užsiėmimai su vaikais, grupiniai savitarpio pagalbos užsiėmimai, psichologinė pagalba. 
	Kaip vertinate savanorių darbą su vaikais?

	1 asmuo į šį klausimą neatsakė. 

4 asmenys pažymėjo, kad dar neteko susidurti su šia teikiama paslauga argumentuodami: "aš neturiu mažų vaikų", "mano vaikams nereikia šios paslaugos".
	14 asmenų paminėjo, kad "vertinu gerai", "l. gerai", " teigiamai". 

6 asmenys taip pat įvertino teigiamai, tačiau atsakydami išplėtė savo atsakymus. "teigiamai, vaikai labai noriai bendrauja, savanoriai yra malonūs
",  "savanoriai šaunuoliai, nes negailėdami savo laiko aukoja jį mūsų vaikams", "savanoriai nutuokia ką daro, tik galėtų būti daugiau tų susitikimų". 
Apibendrinimas: Dauguma apklaustųjų savanorių darbą vertina teigiamai, pabrėždami, kad šis darbas yra reikalingas jų vaikams, vaikai noriai lanko užsiėmimus ir jaučia poreikį dažnesniems susitikimams. Kai kurie asmenys yra dėkingi už teikiamą šią paslaugą ir išsako tai anketose. 
	Kokie, jūsų nuomone, fondo "Aušta" paslaugų pliusai? Ką reiktų keisti?

	16 asmenų pabrėžia, kad fondas dirba gerai ir jie nemato, jog kažką būtų galima (ar reikalinga) keisti. "neseniai esu jūsų fonde, dėl to negaliu pasakyti, ką reiktų keisti", "man nieko netrūksta, viskas gerai", "matau tik gerąsias puses ir nematau, kad būtų galima ką keisti", "tokių fondų, kaip "Aušta" Lietuvoje labai reikia", "manau, kad dirbate labai gerai, ir toliau taip", "keisti nieko nereikia, "Aušta" - didelis pliusas mūsų bendruomenėje". 

9 asmenys taip pat pažymi, kad tai  ką organizuoja "Aušta"  yra labai gerai, tačiau pamini tam tikrus aspektus, kuriuos mato kaipo keistinus: "reiktų nebent kitų projektų ir veiklų, kuriose galėtų dalyvauti ir kiti žmonės, kurie dabar negali dalyvauti, nepakliūva į esamus projektus", "daugiau reiktų bendravimo, kad susitiktų daugiau moterų, o ne vien tik tos pačios", "maisto neduoti geriančioms mamoms, piktybiškai nedirba - neduoti maisto, mokina vaikus gyventi iš pašalpų, fondų - neduoti maisto", "reiktų keisti patalpas į didesnes ir įsigyti šaldytuvą", "paįvairinti maisto gavimą". 
Apibendrinimas: Dauguma moterų nieko keisti nenori, o tos, kurios siūlo tam tikrus pakeitimus, visi jie kalba apie geresnių sąlygų poreikį, apie bendravimo su naujais žmonėmis stygių, paslaugų paįvairinimą.

