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PAGRINDINI SVOK SVADAS
Asmeninis biudžetas - tai toks finansinis mechanizmas, kuomet pinigini išmok pavidalu
vartotojams yra sudaroma galimyb pirkti paslaugas iš skirting paslaug teikj (Kremer,
2006; Rabbie, Moran, Glendinning, 2009 ir kt.).
Asmeniniai finansai - tai asmens ar nam kio pajamos ir išlaidos ir laisvj lš, kurias
galima taupyti arba investuoti visuma (Taujanskait, Jureviien, 2010).
Asmens (nam kio) finansin elgsena - asmens (nam kio) veiksmai susij su asmenini
finans valdymu – vartojimu, taupymu, investavimu (Paas, Bijmolt, Vermunt, 2005).
Bendradarbiaujantis apsisprendimas - kai asmuo yra informuotas apie savo galimus
pasirinkimus apsisprendimo proceso metu, kuriame dažniausiai dalyvauja šeimos nariai,
padedantys vyresnio amžiaus žmogui priimti sprendim (Nakashima, Chapin, Macmillan,
Zimmerman, 2004).
Bevaiks šeimos – šeimos, neturinios vaik (savanoriška ar privesrtin bevaikyst).
Daugiavaiks šeimos - šeimos, auginanios tris ir daugiau vaik.
Deleguojantis apsisprendimas - kai asmuo deleguoja savo apsisprendimo gali kitam
asmeniui: šeimos nariui, globjui, sveikatos priežiros specialistui ar socialiniams darbuotojui
(Nakashima, Chapin, Macmillan, Zimmerman, 2004).
Sociodemografinis

profilis

apibržiamas

kaip

esmins

demografins

ir

socialins

charakteristikos, kuri visuma identifikuoja potenciali privai socialins globos paslaug
vartotoj tip, o j raiška skirtingose amžiaus grupse sudaro galimybes vertinti ir prognozuoti
demografin elgsen. Sociodemografinio profilio charakteristikos disertaciniame tyrime yra:
respondent lytis, amžius, dabartinis vaik skaiius, planuojamas arba planuotas vaik skaiius,
išsilavinimas, pajamos ir j šaltiniai bei gyvenamoji vieta.
Ekspert apklausa - vienas iš struktruot interviu form, kuomet naudodamas tok apklausos
metod, tyrjas dmes kreipia

interviu davj, jo kompetencij, bnant ekspertu tam tikroje

veiklos srityje (Flick, 1999).
Empirinis tyrimas – vairios formos informacijos gavimas, esant kontaktui tarp tyrjo ir
tiriamojo objekto (Kardelis, 2007).
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Formali socialin globa yra apibdinama kaip profesionali ar visuomenini institucij
inicijuota pagalba, teikiama vairiose ilgalaiks globos institucijose ir bendruomenje (Geissler,
Pfau-Effinger, 2005).
Gyvenimo ciklo hipotez – ekonomin teorija teigianti jog asmenini finans valdymas
grindžiamas asmens motyvacija taupyti tam, kad sukaupt išteklius bsimoms išlaidoms,
pirmiausiai siekiant išlaikyti tok prastin vartojimo standart išjus pensij, kok asmuo turjo
darbingu periodu. Asmens vartojimas turi bti planuojamas, reiškiantis ištekli paskirstym
palaikant norim vartojimo lyg vis gyvenimo trukm (Jappelli, Modigliani, 1998).
Ilgalaik priežira – tai slaugos ir socialini paslaug visuma. Teikiant šias paslaugas
asmeniui, tenkinami slaugos ir socialini paslaug poreikiai, teikiama nuolatin kompleksin
specialist pagalba ir priežira (Scourfield, 2007).
Klasterin analiz – statistins analizs metodas, nustatantis tyrimo objekt (vienet) panašum
ir suskirstantis juos panaši objekt grupes, vadinamus klasteriais. Klasterins analizs tikslas
– suskirstyti objektus taip, kad skirtumai klasteri viduje bt kuo mažesni, o tarp klasteri kuo
didesni (ekanaviius, Murauskas, 2002).
Konkurs organizavimas - toks socialini paslaug rinkos mechanizmas, kai viešojo
sektoriaus organizacijos, organizuoja paslaug pirkimo konkurs, kuriame dalyvauja potencials
socialini paslaug teikjai (ar pardavjai) (Dunleavy, 1994).
Kvazi rinka - tokia viešojo sektoriaus institucin struktra, kuri konstruojama remiantis
laisvosios rinkos principais, tikslu skatinti konkurencij teikiant socialines paslaugas; iš dalies
šios paslaugos yra finansuojamos viešj fond lšomis (Le Grand, 1991).
Mažvaiks šeimos – šeimos, auginanios vien ar du vaikus.
Moderni šeima - šeima, kuri pasižymi šiais bruožais: vedybos ir vaik gimdymas atidedami vis
vyresniam amžiui, daugja viengungi bei gyvenani neregistruotoje santuokoje, taip pat
nesantuokini vaik, vyrauja mažavaiks šeimos, kai kurios poros netgi apsisprendžia
bevaikystei (Stanknien, Mitrikas, Jonkaryt, 2003; Jonkaryt 2002).
Nam kis - vienas asmuo ar asmen grup, kuri gyvena viename bute (name), turi bendr
biudžet ar bendras vartojimo išlaidas (Statistikos departamentas prie LRV)
Neformali globa – globos organizavimas šeimoje; dažniausiai yra atliekama moters (Daly,
2005; Maslauskait, 2004 ir kt.).
6

Neformalus sektorius - šeima, artimieji, bendruomen (Daly, Lewis, 2000).
Paslaug krepšeliai – tai toks rinkos tipo mechanizmas, kuomet paslaug gavjui yra
suteikiama teis rinktis paslaug teikj (Le Grand, 1991).
Pliuralistinis socialini paslaug teikimo modelis – toks socialini paslaug teikimo modelis,
kuomet valstybs pagrindin funkcija yra orientuota politikos formavim, o socialini paslaug
teikimo funkcija yra realizuojama privai bei nevyriausybini organizacij (Osborne,
McLaughlin, Ferlie, 2009).
Privatus sektorius - pelno siekiani (angl. for-profit) ir ne pelno (angl. non-profit) siekiani
organizacij visuma (Anheir, Kumar, 2003).
Savarankiškas apsisprendimas – kai, asmuo geba suprasti ir savarankiškai vertinti, iniciatyviai
ir tikslingai planuoti, ieškoti informacijos, nepriklausomai dertis ir diskutuoti dl socialins
globos slyg t.y. socialins globos paslaug paketo ir paslaug teikimo proceso Nakashima,
Chapin, Macmillan, Zimmerman, 2004).
Socialin globa – kasdienin socialin, emocin, psichologin, fizin priežir (Kremer, 2001).
Rpinimasis ir priežira t asmen, kurie negali pasirpinti savimi. Globa reiškia pagalb
asmeniui, esant fizinio bei psichosocialinio funkcionavimo sutrikimams (Daly, 2005).
Socialin priežira - yra visuma paslaug, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksin
pagalba, kuriai nereikia nuolatins specialist priežiros (Socialini paslaug statymas, 2006).
Socialins globos paslaugos - socialini paslaug visum, kuriomis teikiama reikalinga pagalba
asmeniui, kuomet jo galimybs pasirpinti savimi yra ribotos. Socialins globos paslaugos tai
bet kokio amžiaus nepakankamai savarankiškam asmeniui teikiama kasdieniniame gyvenime
jam reikalinga pagalba (Employment in Social Care in Europe, 2006).
Socialins globos paslaug rinka - main sistem, kurioje veikia trij tip subjektai: socialini
paslaug vartotojai, socialini paslaug teikjai ir tarpininkai, o j veiklos yra nukreiptos atliepti
paslaug vartotoj poreikius bei pasiekti patenkinamus gyvenimo standartus (Baines, 2004).
Socialins paslaugos - paslaugas, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dl amžiaus,
ne galumo, socialini problem iš dalies ar visiškai neturiniam, ne gijusiam arba praradusiam
gebjimus ar galimybes savarankiškai rpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti
visuomens gyvenime (Socialini paslaug statymas, 2006).
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Socialini paslaug individualizavimas - procesas, kuomet socialini paslaug vartotojai
gauna takos išreiškiant pageidavimus organizuojant ir teikiant norimas socialines paslaugas,
tokiu bdu išpleiant j pasirinkimus (Ferguson, 2007, Leadbeter, 2004).
Socialini paslaug modernizavimas - socialini paslaug reform procesas, kuomet siekiama
pakeisti esani socialini paslaug valdymo sistem, sudarant galimybes taikyti rinkos
principus ir išplsti socialini paslaug teikj vairov bei sumažinti valstybs dominavim
(Newton ir kt, 2008).
Šeima – grup žmoni, susijusi tarpusavyje santuokos, giminysts ryšiais, kartu gyvena ir
tvarko bendr k . Tai asmen bendrija, kuri sieja ryšiai patvirtinti statym, arba socialiniai
priimta tvarka (Kanopien, 1997).
Tiesiogins išmokos – tai toks socialini paslaug rinkos mechanizmas, kai paslaug vartotojui
gavjui suteikiama teis valdyti viešj lš dal ir laisvai j skirstyti reikalingom paslaugom
sigyti (Le Grand, 1991).
Tyrimo metodologija - tyrimo organizavimo, planavimo, projektavimo ir atlikimo principai
(Ethridge, 2004) bei tyrimo metod panaudojimo logika (Kardelis, 2007).
Viešasis sektorius yra apibržiamas kaip institucijos, išlaikomos iš valstybs ir savivaldybi
biudžet, teikianios viešsias grybes dl kuri nra konkuruojama ir kurios prieinamos
kiekvienam individui. Viešasis sektorius, kaip viešj ar bendr reikal tvarkymo instrumentas,
per paskirstymo, perskirstymo ir reguliavimo funkcijas veikia valstybs gyventoj gerov.
(Lane, 2000)
Viešieji pirkimai – tai toks socialini paslaug rinkos mechanizmas, kai viešasis sektorius yra
pareigojamas pirkti socialines paslaugas tik iš privataus sektoriaus (pelno ir nepelno
organizacij) (Le Grand, 1991).
Vyresnio amžiaus asmuo – asmuo vyresnis nei 60 met (pagal PSO). Šiam amžiaus tarpsniui
apibdinti yra vartojamos ir kitos svokos – „pagyvens ir senas žmogus“, apimanti amžiaus
skal nuo 60 iki 74 m. ir nuo 75 iki 90 met amžiaus bei pabržiant, jog ši amžiaus grup nra
homogeniška ir turinti skirting poreiki, kurie yra slygoti asmens psichosocialins ir fizins
bkls; “pensinio amžiaus žmogus”, svoka pabržianti, asmens pasitraukim iš darbo rinkos.
Disertacijoje pasirinkta svoka „vyresnio amžiaus asmenys“ dl to, kad pasirinkta tyrimo
strategija nereikalavo gilesns šios amžiaus grups poreiki analizs, o tokia svoka yra
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priimtina ir vartojama lietuvi tyrj mokslinse publikacijose (Vaškeviit, Naujanien, 2011;
Rapolien, 2010 ir kt.).
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VADAS

Temos aktualumas. Socialini paslaug ir socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims teikimo probleminiai klausimai dažniausiai analizuojami vertinant ši paslaug
apimtis ateities perspektyvoje, atsižvelgiant

globalias ir nacionalines sociodemografines

tendencijas. Pastarj dešimtmei demografini proces sveika keiia gyventoj amžiaus
struktr bei slygoja visuomens senjim. Visuomens senjimas kaip socialinis procesas
analizuojamas vairi socialini moksl srii tyrj, siekiani vertinti šio proceso vyksm bei
rezultatus. Politikos, sociologijos, socialinio darbo, gerontologijos moksl tyrj ir praktik
dmesys krypsta

auganius socialins globos paslaug vartotoj poreikius ir didjanias

išlaidas šioms paslaugoms. Tuo tarpu valstybi galimybs tenkinti paslaug vartotoj poreikius
yra gana ribotos ir tiktina, jog ateityje tik mažs.
Siekiant atliepti auganius socialins globos paslaug vartotoj poreikius, ieškoma nauj
socialini paslaug modeli, kurie leist teikti socialins globos paslaugas esant ribotiems
viešojo sektoriaus ištekliams, o dalis ši paslaug teikimo išlaid bt perkeliama vartotojams.
Be to, tikimasi išplsti socialins globos paslaug vartotoj galimybes pasirinkti paslaug
teikj, gerinti paslaug kokyb, skatinant konkurencij tarp paslaug teikj. Kaip vienas iš
sprendimo bd nurodomas rinkos modelis, kuris yra taikomas teikiant kit rši paslaugas
vartotojams ir pasilantis naujus socialins globos paslaug finansavimo metodus, kurie
teorijoje yra vardinami kaip rinkos mechanizmai. Taiau rinkos modelio taikymas socialins
globos paslaug srityje suponuoja nauj problemini klausim nagrinjim pasitelkiant
ekonomikos ir vadybos mokslo koncepcijas, analizuojant ši paslaug pasil, paklaus,
tarpininkavimo ypatumus, vartotoj lkesius bei elgsen rinkoje. Kita vertus, pastebtina, jog
socialins globos paslaug pasirinkimo bei paslaug vartotoj poreiki akcentavimas siejamas
su vyresnio amžiaus asmen orumo ir gyvenimo kokybs problema.
Visuomens senjimo problemos, asmens orumas bei socialins globos paslaug teikimas
vyresnio amžiaus asmenims aptariamas nacionalini ir Europos Sjungos socialins politikos
sprendim kontekste. Tarptautiniuose dokumentuose (Europos Komisijos komunikatas
„Sveikatos priežiros bei senyvo amžiaus žmoni priežiros sistem ateitis: prieinamumo,
kokybs ir finansavimo užtikrinimas“, 2001; Madrido veiksm planas dl visuomens senjimo
ir Politin deklaracija, 2002; Berlyno regionin strategija, 2002, Lisabonos strategija, Žalioji
knyga, 2004 ir t.t.) yra vardinami sipareigojimai, kurie atspindi pagrindines vyresnio amžiaus
asmen socialinio gyvenimo sritis ir galina valstybes ieškoti tinkam socialins globos
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paslaug modeli, integruojani skirtingus paslaug teikjus bei sudarani vyresnio amžiaus
asmenims paslaug pasirinkimo galimybes.
Kita vertus, socialins paslaugos (tuo paiu ir socialins globos paslaugos) yra
apibdinamos kaip viešojo sektoriaus paslaugos, o ši paslaug institucionalizavimas ir pltot
istoriškai yra glaudžiai susij su valstybs atsakomybs prisimimu už gyventoj gerovs
sukrim – socialins funkcijos gyvendinimu. Pastarj dešimtmei viešojo valdymo kaita
rodo, jog globalios aplinkos veiksniai slygoja viešj organizacij struktrinius pokyius, daro
tak valdymo proces modernizavimui, keiia organizacin kultr bei žmogiškj ištekli
valdym (Raipa, Buškeviit, Giedraityt, 2012; Raipa, 2009; Laing, 2003; Newman,
McLaughlin, Osborne, Ferlie, 2002 ir kt.).
Viešojo valdymo kaitos teorin pagrind sudaro Naujoji viešoji vadyba, pasilanti verslo
filosofij ir praktik taikyti viešj organizacij valdyme. Tyrjai (Drummond, Ensor, Laing,
Richardson, 2000) pabržia, jog siekis reaguoti globalinius pokyius siejamas su nauj viešj
paslaug organizavimo ir teikimo bd paieška. Nurodoma, jog viešj paslaug teikimo
strategijose ryškja tendencija, kuri tyrjai apibdina rink orientuotu paslaug teikimu (angl.
k. market oriented approach), reikalaujaniu iš viešj paslaug organizacij keisti veikl
pobd - paslaug vartotojas traktuojamas centrine organizacij veikl ašimi. Kaip teigia
Drummond G. ir kt. (2000), orientacija rink remiasi ne tik vartotojo, jo poreiki ir lkesi
identifikavimu ir atliepimu, taiau aktualizuoja santyki su vartotojais užmezgim ir palaikym,
suinteresuot grupi bei j interes nustatym, konkurent potencialo vertinimu. Pabržtina, jog
rink orientuotas viešj paslaug teikimas išpleia vartotoj pasirinkimo galimybes, kadangi
siekiama jog paslaugas teikt skirtingo tipo paslaug teikjai: viešosios organizacijos, verslo,
organizacijos, nevyriausybins organizacijos ar organizuojama bendruomenin pagalba. Tokiu
bdu kinta socialini paslaug teikimo modeliai, numatantys ne tik paslaug teikj vairovs
pltot (pasilos išpltim) bei konkurencijos tarp teikj skatinim siekiant paslaug kokybs,
bet keiia paslaug vartotojo ir paslaug teikj santykius bei aktualizuoja paslaug vartotoj
lkesi formavim, vartotoj elgsenos rinkoje tyrinjim.
Socialines paslaugas galima traktuoti ir kaip tam tikr paslaug kategorij bendroje
paslaug sferoje. Manytina, jog stebimos bendrosios paslaug vystymo tendencijos gali
specifiškai reikštis tam tikroje paslaug kategorijoje, pasižyminioje skirtingais paslaug
teikimo modeliais ar paslaug vartotojo ir teikjo sveikos pobdžiu. Socialini paslaug
specifiškumas dažnai yra siejamas su ši paslaug vartotoj ypatybmis (Žalimien, 2008),
kurias btina atsižvelgiant teikiant ir organizuojant paslaugas. Bendrj paslaug vystymo
tendencij analiz leidžia suvokti vykstanius globalius pokyius bei vertinti j reikšm
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konkrei paslaug (šiuo atveju – socialins globos paslaug) planavimo, organizavimo bei
teikimo procesams bei pltoti paslaug teorij ir praktik.
Tyrjai (Laing, Lewis, Foxall, Hogg, 2000) vertindami paslaug marketingo teorijos
pltot taip pat pabržia, jog bendr ir specifini paslaug vystymo tendencij analiz bei j
sveika tampa pagrindiniu mokslini diskusij objektu. Jie išskiria veiksnius, kurie slygoja
paslaug sferos pokyius, pabrždami, jog j raiška yra specifin konkreioje paslaug
kategorijoje: paslaug individualizavimas, kuris suprantamas kaip paslaug vartotoj traukimas
paslaug teikimo proces, vartotoj lkesi stebsena ir vertinimas, technologij taka,
inovacijos, vartotojo gyvenimo cikl pokyi vertinimas, kuris reikalauja paslaug teikim
sutelkti

asmens pagrindinius gyvenimo ciklo momentus. Vadinasi, nagrinjant socialins

globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims teikimo pokyius netikslinga yra apsiriboti vien tik
augani ši paslaug poreiki, kurie yra iššaukti sociodemografini proces kaitos, vertinimu.
Tai suponuoja tarpdisciplininio požirio taikym tyrinjant kintani socialins globos paslaug
vyresnio amžiaus asmenims praktik, o apibendrintos ir susistemintos žinios sudaro pagrind
pltoti paslaug teorij specifinje paslaug kategorijoje.
Rinkos modelio taikymas socialins globos vyresnio amžiaus asmenims akcentuoja
paslaug vartotoj kaip centrin paslaug teikimo aš ir aktualizuoja btinyb paslaug
teikjams pažinti paslaug vartotoj. C. Haksever, Render B., Russel R. S., Mudrick R. G.,
(2000), nurodo, kad paslaug vartotoj pažinimas, j poreiki ir gyvenimo bdo, vertybi
supratimas, lkesi nustatymas btinas valdant paklaus, kuri pasak mint autori, yra
marketingo vadybos dalis. Paslaug vartotojo pažinimas leidžia nustatyti paklausos veiksnius,
motyvuojanius vartotojus pasirinkti vienas ar kitas paslaugas, o šiuo atveju – vien ar kit
socialins globos paslaug teikj ir pirkti paslaugas. Kaip teigia P. Drucker (2004), valdymo
pagrind sudaro vartotojo sprendim ir vertybi pažinimas.
Mokslin problema ir jos ištyrimo lygis. Analizuojant vykdom tyrim, nagrinjani
socialini paslaug (ir socialins globos paslaug) teikimo problematik tikslinga išskirti dvi
tyrim grupes: užsienio tyrj vykdomi tyrimai ir Lietuvos tyrj vykdomi tyrimai. Šis
atskyrimas daromas todl, jog socialini paslaug organizavimas ir teikimas yra kontekstuliai
slygoti procesai, t.y. poreik socialinms paslaugoms apsprendžia demografins, kultrins,
ekonomins slygos, o socialini paslaug organizavimo pobd , taikomus socialini paslaug
teikimo modelius – politins ir ekonomins slygos. Be to, nauj socialini paslaug modeli
paieška, grindžiam rinkos mechanizm taikymu, finansuojant socialines paslaugas, Vakar
Europos šalyse prasidjo maždaug XX. a. septintame-aštuntame dešimtmeiuose, taiau
diskusijos tiek moksliniame, tiek praktiniame lygmenyje yra aktualios ir šiuo metu. Tuo tarpu
tyrjai pabržia, jog Vakar Europos šali patirties postkomunistinse šalyse (tuo paiu ir
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Lietuvoje) permimas vyksta liau, o šio proceso vyksmas nra plaiai tyrinjamas (Žalimien,
2004, 2006; Žalimien, Lazutka, 2009).
Išskiriamos tokios pagrindins užsienio mokslinink vykdom tyrim kryptys socialins
globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims srityje (žr. 1 priedas): 1) Socialins globos
vyresnio amžiaus asmenims poreikio tyrimai, atskleidžiantys skirting socialins globos
paslaug tip organizavimo apimtis, vertinant formalios ir neformalios socialins globos pltros
tendencijas: L. Pickard ir kt. (2007), R. Carr-Hill, G. Daley (2006), M. Hirst (2002), L. Picard ir
kt. (2002), H. Stoddart ir kt. (2002), T. Knijn, M. Kremer (1997), ir t.t. Šiuose tyrimuose
prognozuojami paslaug vartotoj poreikiai socialins globos paslaugoms, atsižvelgiant
globalias demografines tendencijas, siekiant numatyti paslaug teikimo apimtis ir j
organizavimo pobd . Šiais tyrimais siekiama prognozuoti poreiki socialinms paslaugoms
augim bei vertinti poreiki tenkinimo galimybes, kuri paieškos vyksta triadoje šeimavalstyb-rinka; 2) Socialinio darbo ir socialini paslaug organizavimo pokyiai rinkos
mechanizm taikymo kontekste. Šie tyrimai apima kelias tarpusavyje susijusias tematikas:
x

Socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims pasirinkimo problematika (Arksey,
Glendinning, 2007; Warner, Hefetz, 2002; );

x

rink orientuoto socialins globos paslaug tiekimo modelio paieškos ir rinkos princip
taikymo galimybs modernizuojant socialins globos paslaug tiekim (Aronson, Smith,
2010 a, b; Aronson, Smith, 2011; Baines, Cunningahm, Fraser, 2010; Newman,
Glendinning, Hughes, 2008; Carey, 2008; Eikenberry, Kluver, 2004; Baines, 2004;
Osborne, Murray, 2000; Bazzoli ir kt., 1997;) bei ši princip taikymo galimybs kuriant
šalies socialini paslaug model (Rauch, 2007), konkurencijos tarp ši paslaug teikj
tyrinjimas (Lamothe, Lamothe, 2009);

x

Socialins globos paslaug privatizavimo praktikos analiz, atskleidžianti išryškjusios
organizacinius pokyius, ypa pabržiant viešojo sektoriaus organizacij, privai
organizacij ir nevyriausybini organizacij ryšius ir j valdym, bendradarbiavimo
modeli paiešk (Hulaja, Rissanen, 2010; Kirkpatrick, 2006; Van Slyke, 2006; Mehrotra,
Delemonica, 2005; Smida, 2005; Bahle, 2003; Vazquez, Alvarez, Santos, 2001; Wiener,
Cueller, 1999);

x

Asmenini biudžet taikymas finansuojant socialins globos paslaugas ir ši paslaug
pirkimo praktikos klausimai (Baxter, Wilberforce, Glendinning, 2010; Rabiee, Moran,
Glendinnin, 2009; Freyens, 2008; Heras, Cilleruelo, Iradi, 2008; Jensen, 2008; Madritsch,
2008; Timonen, Convery, Cahill, 2006; Healy, 2002; Curtise, Fraser, 2000;).

Lietuvos mokslinink vykdom tyrim kryptys socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims srityje:
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x

Socialins globos paslaug poreikio tyrimai, atsižvelgiant

nacionalines demografines

tendencijas (Stanknien ir kt. 2004-2009; Mikulionien, 2005; ir kt.);
x

Socialins globos paslaug efektyvumo tyrimai rinkos mechanizm taikymo kontekste
(Bikmanien, 2002, 2005);

x

Socialini paslaug organizavimo probleminiai klausimai savivaldybse (Petrauskien,
Marcinkeviit, 2007; Guogis, 2004; Gudelis, Guogis, 2003). Taip pat yra vykdomi
užsakomieji tyrimai, finansuojami Socialins apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant
sukurti socialini paslaug administravimo, finansavimo metodikas (2002-2006 m.).
Atkreiptinas dmesys, jog empirini tyrim, analizuojani socialini paslaug
organizavimo ir teikimo klausimus nra gausu, taiau socialini paslaug organizavimas
yra palieiamas kaip gretutin tema viešojo valdymo kaitos diskusijose (Guogis, 2003;
Gudelis, 2003; Raipa, 2002-2011, Raipa, Petukien, 2009). Šiuose tyrimuose rinkos
mechanizm taikymas socialini paslaug srityje kol kad diskutuojamas tik teorinio
pobdžio tyrimuose (Žalimien, 2004; Žalimien, Lazutka, 2009), o empiriniuose
tyrimuose socialini paslaug rinkos klausimai iš dalies palieiami rengiant daktaro
disertacijas (Dunajevas, 2011).
Apžvelgus tiek Lietuvos tyrj, tiek užsienio tyrj vykdomus tyrimus socialins globos

paslaug vyresnio amžiaus asmenims srityje, galima konstatuoti, jog rinkos modelio taikymas
gana plaiai analizuojamas valstybi formuojamos ir realizuojamos socialins politikos
kontekste, išryškinant liberalios minties gyvendinim, kuri keiia socialins globos paslaug
organizacij veiklos pobd , skirting sektori organizacij ryšius bei formuoja naujas j
valdymo formas ir akcentuoja ši paslaug vartotojo gali paslaug teikimo procese. Rinkos
modelio taikymas teikiant socialins globos paslaugas vyresnio amžiaus asmenims aktualizuoja
ši paslaug paklausos ir pasilos analiz, taiau mintuose tyrimuose pastarasis aspektas
beveik nra nagrinjamas. Socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos
vertinimas iš dalies vyksta prognozuojant poreiki augim, taiau nepakankamai vertinami kiti
paklausos veiksniai ir j raiška. Disertacijoje sprendžiama mokslin problema – kokie yra
socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksniai bei kaip jie
pasireiškia socialins globos paslaug rinkoje?
Tyrimo objektas – socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos
veiksni raiška.
Tyrimo tikslas – išanalizavus socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims
organizavimo ir teikimo pokyius vykstanius rinkos ekonomikos slygomis, nustatyti ši
paslaug paklausos veiksnius bei j raišk socialins globos paslaug rinkoje.
Tyrimo uždaviniai:
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1) Išanalizuoti socialini paslaug teikimo ir organizavimo pokyius viešojo sektoriaus
kaitos kontekste;
2) Identifikuoti socialini paslaug rinkos mechanizmus ir j taikym teikiant socialins
globos paslaugas vyresnio amžiaus asmenims;
3) Išskirti socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksnius;
4) Parengti socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksni
raiškos skirtingose potenciali vartotoj grupse vertinimo metodologij;
5) Empiriškai ištirti privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims
paklausos veiksnius bei j raišk potenciali socialins globos paslaug vyresnio
amžiaus asmenims vartotoj elgsenos perspektyvoje.
Mokslinio tyrimo metodai. Teorinio tyrimo metodai: siekiant paaiškinti socialins globos
paslaug vyresnio amžiaus asmenims teikimo pokyius bei j ssajas su viešojo valdymo kaita,
atskleidžiant rinkos modelio taikymo galimybes ir ribotumus, išskiriant socialins globos paslaug
paklausos veiksnius naudojami mokslins literatros analizs ir apibendrinimo metodai.
Empirinio tyrimo metodai: empirinis tyrimas remiasi pozityvistine mokslini tyrim
paradigma, kuri galina tyrj naudoti kiekybinius tyrimo metodus. Disertacinis tyrimas
vykdytas dviem etapais: žvalgomasis tyrimas ir aprašomasis kiekybinis tyrimas. Tyrimo
duomenims rinkti naudotas anketins apklausos raštu metodas. Empirinio tyrimo metu gauti
duomenys apdoroti aprašomosios statistikos metodais, atliekama klasterin analiz, taikant
nehierarchinius duomen grupavimo metodus.
Moksliniai šaltiniai ir j pasirinkimas atliekant disertacin tyrim . Tarpdisciplininio
požirio taikymas sprendžiant mokslin problem disertaciniame tyrime iškl btinyb
analizuoti skirting socialini moksl krypi mokslin literatr. Rengiant disertacijos teorin
dal remtasi mokslini straipsni, publikuojam Lietuvos ir užsienio šali periodiniuose mokslo
leidiniuose, analize. Pastebtina, jog tyrim, analizuojani socialins globos paslaug teikimo
probleminius

klausimus,

rezultatai

ekstrapoliuojami

sociologijos,

socialinio

darbo,

gerontologijos moksl kryptyse. Tuo tikslu pasirinkti ir studijuoti publikuojami moksliniai
straipsniai šiuose Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose: „Socialinis darbas.
Mokslo darbai“, „Gerontologija“, „Sociologija. Mintis ir veiksmas“, „Filosofija. Sociologija“;
taip pat moksliniai straipsniai, publikuojami užsienio šalyse leidžiamuose periodiniuose mokslo
leidiniuose „Ageing&Society“, „Social Policy and Society“, „British Journal of Social Work“,
„British Journal of Sociology“ ir kt.
Vadybos, ekonomikos mokslo krypi bei marketingo disciplinos mokslinje literatroje
rinkos modelis ir jo taikymas teikiant socialins globos paslaugas nra tiesiogiai ir plaiai
analizuojamas, taiau tam tikri tyrinjami šio modelio aspektai yra pristatomi ir aptariami. Tuo
18

tikslu pasirinkti studijuoti moksliniai straipsniai, publikuojami Lietuvoje leidžiamuose
periodiniuose mokslo leidiniuose „Viešoji politika ir administravimas“ „Verslas: teorija ir
praktika“, „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“ bei užsienio šalyse leidžiamuose
periodiniuose mokslo leidiniuose „Social policy & Administration“, „Public Administration
Review“, „ The Economic Journal“, „British Journal of Management“, „ The International
Journal of Public Sector Management“, „European Journal of Marketing“ ir kt.
Disertacinio tyrimo teorinis reikšmingumas.
1. Išanalizuotos socialins paslaug teikimo pokyi ssajos su viešojo valdymo kaita,
atskleidžiant socialini paslaug rinkos formavimosi prielaidas.
2. Išanalizuoti socialini paslaug finansavimo mechanizmai bei j taikymas socialins
globos paslaug rinkoje;
3. Išanalizuoti socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksniai;
4. Parengta socialins globos paslaug paklausos veiksni vertinimo metodologija.
Disertacinio tyrimo praktinis reikšmingumas:
1. Identifikuotos potencialios socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims
vartotoj grups;
2. Nustatyta potenciali socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims vartotoj
elgsena socialins globos paslaug rinkoje;
3. Tyrimas galino vertinti paklausos veiksni raišk skirtingose potenciali socialins
globos paslaug vartotoj grupse, leidžiani numatyti ši paslaug vartotoj elgsen.
Atsižvelgiant

empirinio tyrimo rezultatus pateikiamos praktins rekomendacijos

privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims organizacij vadovams.
Priimant sprendimus dl potenciali vartotoj pritraukimo.
Tyrimo apribojimai:
Rinkos modelio taikymas teikiant socialins globos paslaugas vyresnio amžiaus
asmenims numato, jog socialins globos paslaugas teikia skirtingi paslaug teikjai – viešojo
sektoriaus organizacijos, pelno siekianios organizacijos, nevyriausybins organizacijos. Todl
nustatant socialins globos paslaug paklausos veiksnius rinkos modelyje yra svarbu vertinti
paslaug vartotojo sprendimus pasirenkant skirtingus socialins globos paslaug teikjus.
Taiau disertaciniame tyrime yra orientuojamasi tik

privai socialins globos paslaug

paklausos veiksni nustatym, kaip veiksni motyvuojani vartotojus pasirinkti privaius
socialins globos paslaug teikjus.
Respondent grups ribotumai: disertaciniame tyrime siekiama

vertinti privai

socialins globos paslaug paklausos veiksnius bei j raišk skirtingose potenciali socialins
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globos paslaug vartotoj grupse. Tyrime neanalizuojama socialins globos paslaug
paklausos veiksni raiška esam vartotoj grupse.
Geografiniai ribotumai: disertacinis tyrimas atliekamas nacionaliniu lygmeniu, kuomet
respondent grupes sudar Lietuvoje gyvenantys asmenys. Taiau pripaž stama, jog
potencialiais socialins globos paslaug vartotojais yra laikytini ir asmenys laikinai emigrav iš
Lietuvos ir gyvenantys užsienio šalyse.
Paklausos veiksni nustatymo ribotumai: disertaciniame tyrime neanalizuojamas viena iš
paklausos veiksni grupi – poreikis socialins globos paslaugoms, kurio vertinimas priklauso
nuo socialins globos paslaug vartotojo psichosocialins ir fizins bkls. Poreikiai nra
vertinami dl keli priežasi: 1) respondent grups pasirinkimas lm, kad tyrime dalyvavo ne
esami, bet potencials ši paslaug vartotojai, kuri poreikis socialins globos paslaugoms nra
išreikštas, bet tiktina, kad pasireikš ateityje; 2) tyrim, nagrinjani poreiki socialins globos
paslaugoms aktualum, gausa leido daryti prielaid, jog poreikiai šioms paslaugoms ateityje tik
augs, todl tyrime j raiška nenustatinjama.
Disertacinio tyrimo struktra. Daktaro disertacij sudaro vadas ir trys pagrindins
dalys. Disertacinio tyrimo login schema pateikta 1 paveiksle.

Socialins globos paslaug
teikimo ir organizavimo
pokyi ssajos su viešojo
sektoriaus kaita

Socialini paslaug
rinkos samprata ir
mechanizmai

Socialins globos
paslaug paklausos
veiksniai

I disertacijos dalies apibendrinimai

Socialins globos paslaug vyresnio
amžiaus asmenims paklausos veiksni
nustatymo tyrimo metodologins
nuostatos

Socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims paklausos veiksni tyrimo krypties
pasirinkimo pagrindimas ir organizavimo
procedra

II disertacijos dalies apibendrinimai

Diseretacinio tyrimo hipotezi primimo/
atmetimo rezultat apibendrinimas ir
praktini sprendim formulavimas

Potenciali socialins globos paslaug
vartotoj klasteri identifikavimas

III disertacijos dalies apibendrinimai

Išvados
1 pav. Disertacinio tyrimo login schema
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Pirmoje disertacijos dalyje analizuojamos viešojo sektoriaus valdymo kaitos ir socialini
paslaug teikimo pokyi ssajos, atskleidžiant rinkos mechanizm taikymo galimybes teikiant
socialins globos paslaugas vyresnio amžiaus asmenims.
Antroje disertacijos dalyje pristatoma disertacinio tyrimo metodologija, pagrindžiama
tyrimo atlikimo logika bei pasirinkti metodai, pateikiamas teorinis tyrimo modelis.
Treioje disertacijos dalyje pristatomi atlikto empirinio tyrimo rezultatai, atskleidžiantys
socialins globos paslaug paklausos veiksnius, kuri raiškos pagrindu išskirtos potencialios
socialins globos vartotoj grups bei j aprašyta j tiktina elgsena ilgajame laikotarpyje.
Mokslinio tyrimo rezultat aprobavimas bei sklaida
Mokslo straipsniai periodiniuose ir tstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose tarptautinse
mokslins informacijos duomen bazse arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose:
1. epinskis J., Kanišauskait V. (2011). Model of Social Care Services for the
Elderly//Organizacij vadyba: sisteminiai tyrimai. Nr. 59. p. 23-33.
2. epinskis J., Kanišauskait V. (2010). Managing the Social care services development in
Ageing Society. Organizacij vadyba: sisteminiai tyrimai. Nr. 53. p. 19-30.
3. epinskis J., Kanišauskait V. (2009). Visuomens senjimo išški valdymo
prielaidos//Organizacij vadyba: sisteminiai tyrimai. Nr. 49. p. 19-35.

Publikuoti pranešimai tarptautinse ir respublikinse mokslinse konferencijose:
1. epinskis J., Kanišauskait V. (2011). Factors of Demand Formation Long Term Care
Services For Elderly//9 th Conference on Baltic Studies in Europe. 12-15 June 2011
Södertörn University.
2. epinskis J., Kanišauskait V. (2011). Model of Social Care Services for the Elderly:
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I.

SOCIALINS GLOBOS PASLAUG VYRESNIO AMŽIAUS
ASMENIMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO KAITA

Pirmoje disertacijos dalyje analizuojamos socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims organizavimo ir teikimo pokyiai viešojo valdymo kaitos kontekste, siekiant atskleisti
privai socialins globos paslaug teikj atsiradimo slygas socialini paslaug srityje.
Socialini paslaug kaip socialins pagalbos asmeniui istorin raida rodo, jog šios paslaugos
ilg laik buvo organizuojamos valstybs ir nevyriausybini organizacij, arba socialin pagalba
(neformali) susiorganizuojama šeimos viduje ar panaudojant bendruomens išteklius ir
kaimynyst. XX a. pabaigoje teoriniame ir praktiniame lygmenyje pradta diskutuoti apie pelno
sektoriaus dalyvavim socialini paslaug srityje. Šias diskusijas iššauk demografinis
spaudimas (Carr-Hill, Dalley, 2006; Innes, 2002), kuris yra lydimas valstybi finansini
galimybi mažjimu patenkinti socialini paslaug vartotoj poreikius. Alternatyvi socialini
paslaug teikimo modeli paieška, pirmiausiai politiniame lygmenyje, paskatino svarstyti apie
socialini paslaug teikj vairovs išpltim, socialini paslaug vartotoj vaidmens didinim
socialini paslaug teikimo procese per dalyvavim padengiant socialini paslaug teikimo
kaštus, taiau tuo paiu stiprinant j, t.y. vartotoj, aktyvum ir sudaryti galimybes pasirinkti
socialines paslaugas (bei j teikjus), j manym labiausiai atitinkanias j poreikius (Baines,
2004; Morel 2007; Carey 2008; Žalimien, 2004; Žalimien, Lazutka, 2009 ir kt.). Rinka ir
rinkos mechanizmas suvokti kaip tinkamas modelis teikti socialines paslaugas vartotojams,
atsižvelgiant susiklosiusias socialines, demografines bei ekonomines slygas.
Socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims yra ta socialini paslaug ršis,
kurios poreikis tiktina, kad ateityje tik augs, o rinkos modelio taikymas socialini paslaug
srityje pareikalauja kitokios ši paslaug vartotoj elgsenos, tuo paiu privai socialins globos
paslaug teikjams iškyla btinyb svarstyti ir pasirinkti tinkamas vartotoj pritraukimo
strategijas konkurencinje aplinkoje. Svoka “vyresnio amžiaus asmenys“ disertacijoje yra
vardinami pensinio amžiaus asmenys. Paprastai, šiam amžiaus laikotarpiui yra vartojama
svoka „pagyven ir seni asmenys“, pabržiant, jog ši amžiaus grup nra homogeniška ir
turinti skirting poreiki, kurie yra slygoti asmens psichosocialins ir fizins bkls. Pagal
Pasaulin sveikatos organizacij, pagyvenusiais laikomi asmenys nuo 60 iki 74 met, o senais –
vyresni nei 75 met. Vadinasi, amžiaus kategorijai, kuomet asmuo yra vyresnis nei 60 met yra
vartojamos tokios svokos kaip „pagyven ir seni asmenys“, „pensinio amžiaus asmenys“ bei
„vyresnio amžiaus asmenys“. Pirmoji svoka atskleidžia biopsichosocialin šios amžiaus
kategorijos turin , tuo tarpu svoka „pensinio amžiaus asmenys“ daugiau akcentuoja ekonomin
turin – pensinis amžius siejamas su aktyvumo darbo rinkoje sumažjimu arba visišku jo
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praradimu. Svokos „vyresnio amžiaus asmenys“ turinys nurodo, jog asmenys priklausantys
šiai amžiaus kategorijai yra vyresni nei kiti asmenys, o amžiaus kategorija nra siejama nei su
asmens poreikiais, nei asmens aktyviu ekonominiu dalyvavimu.
Disertacijoje pasirinkta svoka „vyresnio amžiaus asmenys“ dl to, kad tiek teorinis, tiek
empirinis tyrimas nereikalavo gilesns šios amžiaus grups poreiki analizs, o tokia svoka yra
priimtina ir vartojama lietuvi tyrj mokslinse publikacijose (Vaškeviit, Naujanien, 2011;
Rapolien, 2010 ir kt.)
Pirmame šios disertacijos dalies skyriuje analizuojama socialini paslaug valdymo
pokyi ssajos su viešojo sektoriaus valdymo raida, siekiant parodyti rinkos idjos vystym,
rinkos princip atsiradim ir sitvirtinim socialini paslaug srityje. Antrame skyriuje
analizuojama socialini paslaug rinkos samprata bei rinkos mechanizm taikymas socialini
paslaug srityje. Treiajame skyriuje identifikuojami socialins globos paslaug vyresnio
amžiaus asmenims paklausos veiksniai. Atsižvelgiant teorins dalies radinius, konstruojamas
empirinio tyrimo pagrindimas.

1.1.

Sektoriai, teikiantys socialins globos paslaugas
Mokslinje literatroje, analizuojanioje socialins globos paslaug organizavimo ir teikimo

probleminius klausimus, diskutuojama apie skirting sektori – viešojo, nevyriausybinio,
privataus bei neformalaus – funkcijas socialini paslaug srityje. Pastebtina, jog egzistuoja tam
tikra svok painiava, apibdinant sektorius, ypa paaiškinant svokos „privatus sektorius“
turin ir reikšm. Vieni tyrjai (Raipa, 2011; Kavaliauskait, Juceviius, 2009; Obrazcovas,
Vozbutien, 2005 ir t.t.) privat sektori apibdina kaip pelno siekiani (verslo) organizacij
visum; be to, svokos „privatus sektorius“ ir „verslo sektorius“ vartojamos kaip sinonimai ir
atspindi ekonominius organizacij veiklos aspektus. Tuo tarpu užsienio mokslinink
publikacijose svokos „privatus sektorius“ turinys yra platesnis ir išreiškia ne tik ekonominius
organizacij veiklos aspektus, taiau remiasi asmen, grupi ar organizacij interes,
grindžiam socialiniai tikslais, identifikavimu.
R.Vazquez, L. I. Alvarez, M. L. Santos, (2002), H. K. Anheir (2000), H. Anheir, Kumar,
(2003) nurodo, jog privat sektori sudaro pelno siekianios (angl. for-profit) ir ne pelno
siekianios organizacijos (angl. non-profit), be to nepelno siekianios organizacijos gali bti
apibdinamos kaip nevyriausybins (angl. non-governmental) organizacijomis (Mažylis,
Vazgeviius). Pelno siekianios organizacijos ir pelno nesiekianios organizacijos vardinamos
kaip formalus sektorius, tuo tarpu kai kurie tyrjai (Anheir, Kumar, 2003; Dunajevas, 2009;
Daly, Lewis, 2000; Arksey, Glendining, 2007, Anttonen, Sipila, 1996) nurodo jog socialins
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globos paslaugos yra teikiamos neformalaus sektoriaus, kuris apima šeim, artimuosius,
bendruomen. Neformalaus sektoriaus dalyvavimas socialini paslaug srityje yra slygotas
tradicij, kaip neformali taisykli, bei teisini nuostat, kaip formali taisykli, pareigojani
rpintis šeimos nariais. Disertacijoje privaios socialins globos paslaugos suprantamos kaip
pelno siekiani organizacij teikiamos socialins globos paslaugos vyresnio amžiaus
asmenims.
Pasak W. Parsons (2001, p. 19), svoka viešasis suponuoja „tam tikr gyvenimo srit , kuri
nra privati ir individuali, o veikiau yra tam tikr bendr interes valda, kuriai reikia valdžios
arba visuomens reguliavimo, sikišimo ar bent jau tam tikr jungtini pastang“. Viešasis
sektorius yra apibržiamas kaip institucijos, išlaikomos iš valstybs ir savivaldybi biudžet,
teikianios viešsias grybes dl kuri nra konkuruojama ir kurios prieinamos kiekvienam
individui. Taigi, viešasis sektorius, kaip viešj ar bendr reikal tvarkymo instrumentas, per
paskirstymo, perskirstymo ir reguliavimo funkcijas veikia valstybs gyventoj gerov (Lane,
2001).
Viešojo sektoriaus organizacij tikslas yra viešj paslaug teikimas, kurios traktuojamos
kaip valstybs ar savivaldybi steigt speciali staig bei organizacij veikla, teikianti
gyventojams socialines, švietimo, mokslo, kultros, sporto ir kitas paslaugas. Toks viešj
paslaug supratimas sutinkamas tiek mokslinse publikacijose (Obrazcovas, Savas, 2004 ir t.t.),
tiek teisiniuose dokumentuose (Viešojo administravimo statymas, 1999).
Sektoriai
Formalus

Neformalus subsektorius

Viešasis sektorius

Privatus sektorius

Funkcijos:
Socialini paslaug planavimas
Socialini paslaug organizavimas
Socialini paslaug teikimas
Socialini paslaug finansavimas
Socialini paslaug kokybs
vertinimas ir priežira

Funkcijos:
Socialini paslaug
teikimas
Socialini paslaug
finansavimas


Pelno
siekiantis
subsektorius

Ne pelno
siekiantis
subsektorius

2 pav. Socialini paslaug sektoriai

Vadinasi, plaij prasme galima išskirti du sektorius viešj ir privat (žr. 2 pav.), kurie
dalyvauja organizuojant ir teikiant socialines paslaugas (tuo paiu ir socialins globos
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paslaugas). Privatus sektorius atitinkamai gali bti skirstomas

tris subsektorius: pelno

siekiantis subsektorius (verslo organizacijos), nepelno siekiantis subsektorius (nevyriausybins
organizacijos) bei neformalus subsektorius (šeima, kaimynai ir kt.).
Viešojo ir privataus sektoriaus organizacij reikšm teikiant socialines paslaugas
valstybse yra skirtinga priklausomai nuo valstybse egzistuojanios politins santvarkos bei
istorinio laikmeio, ekonomini, socialini, demografini, kultrini proces bei j sukelt
pokyi. Pavyzdžiui, Lietuvoje iki nepriklausomybs atkrimo, socialins paslaugos, kurios
skirtos tik labai mažai gyventoj grupei ir buvo organizuojamos ir teikiamos iš valstybs
biudžeto finansuojam socialini paslaug (ar ugdymo) institucij, o nevyriausybini (ne pelno
siekiani) bei tuo labiau pelno siekiani organizacij veikla buvo apribojama ar net
draudžiama. Tuo tarpu po nepriklausomybs atgavimo, pasikeitus tiek politinei, tiek ekonominei
situacijai šalyje, nevyriausybini organizacij veikla suaktyvjo, o nuo 2006 m. primus
Socialini paslaug statym (2006), sudarytos slygos atsirasti privaioms (pelno siekianioms)
socialini paslaug organizacijoms ir j veiklos pltotei.
Be to, viešojo ir privataus sektoriaus organizacij funkcijos teikiant socialines paslaugas
kinta po nepriklausomybs atkrimo stiprjant liberalioms idjoms bei pertvarkant šalies k
remiantis rinkos ekonomikos principais, kuomet siekiama aktyvinti nevyriausybines ir pelno
siekianias organizacijas bei mažinti valstybs paternalistin vaidmen teikiant gyventojams
reikalingas socialines paslaugas.
Tuo tarpu užsienio mokslinink publikacijose (Dunleavy, Hood, 1994; Osborne,
McLaughlin, Ferlie, 2002; Denhardt, Denhardt, 2000) analizuojant viešojo sektoriaus ir
privataus sektoriaus organizacij funkcijas ir j kait socialini paslaug valdymo procese,
akcentuojami demografiniai, ekonominiai bei kultriniai procesai, slygoj nauj socialini
paslaug modeli paiešk kaip reakcij

aplinkos keliamus išškius. Pabržiama, jog kintant

viešojo sektoriaus valdymo metodams, kinta ir socialini paslaug teikimo ir organizavimo
praktika. Todl siekiant atskleisti privai organizacij vaidmen teikiant socialins globos
paslaugas bei aprašyti socialini paslaug rinkos formavimosi prielaidas, tikslinga apibdinti
socialins globos paslaug organizavimo ir teikimo pokyi ssajas su viešojo sektoriaus
valdymo kaita.

1.2.

Socialins globos paslaug organizavimo ir teikimo poky i s sajos su viešojo
sektoriaus valdymo kaita
Socialins globos paslaugos yra traktuojamos kaip viena iš socialini paslaug rši,

socialins apsaugos sistemos sudedamj dali, kuriomis yra realizuojama valstybs socialin
26

funkcija (Žalimien, Lazutka, 2009). Ši paslaug planavimo, organizavimo, teikimo, kokybs
valdymo procesai yra slygoti viešojo valdymo kaitos, kuri yra iššaukta globali ir nacionalini
socialini, demografini, ekonomini, politini bei technologini pokyi tarpusavio sveikos
(Raipa, 2008), generuojanios naujas užduotis viešojo sektoriaus organizacijoms, nauj
valdymo metod paieškas (Dunleavy, Hood, 1994; Giedraityt, Buškeviit, Raipa, 2012).
Pabržiama, jog viešojo valdymo kaitos kontekste vykstantys socialini paslaug organizavimo
ir teikimo pokyiai, pirmiausiai sietini su rinkos princip sitvirtinimu (Žalimien, Lazutka,
2009, Baines, 2004; Healy, 2002 ir kt.), valstybs vaidmens pokyiais paslaug organizavimo ir
teikimo procesuose (Osborne, 1997; Newman, Glendinning, Huges, 2008 ir kt.) bei finansavimo
schem pertvarkymu (Healy, 2002, Wittenberg, Sandhu, Knapp 2002; Trukeschitz, Schneider,
2003; Žalimien, Lazutka, 2009; Stone, 2011 ir kt.).
Šiame disertacijos skyriuje apžvelgiama viešojo sektoriaus kaita, išryškinant valstybs
vaidmens pokyius bei atskleidžiant kit valdymo subjekt tak socialini paslaug (tuo paiu
ir socialins globos paslaug) organizavimo ir teikimo procesuose, parodant rinkos princip
sitvirtinimo prielaidas.
Viešojo valdymo kaita mokslinje literatroje (Cheema, 2004; Domarkas, 2004, 2011,
Dunleavy, Hood, 1994 ir kt.) pristatoma išskiriant keturis etapus, pabržiant vykstanius
paradigm pasikeitimus, taiau tuo paiu pastebima, jog praktiniame lygmenyje šie pasikeitimai
priklauso nuo kiekvienoje valstybje susiklosiusi socialini, ekonomini, politini,
technologini, teisini slyg. Pirmj viešojo valdymo etap P. Dunleavy, Ch. Hood (1994), G.
Sh. Cheema (2004) apibdina kaip tradicin (arba klasikin ) viešj administravim (angl.
Traditional Public Adminsitration), kurio pagrindiniai bruožai yra hierarchija, nešališkumas,
standartizacija, teistumas, racionalumas ir profesionalumas. R. B ir J. V. Denhardt (2002)
apibdindami tradicin viešj administravim atskaitomybs, tiksl pasiekimo, organizacij
struktr aspektais, teigia, jog viešasis administravimas siejamas su politini tiksl
gyvendinimu, o viešosios programos yra administruojamos hierarchinse struktrose, kuriose
administratoriai yra kontroliuojami vadov. Taip pat pažymima, kad nra pageidaujama piliei
tak viešosioms organizacijoms, nes organizacijos efektyviai dirba tuomet, kai j veikl
mažiausiai slygoja išors aplinka. Vadinasi, viešajame administravime pagrindinis valdymo
subjektas yra valdžios institucijos, be to, kaip nurodo minti autoriai, paslaug teikimas vyksta
per valdžios institucij kurtas ir kontroliuojamas staigas, tuo tarpu kit valdymo subjekt
(piliei ar j interesus atstovaujani organizacij) tak valdyme yra traktuotina kaip
minimali.
Antrasis viešojo valdymo kaitos etapas yra vardinamas kaip Viešoji vadyba (angl. Public
management), kuri remiasi vadybos princip taikymu, siekiant efektyviai naudoti išteklius,
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orientacija

vartotojus, pasikliaujama rinkos jgomis, pabržiamas didesnis jautrumas

visuomens poreikiams (Cheema, 2004). Šiame etape vyksta poskis valdžios institucij takos
valdyme mažjimo link, kadangi, kaip teigiama, yra siekiama didinti privataus sektoriaus
organizacij vaidmen teikiant viešsias paslaugas pilieiams. Viešoji vadyba traktuojama kaip
atsakas

viešojo administravimo kritik dl per griežto reglamentavimo ir kontrols bei

laikytina perjimu nuo tradicinio viešojo administravimo modelio prie Naujosios viešosios
vadybos (Domarkas, 2011, Cheema, 2004). Kai kurie teoretikai, pavyzdžiui R. B ir J. V.
Denhardt (2002), išskiria tris viešojo valdymo kaitos etapus, ir viešosios vadybos kaip atskiro
viešojo valdymo kaitos etapo neanalizuoja.
Treiasis etapas – Naujoji viešoji vadyba (angl. New Public Management), kuri yra
grindžiama viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimu teikiant viešsias paslaugas
pilieiams. Lietuviškose publikacijose (Raipa, 2000, 2002, 2009 ir t.t., Domarkas, 2004, 2011,
Smalskys, 2008 ir kt,.) Public Management ir New Public Management veriami kaip Viešoji
vadyba ir Naujoji viešojo vadyba arba Naujasis viešasis valdymas, taiau iš esms nra
paaiškinamas ir pagrindžiamas toks vertimo pasirinkimas. Reikt pastebti, kad angl kalbos
žodis „management“

lietuvi kalb yra veriamas kaip „vadyba“ arba „valdymas“, o

pastarosios svokos turi skirting reikšmi interpretacij: vadyba yra visumin valdymo veikla
organizacijoje (praktin vadyba) ar kaip mokslo disciplina, tuo tarpu valdymas suvokiamas kaip
atskir organizacijos funkcionavimo sfer valdymas t.y. sudtins vadybos dalys (Zakreviius ir
kt., 2004). Remiantis šiuo supratimu, manytina, jog šiuo atveju svoka vadyba lietuvi tyrj
yra pasirinkta siekiant parodyti pirma, viešojo sektoriaus kaip ekonomins veiklos sferos
visumin valdymo veikl ir antra, tam tikra teorin paradigma, paaiškinanti ir kurianti naujus
metodologinius valdymo principus. Be to, ypatingai užsienio mokslinink publikacijose
pabržiama (Hood 1991 ir t.t.), kad Viešoji vadyba ir Naujoji viešoji vadyba neš nauj
supratim apie viešj organizacij valdym, kuomet pradti taikyti verslo vadybos principai.
Kaip pažymi G. Sh. Cheema (2004). Naujoji viešoji vadyba akcentuoja

rezultatus

orientuot viešojo ir privataus sektoriaus organizacij partneryst, teikiant viešsias paslaugas
pilieiams. Jis taip pat nurodo pagrindinius valdymo principus: vadybinink lankstumas siekiant
veikti vykstanius pokyius globalioje ir nacionalinje erdvje; piliei galinim skatinant
rezultatus orientuot valdym bei antrepreneriškum teikiant viešsias paslaugas; verslo
princip taikymas, pavyzdžiui subranga ir kontraktavimas, profesins etikos akcentavimas.
Vadinasi, treiajame viešojo valdymo kaitos etape išryškja piliei arba vartotoj (angl.
customers) bei privai organizacij vaidmuo viešajame valdyme, tuo sudarant slygas atsirasti
naujiems viešj paslaug teikimo modeliams (Osborne ir kt., 2002; Denhardt, 2002).
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Ketvirtasis etapas – Viešasis valdymas (angl. Governance arba Public Governance),
apibržiamas kaip vertybi, politikos ir institucij sistema, kuri padeda visuomenei tvarkyti savo
ekonominius, socialinius ir politinius reikalus per valstybs, pilietins visuomens ir privataus
sektoriaus sveik (Cheema, 2004, Osborne, 2010; Domarkas, 2011). Tokiu bdu sukuriami
mechanizmas ir procesai, kurie padeda pilieiams ir j grupms reikšti savo interesus, pasiekti
susitarimus išryškjus skirtumams bei realizuoti savo teises ir pareigas. Šiame valdyme
dalyvauja trij tip subjektai:
1) valstyb (valstybs institucijos), kurios sudaro palanki politin, ekonomin ir teisin
aplink;
2) privatus sektorius, kuris kuria darbo vietas ir sudaro slygas pajamoms gauti;
3) pilietin visuomen, kuri palengvina socialin ir politin sveik.
Valdymo esm yra skatinti sveik tarp ši trij tip subjekt tam, kad palaikyti žmones
orientuot vystym. G. Sh. Cheema (2004), pabržia, jog atsižvelgiant valdymo subjekt ir jo
funkcijas galima išskirti tris valdymo lygmenis: politin , ekonomin ir socialin . Politinis
valdymas apima procesus per kuriuos visuomen pasiekia susitarimus, užtikrina žmoni teises
bei gyvendina teisinius aktus. Ekonominis valdymas apima procesus siekiant valdyti preki ir
paslaug gamyb bei telkti ir saugoti gamtos, žmogiškuosius, finansinius išteklius. Socialinis
valdymas yra norm, vertybi ir sitikinim rinkinys, kuris apsprendžia visuomens elgsen ir
sprendimus. Pastebtina, jog šie trys valdymo lygmenys yra tarpusavyje susij ir daro tak
vienas kitam. Vadinasi, viešasis valdymas remiasi tuo, kaip visuomen pati geba susiorganizuoti
siekdama lygi galimybi visiems pilieiams, todl šiuo atveju reikšmingi bendruomeniniai
judjimai kaip susiorganizavimo veiklai forma.
Tradicinis (arba
klasikinis) viešasis
administravimas
Valstybs institucij
taka valdyme
Privataus sektoriaus
organizacij taka
valdyme
Visuomens taka
valdyme

Viešoji vadyba

Naujoji viešoji
vadyba

Viešasis
valdymas



Didel

Tendencija
mažti

Maža

Maža

Maža

Tendencija didti

Didel

Didel

Maža

Maža

Tendencija didti

Didel

3 pav. Valdymo subjekt taka valdyme skirtingais viešojo sektoriaus kaitos etapuose
(sudaryta pagal P. Dunleavy, Ch. Hood (1994), G. Sh. Cheem (2004), R. B ir J. V. Denhardt, (2002) ir kt.)

Apžvelgta viešojo valdymo kaita parodo, jog kiekviename etape valdymo subjekt tak
teikiant viešsias paslaugas (tuo paiu ir socialins globos paslaugas) yra skirtinga. Pirmame
etape valstybs ir jos institucij tak yra didžiausia teikiant viešsias paslaugas, o piliei ir
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privataus sektoriaus yra mažiausia; antrame etape didja privataus sektoriaus organizacij taka
ir mažja valstybs institucij, tuo tarpu treiame etape ryškja visuomens taka organizuojant
ir teikiant socialines paslaugas, kuri ypa išvystoma ketvirtame viešojo sektoriaus valdymo
kaitos etape (žr. 3 paveikslas).
S. P. Osborne, K. McLaughlin, E. Ferlie (2002) pasilo kitok požir

viešojo valdymo

kait, taip pat išryškindami valstybs institucij vaidmens pokyius organizuojant ir teikiant
socialines paslaugas, atskleisdami pirmiausiai valstybs atsakomybs problem. Be to autoriai
daugiau akcentuoja ne valdymo metod ir princip pasikeitim, o valdymo subjekt sveik
pltojant socialines paslaugas. S. P. Osborne, K. McLaughlin, E. Ferlie (2002) taip pat, kaip ir
anksiau minti tyrjai, išskiria keturis viešojo valdymo kaitos etapus, taiau apima ilgesn
laikotarp , o valstybs vaidmuo pltojant socialines paslaugas tapatinamas su jos vaidmeniu
valdant socialin gyvenim.
Kita vertus, reikt pastebti, jog egzistuoja ir kiti požiriai leidžiantys analizuoti
valstybs ir kit valdymo subjekt vaidmenis pltojant socialines paslaugas bei apskritai
socialini paslaug sistemos, kaip valstybs formuojamos ir vykdomos socialins politikos
priemoni, raid. Pavyzdžiui, sociologijos, ekonomikos, politikos moksl atstovai socialini
paslaug raid analizuoja remdamiesi gerovs valstybs formavimosi koncepcija, kurios pradžia
skirting autori yra tapatinama su moderni valstybi krimusi XVIII a. pabaigoje ar siekia dar
ankstesn laikotarp – XVII a. pradžia, Vargš statym primimu (Zastrow, 1993; Macarov,
1995; Barr, 1998). Taiau pastaruoju požiriu nra remiamasi disertacijoje, analizuojant
socialini paslaug bei socialins globos paslaug teikimo ir organizavimo pokyius, kadangi
šis požiris

socialini paslaug raida siejamas daugiau su visuomens pokyiais (struktros,

vertybi pokyiais), ir nepakankamai vertinami politiniai, ekonominiai, teisiniai, technologiniai
pokyiai bei valdymo principai.
Pirmajame etape (XIX pab.) kaip teigia S. P. Osborne, K. McLaughlin, E. Ferlie (2002),
dauguma viešj paslaug buvo teikiama labdaring arba privai organizacij, o valstybs
atsakomyb už viešj paslaug teikim buvo minimali ir suvokiama kaip „geriausiu atveju
btinas blogis“. Vadinasi, valstybini institucij atsakomyb už socialinio gyvenimo valdym
yra vertintina kaip gana ribota, o socialini paslaug organizavimas ir teikimas vyksta piliei
iniciatyva, kuri gyja skirtingas nuosavybs formas – nepelno (labdaringos) organizacijos bei
privaios organizacijos.
Antrasis etapas (XX a. pradžia) yra charakterizuojamas nelygiaverts partnerysts tarp
valstybs, labdaring ir privai organizacij svoka. S. P. Osborne ir K. McLaughlin, E. Ferlie
(2002) šiame etape išskiria tokius esminius veiksnius, kurie slygojo ideologinius pokyius ir
formavo nauj požir :
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1) socialini ir ekonomini problem traktavim – supratimas, kad asmuo nra atsakingas
už savo ar/ir šeimos nefunkcionalum, pripaž stant, jog asmen patiriamos problemos yra
slygotos visuomenini aplinkybi;
2) pripažinim, kad valstybs funkcija yra garantuoti btin viešj paslaug teikim,
priimant reikalingus statymus;
3) valstyb neteikia viešj paslaug, kuomet j teikimui reikalinga partneryst su
labdaringomis ar privaiomis organizacijomis. Tokiu bdu partneryst viešj paslaug srityje
nra lygiavert, kadangi valstyb turi „viršesniojo“ vaidmen “. Pastebtina, jog valstyb šiuo
etapu garantavo viešj paslaug teikim minimaliame lygyje, o labdaringos organizacijos teik
tas viešsias paslaugas, kuri neteik valstyb.
Treias etapas apima gerovs valstybs idjos pltojim (1945-1980), kuomet labdaring
organizacij veikla viešj paslaug teikime buvo kritikuojama dl j fragmentiškumo, funkcij
dubliavimo bei neefektyvios vadybos. Dl ši priežasi suvokta, kad valstybs pagrindinis
vaidmuo patenkinti visus savo piliei poreikius, todl paslaugos turi bti valdomos
profesionali viešojo administravimo specialist. Tokiu bdu valstybs vaidmuo viešj
paslaug valdyme sustiprja ir tampa vyraujantis. Treiasis etapas vertintinas kaip esminis
poskis valstybs institucij atsakomybs už socialini paslaug pltojim bei piliei poreiki
tenkinim didjimo link.
Ketvirtasis etapas (XX a. pabaiga XXI a. pradžia) apima pliuralios valstybs (angl. pural
state) pltot (Evers, Svetlik, 1993; Bahle, 2003; Osborne, McLaughlin, 2002; Osborne, Brown,
2007; Hämäläinen, 2010; Cristensen, 2010). Pabržiama, jog gerovs valstyb patenkina visus
piliei poreikius, taiau tik minimaliame lygyje, o pliurali valstyb siekia patenkinti
individualius paslaug vartotoj poreikius, viešosios paslaugos tampa labiau individualizuotos.
Be to akcentuojama, jog asmuo jo poreikius tenkinanias socialines paslaugas gali gauti iš
keturi sektori – neformalaus, nepelno, viešojo ir privataus. Todl šiame etape valstybs
institucij atsakomyb už socialini paslaug teikim tampa labiau apribota, taiau socialini
paslaug planavimas ir organizavimas išlieka valstybini institucij reguliavimo sritimi.
Pliuralioje valstyb pabržiamas ne tik skirting sektori vaidmuo socialini paslaug teikimo ir
organizavimo procesuose, taiau vienu svarbiausiu elementu tampa socialini paslaug
vartotojas, jo poreiki ir pasirinkimo galimybi akcentavimas. Viešojo sektoriaus valdymo
raidos ir socialini paslaug teikimo bei organizavimo valstybse ssajos pavaizduotos 1
lentelje.
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1 lentel
Viešojo sektoriaus valdymo raidos ir socialini paslaug teikimo bei organizavimo s sajos
Viešojo
sektoriaus
valdymo
raida (pagal
G.
Sh.
Cheema
2004,
V.
Domarkas,
2004, 2011,
P. Dunleavy,
Ch.
Hood,
1994 ir kt.,
Denhardt R.
B. Denhardt
J. V. (2000).)
Valstybs
institucij
vaidmuo
socialini
paslaug
valdyme
(pagal
Osborne,
McLaughlin,
Ferlie 2002 ir
kt.)

Tradinis
(arba
klasikinis)
viešasis
sektorius (angl. Public administration)

Viešoji vadyba
(angl.
Public
management)

Naujoji
viešoji
vadyba
(angl. New
Public
Management)

Valstybs
atsakomyb
minimali,
socialins
paslaugos
teikiamos
labdaring
organizacij.

Tenkinti
vis
gyventoj
poreikius,
paslaugos
teikiamos
profesionali
administratori

Pliuralus socialini paslaug
teikimo modelis;
Valstybs pagrindin funkcija
yra orientuota
politikos
formavim,
o
socialini
paslaug teikimo funkcija yra
realizuojama privai bei
nevyriausybini organizacij.

Teisinis
socialini
paslaug reguliavimas;
Partneryst tarp valdžios
institucij ir labdaring
organizacij,
taiau
nelygiavert

Viešasis
valdymas
(angl. Public
Governance)

Šaltinis: sudaryta pagal G. Sh. Cheema 2004, V. Domarkas, 2004, 2011, P. Dunleavy, Ch. Hood, 1994,
Denhardt R. B. Denhardt J. V., 2000, Osborne, McLaughlin, Ferlie 2002 ir kt.

Aptarti skirtingi požiriai

viešojo sektoriaus valdymo kait bei valstybs vaidmen

socialini paslaug srityje išryškina atsirandanius naujus socialini paslaug teikimo principus
– individualizavim ir orientacij socialini paslaug vartotoj.
Socialini paslaug individualizavimo ir modernizavimo temos yra vienos dažniausi,
kuriomis diskutuojama išryškinant socialini paslaug organizavimo ir teikimo pokyius
pastaruoju dešimtmeiu. Socialini paslaug individualizavimas arba suasmeninimas (angl.
personalization) apibdinamas kaip procesas, kuomet socialini paslaug vartotojai gauna
takos išreikšti pageidavimus organizuojant ir teikiant norimas socialines paslaugas, tokiu bdu
išpleiant j pasirinkimus (Ferguson, 2007, Leadbeter, 2004; Cutler, Waine, Brehony, 2007;
Leadbeter, Lownsbrough, 2004). J. Newman ir kt. (2008), Kane R. I., Kan R. A. (2001) teigia,
jog socialini paslaug individualizavimas reiškia, jog pats socialini paslaug vartotojas turi
teis pasirinkti bei nusprsti, kokios paslaugos labiausiai tenkina jo poreikius. Tai galina
socialini paslaug teikjus labiau orientuotis socialini paslaug vartotoj poreikius.
J. Newman ir kt. (2008) socialini paslaug individualizavimo procesui apibdinti vartoja
kit svok – socialini paslaug modernizavimas. Socialini paslaug modernizavimo
procesas yra traktuojamas kaip socialini paslaug reform procesas, kuomet siekiama pakeisti
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esani socialini paslaug valdymo sistem, sudarant galimybes taikyti rinkos principus ir
išplsti socialini paslaug teikj vairov bei sumažinti valstybs dominavim (Kendall,
Knapp, 2002; Meagher, Parton, 2004). J. Newman taip pat pabržia, jog socialini paslaug
modernizavimo procesas yra neišvengiamas, todl, kad keiiasi pats socialini paslaug
vartotojas. Teigiama, kad (Newman, 2000; Newman, Raine, Skelcher, 2001) socialini paslaug
vartotojas tampa moderniu vartotoju, kuris tikisi, kad socialins paslaugos bus organizuojamos
ir teikiamos taip, kaip jam yra patogu ir labiausiai priimtina. Vadinasi, socialini paslaug
modernizavimo ir individualizavimo procesai kelia išškius socialini paslaug organizavimo ir
teikimo procesams bei iškelia btinyb pažinti socialini paslaug vartotoj, vertinti jo poreikius
bei j kism laiko perspektyvoje.
Pasak S. P. Osborne (1997), S. P. Osborne, K. Brown (2007) ketvirtajame viešojo
valdymo raidos etape, formuojasi pliuralistinis socialini paslaug teikimo modelis (angl. plural
model of social service provision), kuriam teorin pagrind sudaro Naujosios viešosios vadybos
koncepcija. Šiame modelyje valstybs pagrindin funkcija yra orientuota politikos formavim,
o socialini paslaug teikimo funkcija yra realizuojama privai bei nevyriausybini
organizacij.
Apžvelgti skritingi požiriai viešojo valdymo kait parodo, jog privai socialins globos
paslaug teikj atsiradimas socialini paslaug srityje yra sietinas su pliuralistinio socialini
paslaug modelio pltojimu bei Naujosios viešosios vadybos nuostat taikymu viešajame
valdyme. Mokslininkai (Žalimien, 2004, 2006, 2007; Žalimien, Lazutka, 2009; Guogis, 2005;
Osborne, 1997, Jenei, Kuti, Horvath, Palotai, 2005, Warner, Hefetz, 2002; Mehrotra,
Delamonica, 2005) analizuodami naujosios viešosios vadybos gyvendinim pabržia, jog
socialini paslaug valdyme akcentuojamas rinkos santyki sigaljimas, paslaug pirkimo ir
pardavimo praktikos taikymas, pabržiant valstybs vaidmens mažjim, paslaug vartotojo
pasirinkimo ir gali išpltimas. Siekiant išryškinti rinkos idjos vystym socialini paslaug
srityje, toliau analizuojama Naujosios viešosios vadybos koncepcija ir jos taka teikiant
socialines paslaugas. Nors aptarta viešojo sektoriaus valdymo kaita parod, kad dabartinis etapas
vardinamas kaip Viešasis valdymas, taiau disertacijose siekiant atskleisti socialins globos
paslaug vyresnio amžiaus asmenims pltros tendencijas remiamasi Naujja viešja vadyba,
kadangi kaip jau buvo minta (Osborne, 1997; Osborne, Brown, 2007) pliuralistinio socialini
paslaug teikimo modelio pagrindas yra minta koncepcija. Be to, tiek lietuvi, tiek užsienio
mokslinink publikacijose akcentuojamas socialini paslaug modernizavimas, orientacija
paslaug vartotojus ir kiti viešojo sektoriaus valdymo raidos slygoti pokyiai, kuriems pagrind
dav Naujoji viešoji vadyba.
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1.3. Naujosios viešosios vadybos reikšm socialins globos paslaug teikimo procesui
Mokslinink diskusijoje egzistuoja nesutarimas dl Naujosios viešosios vadybos
koncepcijos traktavimo. Pavyzdžiui, Ch. Hood (1991, 1994) Naujj viešj vadyb traktuoja
kaip paradigm, pakeiiani tuo metu vyravus klasikin biurokratinio administravimo model ,
pagr st centralizuota kontrole bei griežtu vis administravimo srii reglamentavimu, ar, kaip
teigia J. I. Gow, C. Dufor, (2000) biurokratin paradigm, kuri iš esms skiriasi nuo viešosios
politikos, verslo vadybos ar jau minto viešojo administravimo.
Ch. Hood (1991, 1995), aptardamas Naujosios viešosios vadybos turin vardina septyniais
elementais, kuriuos vadina doktrinomis: 1) verslus, praktiškas profesionalus valdymas viešajame
sektoriuje; 2) aišks veiklos standartai ir jos matavimo bdai; 3) ištekli paskirstymas pagal
pasiektus rezultatus, akcentuojamos ne procedros, o rezultatai; 4) viešj paslaug
decentralizavimas ir organizacij funkcin specializacija; 5) konkurencijos skatinimas, sudarant
sutartis; 6) verslo vadybos princip taikymas viešajame sektoriuje; 7) ištekli panaudojimo
priežira.
K. Schedler, I. Proeller (2002), remdamiesi E. Löffler (1997) teigia, jog Naujoji viešoji
vadybos teorija numato principus, kuri pagrindu kuriamos viešojo sektoriaus modernizavimo
programos ir modernizavimo modeliai, siekiant veiksmingai valdyti viešj sektori bei reaguoti
aplinkos išškius – socialinius (demografinius), ekonominius, politinius. Naujosios viešosios
vadybos kaip paradigmos supratimas grindžiamas tuo, jog viešojo sektoriaus organizacij
valdymas remiasi kita valdymo ideologija (Denhardt, Denhardt, 2000), taikomi vadybiniai
veiklos metodai (Osborne, Murray, 2000 ir kt.) ir orientuojamasi

organizacij veiklos

rezultatus, o ne procesus (Hood, 1991, 1995; Domarkas, 2011). Tokios valdymo ideologijos
susiformavimas vyko kit teorij sveikoje – viešojo pasirinkimo teorijos ir menedžerizmo
(angl. managerialism). Taigi, šiuo požiriu, Naujoji viešoji vadyba interpretuojama
epistemologiniu lygmeniu, kaip visum teorij paaiškinanias perjim nuo klasikinio
biurokratinio valdymo viešojo valdymo link. Naujoji viešoji vadyba suprantama kaip
metodologini modeli, princip, veikl visuma, skirta efektyvesniam viešajam sektoriui sukurti
bei modernizuoti.
Kiti tyrjai (Lane, 2000; Raipa, 2001, 2002, 2009, ir kt. ) Naujj viešj vadyb pristato
kaip teorij, pasilani nauj požir

viešojo sektoriaus valdym, kuomet viešosios

organizacijos pertvarkomos pagal organizacij vadybos teorij nuostatas. A. Raipa (2001, 2002,
2009) teigia, kad Naujosios viešosios vadybos taikymas atspindi viešojo sektoriaus valdymo
form ir metod pokyius. Pasak S. P. Osborne (2010), pirmiausiai pabržiamas privataus
sektoriaus vadybos metod pranašum prieš tuos metodus, kurie taikomi tradiciniame viešajame
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administravime manant, jog ši metod taikymas savaime leis užtikrinti efektyv ir veiksming
viešj paslaug teikim. Jis išskiria tokius Naujosios viešosios vadybos elementus: dmesys
mokymuisi iš privataus sektoriaus vadybos, akcentuojama antrepreneriška lyderyst viešj
paslaug organizacijose, pabržiama eigos (indlio) ir išeigos (rezultat) vertinimas, veiklos
vertinimas.
Atkreiptinas dmesys, jog Naujoji viešoji vadyba vadybos metod diegimo viešajame
administravime kontekste apima du lygmenis: pirma, organizacijos lygmuo, kuomet
orientuojamasi

efektyvesn žmogiškj ištekli valdym, mokymsi, orientacija

rezultatus;

antra – tarporganizacinis lygmuo, kuomet akcentuojama tarporganizacin sveika bei
tarpsektorinis bendradarbiavimas (Ritz, 2009; McLaughlin, Osborne, Ferlie, 2002; O‘Flynn,
2007; Mittilä, Leppälahti, 2006).
N T. Christensen, A. Lie, P. Laegreid (2007), Littlechild B., Erath P., Keller J. (2005)
nurodo, jog Naujoji viešoji vadyba akcentuoja viešojo sektoriaus ekonomizacij, kurios tikslas
yra padaryti viešj

sektori efektyvesn , naudojant verslo metodus: decentralizacij,

kontraktavim, atskaitomybs sustiprinim, konkurencij, orientacij

veiklos rezultatus,

vartotoj, rinkas. Tuo tarpu V. Domarkas (2004), pabržia, jog viešojo administravimo
institucijos turt perimti ne tik verslo technikas ir metodus, bet ir verslo vertybes.
Naujosios

viešosios

vadybos

elementai

apibdinantys

koncepcijos

raišk

tarporganizaciniu lygmeniu yra decentralizacija, privatizavimas, rinkos slyg formavimas
viešajame sektoriuje, viešojo ir privataus sektoriaus partneryst.
Decentralizavimas apibržiamas kaip viešj organizacij skaidymas

atskiras,

savarankiškas organizacijas, valdymo funkcij decentralizacija organizacijose, hierarchijos
mažinimas, balansas tarp centrini nurodym bei vietos politikos (Staponkien, 2005). V.
Smalskys, E. Skietrys (2008) prapleia decentralizavimo svoka ir teigia, jog decentralizavimas
apima atskir valstybs funkcij perdavimas

žemesn valdymo lyg išsaugant centralizuot

valdym (dekoncentracija); autonomini darini (bendruomeni), kurie savarankiškai
disponuot nuosavais ištekliais, vykdydami jiems pavestus uždavinius, sukrimas; siekis
suteikti gyventojams kokybiškesnes paslaugas, decentralizuojant ir taikant verslo vadybos
elementus priartinti valdymo sistem prie gyventoj;

rezultatus, o ne vien tik

paslaug

teikim orientuotos viešojo sektoriaus personalo elgsenos tvirtinimas.
Privatizavimas. E. S. Savas (2000), Nightingale S. D., Pindus N. M. (1997) privatizavim
apibdina kaip valdžios institucij takos mažjim didjant privataus sektoriaus institucij taka
patenkinant žmoni poreikius, tai reiškia, kad daugiau yra pasitikima privaiu sektoriumi, o ne
valdžios institucijomis, taiau tai nereiškia, kad valdžios institucij vaidmuo nra reikšmingas.
Pastebtina, jog E. S. Savas privat sektori apibržia ne tik kaip verslo sektori, bet apima ir
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neformal bei nevyriausybinius sektorius. Pasak, D. Leadbetter, (2004) privatizavimas yra
visuomeninio turto perleidimas privaiai nuosavybei, tam, kad atsirast stiprios paskatos
vadovams teikti efektyvesnes paslaugas bei diegti naujoves. Jis teigia, kad privatizavimas yra
susijs su kitu konceptu – individualizacija, kuri D. Leadbetter (2004), apibdina kaip proces,
kuomet paslaug vartotojas tampa centrine paslaug ašimi,

galinant j

bti dalyviu

projektuojant bei teikiant paslaugas, tuo užtikrinant j veiksmingum. E. S. Savas, A. Patapas,
V. Obrazcovas (2008) teigia, kad privatizavimas leidžia mažinti išlaidas, diegti naujas
paslaugas. Privatizavimo priemons susideda iš daugybs alternatyv, suteikiani galimyb
rinktis paklausos srityje bei sudarani slygas konkuruoti pasilos pusje (Staponkien, 2005).
Esmines privatizavimo priemones sudaro: mokesi pakeitimas rinkliava; konkurs sutartims
viešosioms paslaugoms teikti organizavimas, kai atsižvelgiama keleto tiekj silomas kainas;
viešojo turto nuoma paslaugas teikianiam privaiam sektoriui; valstybini moni perdavimas
privataus sektoriaus atstovams; privaios vadybos metod – toki kaip nauj biudžeto
formavimo ir veiklos vertinimo sistem bei darbuotoj motyvavimo priemons – taikymas
viešosiose organizacijose; konkurencijos sukrimas viešajame sektoriuje, sistemingai lyginant
snaudas su rezultatais ir taikant efektyvumo kriterijus.
Rinkos slyg formavimas viešajame sektoriuje (angl. marketization) apibdinamas kaip
konkurencijos tarp paslaug tiekj skatinimas, efektyvumo siekimas per kontrakt valdym,
orientacija klient poreiki tenkinim. I. Greener (2009) teigia, kad turi bti tam tikros slygos
ir pasilos ir paklausos pusi, kad rinka funkcionuot. Viena iš toki slyg, yra keli paslaug
ir preki pardavj egzistavimas, o j tarpusavio santykiai grindžiami konkurenciniu
pranašumu. Pabržiama, kad nesant konkurencijai neaiški ar rinkos paskirtis. Kita svarbi slyga,
žvelgiant iš paklausos perspektyvos yra pakankamas bei pagr stas paslaug ir preki pirkj
kiekis. Informacija, kuria disponuoja paslaug ir preki pardavjai ir pirkjai taip pat vertinama
kaip svarbus rinkos slyga. Informacijos reikšm, I. Greener (2009) grindžia tuo, kad paslaug
pirkjai turi turti pakankamai informacijos kiek , kad galt pasirinkti paslaug ir preki
pardavj ir pirkti paslaugas iš jo bei išvengti pasirinkimo atsitiktinumo; tuo tarpu paslaug ir
preki pardavjai turi turti informacij apie potencialius pirkjus, tam, kad jie galt pasilyti
tinkamas prekes bei paslaugas. Rinka negali egzistuoti be informacijos sklaidos.
Viešojo ir privataus sektoriaus partneryst. H. Van Ham, J. Koppenjan (2005) nurodo, jog
viešojo ir privataus sektori partneryst galima apibržti kaip tam tikros trukms
bendradarbiavim tarp viešojo ir privataus sektori, kuriam vykstant kartu kuriamos viešosios
preks ir paslaugos, taip pat dalijamasi rizikomis, kaštais ir ištekliais, susijusiais su šia veikla.
Toks apibržimas akcentuoja tris svarbiausias partnerysts charakteristikas: 1) bendr veikl,
kuriant viešsias prekes ir paslaugas bei j teikimui reikaling infrastruktr; 2) tam tikr
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bendradarbiavimo trukm, dažniausiai ilgalaik; 3) rizikos, kašt ir ištekli pasidalijim tarp
partneri. Viešojo ir privataus sektoriaus partneryst kaip alternatyva tradiciniams viešj
paslaug teikimo bdams apima labai plat spektr vairi form ir mechanizm.
Tyrjai akcentuoja, jog efektyvus viešj paslaug teikimas galimas, kuomet paslaugas
teikia skirtingi sektoriai, pavyzdžiui, J. E. Lane (2001) nurodo, kad paslaug ir preki teikimas
numato valdymo uždavinius, kurie negali bti sprendžiamos tik vieno veikjo, šiuo atveju
valdžios institucij. Jis pabržia, jog, Naujoji viešoji vadyba pasilo skirtingas alternatyvas, kaip
paslaugos bei preks galt bti teikiamos bei kaip valdymo uždaviniai galt bti sprendžiami:
1) finansavimas arba mokjimas už paslaugas galimas valdžios institucij arba paslaug
vartotojo;
2) paslaugos yra teikiamos valdžios institucij steigtose monse arba paslaugos yra
perkamos iš privataus teikjo;
3) paslaugos perkamos iš viešj ir privai paslaug teikj, kai esminis bruožas yra
konkurencija;
4) nuosavyb, arba tai, kokios organizacijos, teikianios paslaugas ir prekes turi
nuosavybs teises; pirmenyb yra atiduodama akcinms bendrovms, kur valstyb gali bti
(arba ne) dalies akcij valdytoja;
5) valdymas – kaip valdžios institucijos valdo preki bei paslaug teikim. gyvendinant
šiuos uždavinius valdžios institucijos atlieka tris skirtingas funkcijas: perka paslaugas ir prekes,
teikia paslaugas ir prekes arba atlieka tarpininkavimo funkcij.
Vadinasi, Naujoji viešoji vadyba gali bti interpretuojama kaip vadybos ir ekonomikos
veiksni svarbos didjimo viešajame sektoriuje išraiška, silanti priemons, kaip sumažinti
viešj organizacij autonomiškum ir neefektyvum, btent per paslaug pirkim ar sutari
sudarym teikiant viešsias paslaugas (Domarkas, 2004; Lane, 2009).
Treias požiris

Naujosios viešosios vadybos koncepcija yra praktinio pobdžio –

Naujoji viešoji vadyba traktuojama kaip praktiniai valdžios institucij veiksmai siekiant
tobulinti viešj organizacij valdym (Flynn, 2007), ar kaip viešj paslaug teikimo
efektyvumo modeliai, kuri teorinis pagrindas yra verslo filosofija (Osborne, Murray, 2002) ir
atspindi viešojo valdymo reformas. Naujosios viešosios vadybos atsiradimas yra sietinas su
reakcija

viešj valdym veikianius veiksnius: emigracij, gyventoj skaiiaus dinamik,

technologin socialini proces kontekst, žini ir informacijos gausjim (Raipa, 2008).
Naujosios viešosios vadybos taikymas socialini paslaug srityje numato, jog rinka ir rinkos
mechanizmai pasilo efektyvesnes paslaug teikimo alternatyvas, o vartotojai turi didesnes
pasirinkimo galimybes.
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Nepaisant to, jog Naujoji viešoji vadyba interpretuojama skirtinguose lygmenyse tampa
aišku, jog pastaraisiais dešimtmeiais vykstanti viešojo sektoriaus valdymo kaita, slygoja
socialini paslaug teikimo ir organizavimo pokyius, kuomet imami taikyti verslo vadybos
metodai tiek socialini paslaug organizacij lygmeniu (Žalimien, 2006), tiek socialini
paslaug sektoriui (Christensen, 2006, Heffernn, 2005; Jacobs ir kt., 2009; Kirkpatrick, 2006;
Mendoza, Vernis, 2008). Naujosios viešosios vadybos prieiga leidžia identifikuoti tokias
svarbias kryptis: socialini paslaug organizavime ir teikime akcentuojamas rinkos santyki
sigaljimas, paslaug pirkimo ir pardavimo praktikos taikymas, paslaug vartotojo pasirinkimo
ir gali išpltimu, socialini paslaug individualizavimas. Tai sudaro prielaidas mokslinink
diskusijose atsirasti socialins globos paslaug rinkos idjai.
Mokslinje literatroje, pristatanioje diskusijas nagrinjama problema, yra iškeliami tokie
rinkos princip taikymo socialini paslaug srityje probleminiai klausimai: socialins globos
paslaug gavj apibržtis, socialini paslaug paklausos ir pasilos ypatumai, socialini
paslaug finansavimo modeliai ir j pasirinkimas.
1.3.1. Socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims samprata
Mokslinje literatroje socialins globos paslaugoms apibdinti yra vartojamos tokios
svokos: „socialin globa“, „socialin priežira“, „socialins globos paslaugos“. Atskleidžiant
socialins globos paslaug samprat vyresnio amžiaus asmenims tikslinga aptarti mintas
svokas bei parodyti j tarpusavio ryš .
Svokos socialin globa turinys yra interpretuojamas trimis aspektais (Daly, 2002, Daly,
Lewis, 2000, 2003, Pavolini, Ranci, 2008 ir kt.):
1) globa kaip darbas (siekiama palyginti su kitomis darbo ršimis, darbo slygomis);
2) globa kaip pareiga ir atsakomyb. Socialins globos supratimas kaip pareig ir
atsakomyb išryškina globos prigimt kaip socialinius santykius, kuriuose globos
veiklos yra realizuojamos. Kuomet globos funkcija yra perkeliama iš privaios erdvs
(šeimos)

viešj erdv, iškyla btinyb valstybei standartizuoti bei nustatyti

socialins globos normas;
3) globa kaip veikl, kuri turi „finansin ir emocin“ kain. Diskutuojama, kaip
socialins globos teikimo išlaidos yra ar turi bti pasidalinamos tarp individ, šeimos,
visuomens. Šis socialins globos aspektas dažniausiai nagrinjamas sujungiant globos
kaip darbo (o tai leidžia svarstyti globos kain) ir kaip pareigos ir atsakomybs
(emocin kaina) aspektus.
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Svoka socialin globa (angl. social care), kaip nurodo M. Daly (2002) pirmiausiai
suprantama kaip rpinimasis ir priežira t asmen, kurie negali pasirpinti savimi. Socialin
globa reiškia pagalb asmeniui, esant fizinio bei psichosocialinio funkcionavimo sutrikimams.
K. Kremer (2006) socialin glob apibdina kaip kasdienin socialin, emocin,
psichologin, fizin priežir. Pasak jo, socialin priežira apima nam kio tvarkym,
nuolatin asmens priežira, ir reagavim

jo poreikius. M. Lymbery, K. Postle (2010) teigia,

kad socialin globa yra paslaugomis teikiama pagalba asmeniui, siekiant jo savarankiškumo
išlaikymo, suteikiant jiems galimybes pasirinkti pagalbos bdus, kuriais geriausiai atliepiami j
poreikius bei kontroliuoti pagalbos teikimo proces. K. Kremer (2001) ir M. Lyberly, K. Postle
(2010) pristatytos socialins globos svokos turiniu yra skirtingos, kadangi pirmuoju atveju,
socialin globa siejama su asmens ne galumu ir savarankiškumo praradimu, todl socialins
paslaugos yra suvokiama kaip nuolatin priežira. Priežira išreiškia kontrols funkcij, asmens
kasdienini reikal tvarkym. Tuo tarpu antruoju atveju, nra akcentuojamas asmens
ne galumas, o priešingai pabržiamas asmens savarankiškumas bei jo vaidmuo socialins globos
teikimo procese. Pagalba išreiškia param asmeniui jo kasdieniniame gyvenime, bet ne
kontroliavim.
Kita vertus, socialins priežiros ir socialins globos svokos kaip atskiros svokos
dažniau vartojamos lietuvi autori publikacijose, tuo tarpu užsienio mokslinink publikacijose
vartojama viena svoka social care, išreiškianti tiek socialin priežir (angl. attention), kaip
praktinius veiksmus atliekamus rpinantis globojamu asmeniu, tiek socialin glob, kaip
praktini veiksm ir tarpusavio santyki visum. Kaip matyti, ši pateikta socialins globos
samprata socialin glob traktuoja kaip darb atliekam asmens ar institucij, kurio atlikimas
susijs su finansinio ir emocinio pobdžio išlaidomis. Šiuo atveju išryškja dar vienas svarbus
aspektas: socialin globa nra suprantama tik kaip veiksmai ir tarpusavio santykiai tarp individ
– globjo ir globojamo asmens, o socialins globos funkcijos realizavimas galimas ir kituose
lygmenyse – bendruomens, visuomens, valstybs. Šeima, bendruomen, valstyb yra
socialins globos institucijos, kuri atsakomyb, pasak tyrj, yra skirtinga organizuojant ir
teikiant socialins globos paslaugas vyresnio amžiaus asmenims. Šis aspektas ypatingai svarbus,
kada diskutuojama apie socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims.
M. Daly (2002) pabržia, jog socialin glob galima suprasti ir kaip asmens gyvenimo,
ekonomini ir socialini santyki valdymo struktr, paprastai realizuojama per valstybs
gyvendinam socialin politik. Šiuo atveju, socialin globa jau suprantama ne kaip sveika
tarp dviej dalyvi (globjo ir globojamo asmens) ir realizuojama privaioje (šeimos) erdvje,
taiau yra perkeliama

viešj erdv ir tampa formalizuota. Socialins globos kaip veiksm

visumos, orientuotos

asmens priežira, perklimas



vieš erdv leidžia diskutuoti apie
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socialins globos formalizavim – taisykli reglamentuojani socialins globos teikim,
standartizavim, institucin aplink.
Socialin globa išreiškia veiksmus ir santykius, kurie nukreipti

rpinimsi senais,

serganiais ar jaunais asmenimis, kurie yra priklausomi nuo kit asmen (Daly, p. 252). Globa
nurodo

žmogiškj patirt , kuri išreiškia susirpinim ir buvim atsakingu kit gerove

(Maslauskait, 2004). M. Daly. J. Lewis (2000) socialin glob vadina tarpusavio santyki tarp
globjo ir globojamo asmens išraiškos produktu, tuo parodydamos, jog socialin globa
pirmiausiai yra grindžiama santykiais ir šia prasme globa turi emocin pagrind, nes socialin
globa visada yra lydima emocini išgyvenim (Thomas, 1993). Pasak M. Daly (2002), socialin
globa išreiškia ir moralin orientacij užtikrinant bendrj ir individualij socialin gerov,
todl šiuo požiriu yra svarbios egzistuojanios normos, tradicijos ir vertybs. Ji socialin glob
apibdina kaip moralin

sipareigojim ir ypating santyki tip. A. Maslauskait (2004)

nagrindama socialins globos samprat, taip pat akcentuoja globos emocin pagrind. Ji teigia,
kad asmens socialin globa integruoja dvejop darb: emocin ir praktin . Globa kaip praktinis
darbas apima užduotis, veiksmus, kuriuos turi atlikti globojantis asmuo. Globa kaip emocinis
darbas yra nukreiptas

dalyvavim kito žmogaus jausm pasaulyje ir nuolatin rpest šio

pasaulio gerove. M. Daly, J. Lewis (2000), A. Maslauskait, (2004) apibdindamos glob kaip
emocin veikl, akcentuoja pareig, atsidavim, rpinimsi bei lojalum santykiuose tarp
globojamo asmens ir globjo, per kuriuos yra realizuojama globa. Globa kaip emocinis darbas
kuria intym santyk , kuriuo remiantis išgyvenamos patirtys tampa reikšmingos globojamam
asmeniui bei globjui. Intymus santykis rodo, jog individas bus suprastas, vertinamas,
gerbiamas, o tai kuria jo psichologin , saugum (Maslauskait, 2004). M. Daly, J. Lewis (2000)
pažymi, jog socialin globa kaip veikla, daugiausiai atliekama moter tiek viešoje, tiek
privaioje erdvje. Pabržiamas socialins globos emocinis bei praktinis pobdis ir nurodo, jog
globa apima mokam ir nemokam pagalbos teikim asmenims.
Nagrinjant socialin glob pareigos ir atsakomybs aspektu, pirmiausiai pabržiamas
emocinis pagrindas, taiau šiuo atveju reikt pastebti, jog pareiga ir atsakomyb nra tik
moralinis ar emocinis sipareigojimas, bet ir praktinis veiksmas. Todl, galima sakyti, jog
socialins globos svokos turinys yra dvilypis, apibdinant glob kaip praktinius veiksmus ir
emocin param (santykius), bei tarpusavio priklausomyb tarp globojamo asmens ir globjo.
Socialins globos tipai. Yra išskiriami du socialins globos tipai: formali ir neformali
globa. Formali socialin globa yra apibdinama kaip profesionali ar visuomenini institucij
inicijuota pagalba, teikiama

vairiose ilgalaiks globos institucijose ir bendruomenje.

Formalizavim B Geissler B. Pfau-Effinger B. (2005) vadina socialins globos perklim iš
šeimos (privaios erdvs) kitas institucijas, dažniausiai viešsias, o socialins globos paslaugos
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tampa profesionalizuotos – teikiamos profesional: slaugytoj, socialini darbuotoj ir kt.
Neformali globa (angl. k. Informal care), išreiškia tradicin šeimos model , kuomet globa kaip
praktini veiksm visuma bei emocinis darbas dažniausiai yra atliekamas moters (Daly, 2005;
Maslauskait, 2005 ir kt.).
L. Picard ir kt. (2002), apibdindami socialins globos tipus pabržia socialins globos
paslaug vartotojo dalyvavim padengiant socialins globos paslaug teikimo išlaidas.
Neformali socialin globa yra teikiama šeimos nari, kaimyn, draug, o formali socialin globa
suprantama kaip viešosiomis lšomis finansuojamos socialins globos paslaugos arba paslaugos
perkamos iš privai socialins globos paslaug teikj. Pirmuoju atveju, kaip pabržia tyrjai,
socialin globa gavjui yra nemokama ir jis nepatiria finansini išlaid, antruoju atveju,
socialins globos paslaug gavjas gali patirti finansini išlaid priklausomai nuo to, ar
socialins globos paslaugos kaip socialins paramos ršis yra finansuojama per mokesi
sistem; taip pat socialins globos paslaug gavjas ar jo šeimos nariai tiesiogiai patiria
finansines išlaidas, kadangi perka paslaugas iš privai socialins globos paslaug teikj
(Picard ir kt., 2002). Vadinasi, formali socialin globa yra suprantama kaip socialins globos
paslaugos, kurios yra traktuojamos kaip socialini paslaug ršis socialins paramos srityje
(Žalimien, Lazutka, 2009; Jensen, 2008).
Svoka socialins globos paslaugos apibržia socialini paslaug visum, kuriomis
teikiama reikalinga pagalba asmeniui, kuomet jo galimybs pasirpinti savimi yra ribotos.
Socialins globos paslaugos tai bet kokio amžiaus nepakankamai savarankiškam asmeniui
teikiama kasdieniniame gyvenime jam reikalinga pagalba (Employment in Social Care in
Europe, 2006). M. Daly, J Lewis (2000), teigia, jog socialins globos paslaugos yra veiklos,
kuriomis siekiama patenkinti emocinius ir fizinius poreikius nesavarankiškiems asmenims
(suaugusiems ir vaikams), ir apima teisin, ekonomin bei socialines struktras, kuriose
realizuojama socialin globa. R. Bikmanien (2005) socialins globos paslaugas apibdina kaip
asmeninio vartojimo paslaugos, teikiamos senyvo amžiaus riboto savarankiškumo žmonms,
kurie dl objektyvi priežasi patys nesugeba savimi pasirpinti. Tuo tarpu N. Barr (2010)
teigia, jog socialins globos paslaugos apima asmens glob ir slaug jo namuose arba globos
institucijoje. Šiuo atveju pabržiamas formalus ir neformalus institucinis socialins globos
paslaug pobdis, kuomet yra suteikiamas pastovus apgyvendinimas globos institucijoje, kurioje
asmuo praleidžia likusi savo gyvenimo dal . Vadinasi, galime teigti, kad formali socialin
globa arba kitaip tariant, socialins globos paslaugos apima:
x

socialins globos paslaug vartotojo apgyvendinim – bsto suteikimas, maitinimo
paslaugos (Newman, Glendining, Hughes, 2008, Bikmanien, 2002, 2001). Šiuo
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atveju pabržiama socialins globos funkcija atliepiant fiziologinius vyresnio
amžiaus asmens poreikius;
x

asmenin priežir ir pagalb kasdieninje veikloje (Žalimien, 2002, 2006, Peng,
2009, Greene, 2000). Asmens ribotas fizinis ir socialinis savarankiškumas
apsprendžia socialins pagalbos poreik bei asmens nuolatins priežiros poreik .
Socialin

globos

paslaugomis

siekiama

patenkinti

asmen

sveikatos,

psichosocialinius ir asmenins priežiros poreikius, dl to, kad j gebjimas
pasirpinti savimi yra apribotas. Socialins globos paslaugos turi sudaryti
galimybes patenkinti ne tik vyresnio amžiaus asmen poreikius bei jo šeimos nari
poreikius (Greene, 2000).
Socialins globos paslaug tipai. Mokslinje literatroje yra keletas silym, kaip
tipologizuoti socialins globos paslaugas. Pavyzdžiui, R. Greene (2000) socialins globos
paslaugas charakterizuoja pagal tai, kiek yra išlaikomas socialins globos paslaug vartotoj
savarankiškumas ir autonomiškumas: nuo mažiausiai apribojani asmens autonomiškum iki
labiausiai apribojani asmens autonomiškum. Šis nuoseklumas gali bti padalinamas : 1)
socialin globa namuose; 2) socialin globa bendruomenje; 3) institucin globa. Kaip
mažiausiai apribojanios asmens autonomiškum vardinamos tokios paslaugos: paslaugos
namus, pagalbos namuose paslaugos ir dienos globa, pagyvenusi žmoni dienos centruose.
Labiausiai apribojanios asmens autonomiškum yra institucins socialins globos paslaugos,
kurios gali bti teikiamos pensinio amžiaus asmen pensionatuose, globos namuose,
savarankiško gyvenimo namuose, taip pat psichiatriniuose pensionatuose bei slaugos namuose
(Greene, Sullivan, 2004).
L. Žalimien (2006, 2009), E. Rimšait, L. Žalimien (2004) vartoja bendruomenini ir
stacionari socialins globos paslaug svokas išskirdamos socialins globos paslaug tipus.
Bendruomenins socialins globos paslaugos. Šios paslaugos apima pagalbos

namus

paslaugas, dienos centr teikiamos socialins globos paslaugos (arba dar vadinamos – dienos
socialins globos paslaugos) (Kendall, 2001; Holden, 2002). Dienos centrai sudaro galimyb
paslaug vartotojams jaustis saugiai, tenkinti savo kultrinius, socialinius, informacinius
poreikius, didinti gebjimus, panaudojant asmenin patirt , krybingum, pltojant gytas bei
naujas žinias ir gdžius, padedanius sijungti socialinio dalyvavimo proces. Pagalba namus
(informavimo,

konsultavimo,

tarpininkavimo,

atstovavimo,

organizavimo, pagalba buityje ir kt. paslaugos) taip pat orientuota
žmoni socialin dalyvavim teikiant pagalbos

bendravimo,

maitinimo

didesn vyresnio amžiaus

namus specialisias paslaugas, skatinamas

socialinis dalyvavimas, padedantis senyvo amžiaus asmenims išvengti socialins atskirties ir
bti aktyviais.
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Stacionarioms socialins globos paslaugoms apibdinti vartojama ilgalaiks priežiros
(angl. Long-term care) svoka. Ilgalaik priežira – tai slaugos ir socialini paslaug visuma.
Teikiant šias paslaugas asmeniui, tenkinami slaugos ir socialini paslaug poreikiai, teikiama
nuolatin kompleksin specialist pagalba ir priežira (Scourfield, 2007). Stacionarios
paslaugos dažniausiai reikalingos 80 ir vyresnio amžiaus žmonms, kaip kompensavimo forma
j fiziniam ir socialiniam savarankiškumui sumažjus (Žalimien, 2005). Stacionari socialin
globa integruoja socialini ir sveikatos priežiros paslaug teikim vyresnio amžiaus asmenims.
Newman, C, Glendinning, M. Hughes (2008, p. 531), Leichsenring K. (2004) tai vardina kaip
integruot socialins globos paslaug model.
Apibendrinant galima teigti, jog svokos socialin globa ir socialins globos paslaugos
nurodo rpinimsi asmeniu, kurio savarankiškumas yra apribotas, taiau socialin globa yra
suvokiama kaip asmens rpinamasis ir globa privaioje šeimos erdvje, o socialins globos
paslaugos – globos veiklos atliekamos kitose socialins globos institucijose.

1.3.2. Socialini paslaug rinkos samprata ir mechanizmai
Socialins globos paslaug rink galima apibržti kaip main sistem, kurioje veikia trij
tip subjektai: socialini paslaug vartotojai, socialini paslaug teikjai ir tarpininkai, o j
veiklos yra nukreiptos atliepti socialins globos paslaug vartotoj poreikius bei pasiekti
patenkinamus gyvenimo standartus. Rinkos princip taikymas kuria tam tikro tipo socialini
paslaug rink, kuri mokslinje literatroje yra apibdinama svokomis „kvazi rinka“ (angl.
quasi market) (Le Grand, 1991, 1997, Flynn, Pickard, 1995) arba „mišri socialini paslaug
rinka“ (angl. mixed market) (Žalimien, 2004; Žalimien, Lazutka, 2009; Evers, Svetlik, 2005).
Kvazi rinka - tokia viešojo sektoriaus institucin struktra, kuri konstruojama remiantis
laisvosios rinkos principais, tikslu skatinti konkurencij teikiant socialines paslaugas, taiau iš
dalies šios paslaugos yra finansuojamos viešj fond lšomis (Le Grand, 1991). Taikant
vairius rinkos mechanizmus, kaip paslaug finansavimo bdus, socialines paslaugas teikia
rinkoje konkuruojantys nepriklausomi paslaug teikjai, kurie parduoda paslaugas vartotojams.
Siekis diegti kvazi rink yra susijs su tuo, jog tikima kad rinkos slygomis egzistuojanti
konkurencija tarp paslaug teikj paskatins socialini paslaug efektyvum ir reagavim
vartotoj poreikius (Greenway, 1991; Nyssens, Adam, Johnson, 2006; Vazquez, Alvarez,
Santos, 2002); Warner, Hefetz, 2002; Blank, 2000; Blöchliger, 2008 ir kt.),
J. Le Grand (1991) teigia jog socialini paslaug rinka nra tikroji rinka, o tik rinkos
princip taikymas socialini paslaug srityje. Kvazi rinkos nuo tikrj rink pasak J. Le Grand
(1991, 1997), Curtice L., Fraser F. (2000) skiriasi tiek pasilos, tiek paklausos pusje. Pasilos
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pusje skiriasi tuo, kad nors tarp paslaugos teikj egzistuoja konkurencija, taiau skirtingai nuo
tikrj rink, paslaug teikjai nebtinai siekia maksimizuoti savo pelnus, be to paslaugas
teikianios organizacijos nebtinai yra valdomos privaios nuosavybs teise. prastinse rinkose
egzistuoja konkurencija (dl vartotoj, žaliav, ištekli) tarp gamybos moni arba paslaug
teikj. Vadinasi, socialini paslaug rinkoje taip pat turt bti konkurencija tarp
nepriklausom socialini paslaug teikj – švietimo ir ugdymo staigos, socialins globos
staigos (Le Grand, 1991, Cardy, 2010), taiau šios organizacijos neturi intereso maksimizuoti
gaunam peln, netgi tos, kaip pažymi mokslininkai, kurios yra pelno siekianios. Kaip teigia
Packer (2001) šios organizacijos nekonkuruoja dl vartotoj.
Paklausos pusje esminis skirtumas yra tas, kad paslaug pirkjo perkamoji galia nra
išreikšta pinigais, be to dažniausiai paslaugos gavjas nedaro pasirinkimo. Le Garnd (1991)
teigia, kad paslaug vartojo perkamoji galia nra išreiškiama pinigine išraiška. Vietoj to,
socialins paslaugos yra perkamos naudojant paslaug krepšelius, kai finansin mechanizm, dl
to, kai kurios specifins paslaugos gali bti neteikiamos arba teikiamos labai apribotai. Be to,
kaip teigia Le Garnd (1991) ir M. R. Blank (2002), dažnai socialini paslaug vartotojas nra
priimantis sprendimus pasirenkant norim socialin paslaug (ar socialines paslaugas), kitaip
sakant, paslaug vartotojo pasirinkim gali apriboti tam tikros fizins ar psichins asmens
savybs (sveikatos sutrikimai, ne galumas, amžius). Socialini paslaug pasirinkimo funkcija
deleguojama treiajai šaliai (socialinis darbuotojas, vartotoj teises atstovaujanti institucija,
šeimos nariai).
Kvazi socialini paslaug rinka atitinka rinkos samprat pasak J. Le Grand (1991, 1997),
todl, kad pakeiia valstybs monopolistin pozicij socialini paslaug srityje ir yra sudaromos
prielaidos atsirasti kitiems socialini paslaug teikjams, kurie nra priklausomi nuo valstybs
(t.y. finansavimo). Be to sudaromos slygos atsirasti konkurencijai toje srityje, kur anksiau jos
nebuvo.
L. Žalimien (2004) vartoja mišrios socialini paslaug rinkos svok pabrždama šios
rinkos socialini paslaug teikj tipus – viešasis sektorius, savanoriškas sektorius (NVO),
privatus sektorius ir neformalus sektorius. Socialini paslaug rinkoje gali dalyvauti ne tik
formals socialini paslaug teikjai, bet ir neformals, kurie dažniausiai yra suvokiami kaip
teikiantys savitarpio pagalb (Matosevic ir kt, 2007 a, b) .
Rinkos mechanizmai. J. Le Grand (1991), K Leichsenring (2004) iškria paslaug
krepšelius (angl. vouchers), paslaug pirkimo sutartys su paslaug vartotojais (arba
perkaniosiomis institucijomis) kaip rinkos mechanizmus. P. Dunleavy (1994), H. J. Chester
Hughes, D. Challis (2010), R. I. Stone (2011) išskiria šiuos rinkos mechanizmus taikomus
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socialini paslaug srityje: konkurs organizavimas (angl.: comeptetive tendering), viešieji
pirkimai (angl.: contracting out) ir tiesiogins išmokos (angl.: direct payments).
Paslaug krepšeliai – tai toks rinkos tipo mechanizmas, kuomet paslaug gavjui yra
suteikiama teis rinktis paslaug teikj (Le Grand, 1991). Nurodoma, jog paslaug krepšeliai
naudojami tokiu atveju, kai paslaug teikj nra daug, o paslaug vartotojui siekiama sudaryti
galimyb pasirinkti teikj. Tokiu atveju paslaug krepšeliai, paslaug pasirinkimo teis
perkelia iš viešojo sektoriaus organizacij tiesioginiam ši paslaug vartotojui. Be to, paslaug
krepšeli taikymas socialini paslaug srityje galina paslaug vartotoj pasirinkti paslaugas
teikiant specialist, paslaug kompleks ir gavimo bd, paslaugos gavimo trukm. J. Le Grand
(1991) analizuodamas paslaug krepšeli taikym socialini paslaug srityje nurodo, jog turi
egzistuoti tam tikros slygos:
x

pirma, socialini paslaug vartotojas turi galimyb laisvai pasirinkti paslaug
teikj;

x

antra, socialini paslaug teikjo biudžeto dydis tiesiogiai priklauso nuo to, kiek
pritraukia paslaugos gavj (krepšeli);

x

treia, paslaugos teikjas turi laisv paskirstyti lšas;

x

ketvirta, socialini paslaug rinkoje turi atsirasti atvejo vadybininkai (angl. case
manager), kurie kiekvienam paslaug vartotojui padeda sudaryti paslaug paket
atsižvelgiant jo poreikius ir finansines galimybes.

Veikiant paslaug krepšeli mechanizmui, viešojo sektoriaus organizacij pagrindin
funkcija yra vykdyti socialini paslaug teikj atrank, sudaryti sutartis ir kontroliuoti j
vykdym (Le Grand, 1991). J. Le Grand (1997), teigia, kad kvazi rinkoje valstyb išlaiko
finans kontrols funkcij per paslaug krepšeli sistem arba per tarpininkus, kurie perka
paslaugas galutini paslaug vartotoj vardu.
Viešieji pirkimai – tai toks socialini paslaug rinkos mechanizmas, kai viešasis sektorius
yra pareigojamas pirkti socialines paslaugas tik iš privataus sektoriaus (pelno ir nepelno
organizacij). Viešuosiuose pirkimuose šiuo atveju negali dalyvauti viešojo sektoriaus
organizacijos (Dunleavy, 1994)
Konkurs organizavimas – toks socialini paslaug rinkos mechanizmas, kai viešojo
sektoriaus organizacijos, organizuoja paslaug pirkimo konkurs, kuriame dalyvauja potencials
socialini paslaug teikjai (ar pardavjai, kaip teigia, Dunleavy, 1994). Nurodoma, jog
paslaug teikjai gali bti viešojo sektoriaus, pelno sektoriaus bei nevyriausybinio sektoriaus
organizacijos. Taikant š rinkos mechanizm yra apribojamos socialini paslaug vartotojo
galimybs ir teiss pasirinkti socialini paslaug teikj. Veikiant konkurs organizavimo
mechanizmui, viešojo sektoriaus organizacij pagrindin funkcija yra numatyti socialini
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paslaug poreik ir pirkti socialines paslaugas iš rinkoje konkuruojani paslaug teikj
(Žalimien, Lazutka, 2009).
Tiesiogins išmokos arba grynieji pinigai socialins globos paslaugoms pirkti (angl. direct
payments arba cash-for-care) – tai toks socialini paslaug rinkos mechanizmas, kai paslaug
vartotojui yra reguliariai mokami grynieji pinigai, kuriuos panaudodamas jis turi galimyb
pasirinkti paslaug teikj bei nustatyti socialins priežiros ar socialins globos organizavimo
ir teikimo tvark (Carmichael, Brown, 2002). E. Dunajevas (2009) teigia, kad tiesiogins
išmokos suteikia paslaug vartotojui teis valdyti viešj lš dal ir laisvai jas paskirstyti
reikalingoms paslaugoms pirkti. Tiesiogini išmok mokjimas numato, jog reikalingos
socialins priežiros ar socialins globos paslaugos nra teikiamos vartotojui, taiau reguliariai
gaudamas pinigus, vartotojas panaudoja juos reikalingoms paslaugoms pirkti (Glendinng ir kt,
2000).
Pasak Baxter K., Wilberforce M., Glendinning C. (2010), tiesiogins išmokos leidžia
socialini paslaug pasirinkti tok socialini paslaug paket, kuris j nuomon, yra geriausiai
atitinkantis j poreikius. Manoma, jog treioji šalis socialins globos paslaug pasirinkimo
procese (pavyzdžiui, savivaldybs institucijos) ne visada gali tinkamai vertinti asmens situacij
ir pasilyti tas socialines paslaugas, kurios yra labiausiai atitinkanios asmens poreikius bei
lkesius. Taiau šiuo atveju, siekiant, kad tiesiogini išmok mechanizmas veikt efektyviai ir
asmenys (ypatingai vyresnio amžiaus) galt pasirinkti norimas socialins globos paslaugas, turi
bti užtikrinamas informacijos tolygumas. Vartotojas rinkdamasis socialins globos paslaugas
turi priimti pagr sta sprendim, bet dl senjimo biologinio ir psichologinio poveikio, asmens
kognityviniai gebjimai yra apriboti. Informacijos paieška ir jos suvokimas apie socialins
globos paslaug paket ir socialins globos paslaug teikj vyresnio amžiaus asmeniui gali
tapti sudtingu uždaviniu. Todl, veikiant tiesiogini išmok mechanizmui socialini paslaug
rinkoje iškyla tarpininkavimo paslaug btinyb. Kaip teigia S. P. Osborne (1997)
tarpininkavimo paslaugas gali teikti šeimos nariai ar kiti neformalaus sektoriaus dalyviai, arba
šiuo tikslu sukuriamos tarpininkavimo institucijos.
S. Dowling, J. Manthorpe, Cowley (2006) teigia, kad tiesiogini išmok vedimas, kaip
finansinio mechanizmo buvo takotas poreikio padidinti vartotoj galimybes kontroliuoti
paslaug teikimo proces bei suteikti paslaug vartotojams pasirinkimo galimybes. Pasak, P.
Rabiee, N. Moran, C. Glendinning (2009), tokiu atveju keiiasi paslaug teikjo ir paslaug
vartotojo santykis – paslaug teikjai turi vystyti

paslaug vartotoj orientuot paslaug

teikimo model , kuris grindžiamas rezultat pasiekimu. Anot mint autori, rezultatai
socialini paslaug teikimo kontekste, yra traktuojami kaip pageidaujami teigiami socialiniai
pokyiai paslaug vartotojo kasdieninje veikloje ir bendrai gyvenime. Manoma, jog paslaug
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vartotojai patys geba identifikuoti pokyius, kuri nori pasiekti, o esant ribotoms paslaug
vartotojo galimybs atlikti savo poreiki vertinim (pavyzdžiui, negalia), ši funkcij atlieka
paslaugas teikiantys specialistai – padeda parengti paslaug teikimo plan pagal atlikto poreiki
vertinimo rezultatus. Poreiki vertinimas, pasak A. Stewart, K. Walsh, (1999) yra centrin
paslaug teikimo ašis, siekiant, kad vartotojai galt patys planuoti ir valdyti paslaug teikimo
proces.
Kai kurie autoriai (Kremer, 2006; Rabbie, Moran, Glendinning, 2009 ir kt.) tiesioginms
išmokoms apibdinti vartoja svok asmeninis biudžetas (angl. Personal Budget), nurodydami,
jog tai toks finansinis mechanizmas, kuomet pinigini išmok pavidalu vartotojams yra
sudaroma galimyb pirkti paslaugas iš skirting paslaug teikj. Be to, akcentuojamas
paslaug vartotojo pasirinkimas, kuris gali bti realizuojamas tik tuo atveju, jeigu paslaug
vartotojas yra gerai informuotas apie rinkoje esanius skirtingo tipo paslaug teikjus, j
teikiamas paslaugas, kainas. Carmichael, L. Brown (2002) nurodo tiesiogini išmok, kaip
rinkos mechanizmo, teikiant socialines paslaugas privalumus, kuriuos suformulavo apibendrin
atlikt tyrim (Kestenbaum, 1993; Morris, 1993; Glendenning ir kt., 2000; Zarb, Naidash, 1994
ir kt.) rezultatus.
Pirma, tyrimais nustatyta, jog tiesiogins išmokos padidino paslaug vartotoj kontrols
galimyb, kadangi paslaug vartotojai patys kontroliavo paslaug organizavimo ir pirkimo
procesus, todl jie gavo tokias paslaugas, kurios labiausiai atitiko j poreikius ir lkesius. V.
Timonen, J. Convery, S. Cahill (2006), atlik paslaug vyresnio amžiaus asmenims paslaug
finansavimo program taikymo tyrimus Airijoje, Junginje Karalystje, Suomijoje bei
Olandijoje, paslaug vartotoj galimyb kontroliuoti paslaug teikjo pasirinkim bei paslaug
paket vardina paslaug vartotojo autonomiškumu. Jie teigia, kad esant tiesioginms išmokoms,
paslaug vartotojas yra savarankiškesnis ir autonomiškesnis bei mažiau priklausomas nuo vietos
valdžios institucij sprendim, susijusi su paslaug teikimu vartotojui. C. Ungerson, S.
Yeandle (2007), P. Rabbie, N. Moran, C. Glendinning (2009) taip pat nurodo, jog tiesiogini
išmok taikymas leido paslaug vartotojams save labiau suvokti kaip kontroliuojanius
paslaug teikimo proces bei turinius pasirinkimo vairov. M. Kremer (2006) argumentuoja,
jog esant tiesioginiam paslaug teikimui, paslaug teikjas (kaip organizacija ir/arba kaip
specialistas) turi per daug galios nusprsti, kokios paslaugos turi bti teikiamos asmeniui, todl
tiesiogini išmok vedimas sumažina paslaug teikj gali.
Antra, tai, kad paslaug vartotojai turi galimyb kontroliuoti paslaug teikimo proces ir
paslaug paket, sudar prielaidas pagerinti j gyvenimo kokyb.
Treia, nustatyta, jog tie paslaug vartotojai, kurie gaudami tiesiogines išmokas pirko
paslaugas iš vairi paslaug teikj, buvo labiau patenkinti gautomis paslaugomis, nei tie
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vartotojai, kurie gavo paslaugas tiesiogiai teikiamas iš vietos valdžios institucij valdom
organizacij.
Ketvirta, tiesiogins išmokos yra efektyvus bdas teikti socialines paslaugas, kadangi
nustatyta, jog savivaldybse, kuriose taikytas šis mechanizmas, leido sumažinti bendras išlaidas
socialinms paslaugoms, nes sumažjo paslaug vartotoj skaiius, kuri poreikius netenkino
prastiniu (tiesioginiu) bdu teikiamos paslaugos. V. Timonen, J. Covery, S. Cahill (2006)
papildo, jog tiesiogins išmokos užpildo tiesioginio paslaug teikimo vartotojams spragas.
Penkta,

vertinta, jog tiesiogins išmokos suteikia paslaug vartotojams daugiau

pasirinkimo laisvs, o tai skatina paslaug teikjus konkuruoti tarpusavyje ir pasilyti geresns
kokybs paslaugas. O. P. Askheim (2005) teigia, jog tiesiogins išmokos yra toks finansinis
mechanizmas, kur gyvendinant paslaug vartotojas turi daugiausiai pasirinkimo laisvs, kaip
paslaugos turi bti organizuojamos palyginti su kitais finansiniais mechanizmais, pavyzdžiui
paslaug krepšeliai arba paslaug pirkimas.
Šešta, tiesiogins išmokos suteikia paslaug vartotojui pasirinkimo laisv, nusprendžiant
kurio paslaug teikjo paslaugas jis pirks bei kaip šios paslaugos bus teikiamos. A. Carmichael,
L. Brown (2002) nurodo, jog pasirinkimo laisv sudaro galimybes paslaug vartotojui gauti
tokias paslaugas, kurios labiausiai atitinka jo bei šeimos nari poreikius.
Septinta, pasak V. Timonen, J. Covery, S. Cahill (2006), tiesiogini išmok
gyvendinimas leido išplsti socialins priežiros paslaugas teikiamas

namus, tuo paiu

išvystant bendruomenines paslaugas bei sumažinti stacionari socialins globos paslaug
poreik .
Apibendrinant galima teigti, jog tiesiogini išmok mokjimas sudaro galimyb paslaug
vartotojui priimti sprendim pasirenkant paslaug teikj, paslaug, paslaug paket ir paslaug
teikimo trukm bei dažnum. Tiesiogini išmok mechanizmas atspindi

vartotoj ir jo

poreikius orientuot paslaug teikim.
Pristatyti socialini paslaug rinkos mechanizmai ir j taikymas išryškina j ribotumus
tiek pasilos, tiek paklausos pusje. Pavyzdžiui, tiesiogins išmokos ir paslaug krepšeliai
išpleia paslaug vartotoj pasirinkimo galimybes, taiau apriboja paslaug teikj galimybes
pasilyti paslaugas ir jas parduoti. Konkurs organizavimo atveju, paslaug teikj galimybs
yra išpleiamos, taiau apribojamos paslaug vartotoj galimybs. Viešj pirkim atveju yra
apribojamos tiek paslaug vartotojo, tiek paslaug teikjo galimybs. Mokslinje literatroje yra
išskiriami ir kiti ribotumai, kurie pasireiškia socialini paslaug rinkoje (kvazi rinkoje), siekiant
parodyti, jog rinkos mechanizm taikymas socialini paslaug srityje yra gana ribotas ir
susiduriama

su

tokiomis

klitimis

kaip

informacijos

netolygumas,

paskirstymas

ir

prieinamumas, tarpininkavimas. Laikantis šio požirio yra kontraargumentuojama socialini
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paslaug rinkos idjai ir nurodoma, kaip pavyzdžiui R. M. Blanks (2002), analizuodama pelno
siekiani organizacij dalyvavim teikiant socialines paslaugas, teigia, kad tai nra socialini
paslaug rinkos krimas, o tik alternatyvi valstybs valdžios institucij ir pelno siekiani
organizacij bendradarbiavimo form paieška, labiau akcentuojant viešojo sektoriaus
administravimo efektyvumo gerinim. Ji suformuluoja tokius rinkos princip taikymo neskmes
(angl. failures) ar klitis:
Informacijos netolygumas – efektyvi rinka funkcionuoja tuomet, kai vartotojai yra visiškai
informuoti apie galimus pasirinkimus, tam, kad galt priimti sprendimus. Daugelyje socialini
paslaug srityse, paslaug gavjams gali bti sudtinga vertinti teikiam paslaug kokyb ir
pasirinkti konkrei paslaug ar paslaug komplekt. M. R. Blank (2002) teigia, jog daugelis
socialini paslaug yra kompleksins, o vartotoj poreikiai bei socialini paslaug teikimo
procese atsirandantys padariniai, pasak jos yra daugiaaspekiai. Kitaip tariant, socialini
paslaug poveik tam tikroms vartotoj grupms (ar visuomenei) vienu pasirinktu kriterijumi ar
aspektu vertinti sudtinga. Be to, pažymima, kad informacijos nepakankamumas gali atsirasti ir
tada, jeigu paslaugos vartotojas retai perka konkreia paslaug (ar paslaug paket), dl to
vartotojas nra nuolat informuojamas apie galimybes gauti tinkamas socialines paslaugas.
I. Greener (2009) taip pat pastebi, jog rinkoje vienas svarbiausi element informacija,
kuria disponuoja paslaug ir preki pardavjai ir pirkjai. Informacijos reikšm, jis grindžia tuo,
kad paslaug pirkjai turi turti pakankamai informacijos, kad galt pasirinkti paslaug ir
preki pardavj ir pirkti paslaugas iš jo bei išvengti pasirinkimo atsitiktinumo, tuo tarpu
paslaug ir preki pardavjai turi turti informacij apie potencialius pirkjus, tam, kad jie
galt pasilyti tinkamas prekes bei paslaugas. Rinka negali egzistuoti be informacijos sklaidos.
Nurodo, jog rinkoje informacija apie paslaug teikimo proces, snaudas, paslaug kokyb turi
bti prieinama tiek paslaug teikjams, tiek paslaug pirkjams (ar vartotojams). Jeigu tokia
informacija nra disponuojama, paslaug teikjai negali nustatyti kain ir tinkamai kainoti
paslaug teikim, o paslaug vartotojai negali kontroliuoti gaunam paslaug kain ir kokybs
(Blank, 2000, Knapp, Hardy, Forder, 2001).
Tarpininkavimo ypatumai – daugelyje socialini paslaug srii, paslaug vartotojo
galimybs priimti sprendimus ir pasirinkti jam tinkamas socialines paslaugas, todl sprendim
gauti konkreias socialines paslaugas priima ne pats paslaug vartotojas, o kitas asmuo ar
institucija. Vadinasi pats paslaug vartotojas nra sprendim primjas. Tokiu atveju, kaip teigia
M. R. Blank (2002), atstovaujanio (tarpininkaujanio bei sprendim priimanio) požiris ir
interesai konkreios paslaugos (ar paslaug komplekto) atžvilgiu gali skirtis su tos paslaugos
vartotojo požiriu, lkesiais ir interesais. Todl tarpininko priimami sprendimai nesukuria
tiktin ir laukiam rezultat socialini paslaug vartotojui (jo poreikiai bra patenkinami arba
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patenkinami tik ši dalies), kai tuo tarpu vienas pagrindini rinkos princip yra btent vartotoj
poreiki patenkinimas.
Paskirstymo ir prieinamumo ypatumai – M. R. Blank (2002) teigia, jog paskirstymas ir
socialini paslaug prieinamumas yra vienas t aspekt, kurie labiausiai neatitinka rinkos
princip socialini paslaug srityje, ypatingai, jeigu paslaug vartotojai turi mažas (arba labai
ribotas pajamas), o tai slygoja j ribot dalyvavim kitose rinkose. Todl kai kurios socialins
paslaugos teikiamos tiems paslaug vartotojams, kurie net neturi galimybi mokti (pirkti) už
gaunamas socialines paslaugas.
1.3.3. Socialins globos paslaug gavj sampratos kaita
Naujosios viešosios vadybos nuostat gyvendinimas teikiant viešsias paslaugas, keiia
ši paslaug gavj (angl. service-user) samprat, kuomet j apibdinimui yra pradedama
vartoti „paslaug vartotojo“ (angl. consumer, service consumer) svoka (Stewart, Walsh, 1992;
Denhardt, Denhardt, 2000; Laing, 2003; Heffernen, 2005; Scourfield, 2007 ir kt.). „Paslaug
vartotojo“ svokos vedimas viešj paslaug srityje ir bendrai viešajame valdyme išreiškia
idj, kad paslaug gavjai tampa racionaliais, apskaiiuojaniais, gebaniais išreikšti savo
norus ir preferencijas vartotojais (Scourfield, 2007, Žalimien, Lazutka, 2009), siekianiais
turti galimyb pasirinkti j poreikius atitinkanias paslaugas bei jas pirkti (Vidler, Clarke,
2005). Taip pat pabržiama, jog paslaug vartotojas siekia pasitenkinimo gaunamomis
paslaugomis, kuris siejamas su didjania paslaug paklausa bei vartotojo lojalumu
organizacijai, teikianiai paslaugas; tuo tarpu šie viešj paslaug teikimo aspektai nebuvo
svarbs paslaug gavj atveju.
S. Gilliat, J. Fenwick, D. Alford (2000) skirtumus tarp paslaug gavjo ir paslaug
vartotojo parodo per paslaug vartotojo galinimo (angl. empowerment) koncepcij. Tyrjai
teigia, jog svoka „paslaug vartotojas“ akcentuoja vartotoj gali rinkoje, kuri apima
išreikštus vartotoj poreikius ir racionalius pasirinkimus poreiki tenkinimo procese. Tuo tarpu
paslaug gavjas yra traktuojamas kaip pasyvus paslaug teikimo proceso dalyvis, kuris gauna
tas paslaugas, kurios yra teikiamos vertinus jo poreikius ir tik tokios, kokias numato valstyb
(ar savivaldyb), t.y. paslaug gavjo vaidmuo pasirenkant paslaugos teikj yra gana apribotas
(Gilliat, Fenwick, Alford, 2000; Žalimien, 2004; Clarke, 2007; Verhoef, Reinartz, Krafft,
2010). Be to, galinimo koncepcija tvirtina požir , kad paslaug vartotojai gali bti paslaug
teikimo partneriai (angl. co-producers) ir dalyvauti bendrame viešj paslaug krimo procese,
ypatingai tais atvejais, kai paslaugos yra nukreiptos vartotojo elgsenos pokyius, kurie nebus
pasiekti be pastarojo pastang (Raipa, Petukien, 2009). Šiuo atveju paslaug vartotojo
samprata prapleiama vartotojo-pilieio (angl. consumer-citizen) svoka. Vartotojo kaip pilieio
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supratimas pabržia vartotojo

tak teikiant viešsias paslaugas bei akcentuoja jo

suinteresuotum kit asmen poreiki tenkinimu, o ne tik savo poreikiais bei gaunama nauda
(Clarke, 2007; Clarke, Newman, Smith, Vidler, Westmarland, 2007; Clarke, Newman,
Westmarland, 2007; Newman, Kuhlmann, 2007; Needham, 2003). Vartotojo-pilieio svoka ypa
pabržiama viešojo valdymo etape (angl. Public Governance), kuriame akcentuojamas
bendruomeni valdymas, savitarpio pagalbos telkimas, pilietiškumas kaip demokratiško
valdymo pagrindas, nors pastebtina, kad kai kuri mokslinink (Laing, 2003; Denhardt,
Denhardt, 2003) nuomone, svokos „vartotojas“ ir „pilietis“ yra gana priešingos, kadangi
vartotojas nra suprantamas kaip sipareigojantis veikti siekiant bendruomens gerovs.
Paslaug vartotojo galinimo koncepcija iškelia vartotojo pasirinkimo galimybes, kurios
pirmiausiai vardinamos kaip paslaug teikjo pasirinkimo galimybs. Paslaug vartotojas turi
teis pats pasirinkti paslaug teikj, o pasak K. Heffernan (2005), vartotoj pasirinkimo
galimybi akcentavimas buvo pagrindin viešj paslaug modernizavimo varomoji jga,
teigiant jog paslaug teikj veiksmai ir interesai yra apsprendžiami vartotoj galia. Vartotojo
galinimas reiškia esminius santyki pokyius tarp paslaug teikjo ir vartotojo bei paslaug
teikj ir viešojo administravimo institucij (Laing, 2003; Newman, Vidler, 2006; Scourfield,
2007).
Mokslinse socialinio darbo publikacijoje pastebima terminijos, apibržianios socialini
paslaug gavjus, painiava, kai asmenims gaunantiems socialines paslaugas yra vartojamos
tokios svokos – „klientas“ (Naujanien, 2008; Vaškeviit, Naujanien, 2011 ir kt.),
„paslaug gavjas“ (Guogis, Gudelis, 2005 ir kt.), o „socialini paslaug vartotojo“ svoka tik
vedama mokslinius tekstus. Kita vertus, reikt pastebti, jog ši svok vartojimo paskirtis
priklauso nuo tyrj tiksl. Svok „klientas“, „paslaug gavjas“, „paslaug vartotojas“ turinys
socialinio darbo kaip profesijos vystymosi procese istoriškai kito, parodant asmens gaunanio
socialin pagalb ir profesionalo, teikianio socialin pagalb, santyki kait, kuri turjo takos
socialins pagalbos ir socialinio darbo organizavimo procesui. Taiau pabržtina, jog
mokslinse publikacijoje gali bti nedaromas atskyrimas tarp svok „kliento“ ir „socialini
paslaug gavjo“, nes „klientas“ gali bti suprantamas kaip socialini paslaug organizacijos
klientas ar socialinio darbuotojo, kaip specialisto, teikianio socialines paslaugas, klientas; tuo
tarpu asmuo, bdamas organizacijos klientu tampa ir jos teikiam socialini paslaug
organizacijos gavju. Šiuo atveju klientas ir paslaug gavjas apibdina asmens, gaunanios
socialines paslaugas pozicij. Taiau aptarta viešojo sektoriaus valdymo kaita bei jos ssajos su
socialini paslaug organizavimo ir teikimo pokyiais, skatina atskleisti „kliento“, „paslaug
gavjo“, „paslaug vartotojo“ svok turin remiantis istorine perspektyva.
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Kaip jau minta, socialini paslaug gavjams apibržti yra vartojama „kliento“ (angl.
client) svoka (Naujanien, 2008 ir kt.), kurios turinys, pasak K. Heffernan (2005), M.
Lymberly (2001), keitsi kartu su socialinio darbo samprata, ypa kalbant apie Vakar Europos
šalis. Ji, remdamasi P. Corring, P, Leonard (1978), pastebi, jog svoka „klientas“ išreišk
negatyvi nuostat

asmenis, gaunanius socialines paslaugas. Socialinis darbuotojas buvo

traktuojamas kaip specialistas, kuris atlieka socialins kontrols ir korekcijos funkcijas kliento
gyvenime. Klientas traktuotas kaip pasyvus socialini paslaug teikimo proceso dalyvis, o
socialinis darbuotojas priima sprendimus už klient. Taiau, XX a. pabaigoje, kintant socialinio
darbo sampratai, keiiasi ir asmens, gaunanio socialines paslaugas, samprata – akcentuojamas
asmens individualumas, jo pasirinkimo galimybs, tokiu bdu vedama „vartotojo“ (angl.
consumer) svoka.
K. Heffernan (2005) teigia, kad socialini paslaug gavj traktavimas kaip socialini
paslaug vartotoj yra slygotas pirmiausiai politini veiksni. Šie veiksniai lm vadybins
minties ir veiklos atsiradim (ang. managerial mode) socialinio darbo organizavime, siekiant
sumažinti socialini paslaug teikimo išlaidas, skatinti konkurencij tarp socialini paslaug
teikj, patenkinti socialini paslaug vartotoj. L. Žalimien (2006), Ch. Stark (2008), A. Guy
(2010) š reiškin vadina socialinio darbo ekonomizavimu (angl. economization of social work),
kurio atsiradim slygojo Naujosios viešosios vadybos ir neo-liberalistins ideologijos
sigaljimas. Vadinasi, „socialini paslaug vartotojo“ svoka šiame kontekste išreiškia
asmens, perkanio ir vartojanios socialines paslaugas, veiksmus, kuri visuma apibdina
vartojimo elgsen.
Socialini paslaug gavj traktavimas socialini paslaug vartotojais yra pagr stas
individualizavimu, kuomet pabržiama, jog kiekvieno socialini paslaug vartotojo poreikiai yra
individuals. Paslaug vartotojo individualizavimas paskatino diskusijas, jog socialins
paslaugos turi bti orientuojamos vartotoj. Pabržiama, jog valstybs dominavimas tvirtina,
tok paslaug teikimo model , kuris yra tarsi tinkamas visiems (angl. „fit-for-all“), o
individuals socialini paslaug vartotojo poreikiai nra identifikuojami. Egzistuojantis viešj
paslaug teikimo modelis valstybje turi prisitaikyti prie rinka grindžiamo paslaug teikimo
modelio, kuris yra vardinamas  vartotoj orientuot paslaug teikimo modeliu (angl.
consumer-oriented, consumer-centered arba consumer-directed model (Scourfield, 2007;
Vidler, Clarke, 2005; Aberbach, Christensen, 2005, Collins, Buttler, 2002). Kaip teigia R. B.
Denhardt, V. J. Denhardt (2003),

paslaug vartotoj orientuotas modelis yra vienas iš bd

gerinti viešsias paslaugas. Viešosios paslaugos turi prisitaikyti prie asmen, kurie save suvokia
kaip vartotojus, lkesi (Vidler, Clarke, 2005).
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Be to, P. Scourfield (2007) taip pat nurodo, jog taikant rinkos principus teikiant viešsias
paslaugas, organizacijoms svarbu vertinti bei numatyti vartotoj lkesius bei juos valdyti.
Paslaug vartotoj poreiki akcentavimas sudaro viešj paslaug vertinimo pagrind –
valstyb (savivaldyb) turi vartotojams pasilyti tokias paslaugas, kurios atitikt j poreikius bei
lkesius, be to paslaugos turi bti prieinamos ir teikiamos lanksiai reaguojant besikeiianius
vartotoj poreikius.
Reikia pastebti, jog socialini paslaug gavj traktavimas yra socialini paslaug
vartotojais yra iššauktas ne tik politini-vadybini pokyi viešajame valdyme, taiau ir
socialini-kultrini pokyi. Kaip teigia J. Clarke, E. Vidler (2005),

paslaug vartotoj

orientuotas paslaug teikimo modelis buvo nuosekliai pltojamas besivystant vartotojo
(vartotojiškai) kultrai (angl. „consumer culture“), kuri yra grindžiama, socialini paslaug
vartotoj individualizuoto pasirinkimo lkesiu bei bdinga postmoderniai visuomenei.
Mokslinink teorinse diskusijose yra iškeliami

paslaug vartotoj orientuoto modelio

taikymo teikiant viešsias paslaugas ribotumai bei socialini paslaug gavj traktavimo
socialini paslaug vartotojais probleminiai klausimai:
Pirma, viešosios paslaugos yra siejamos su viešojo intereso realizavimu, kuris išreiškia
kaip visuomens nariai tarpusavyje sveikauja, kad bt realizuoti j interesai, bet nebt
pažeidžiami kit visuomens nari interesai. Tokiu atveju yra žvelgiamas prieštaravimas tarp
viešojo intereso realizavimo bei vartotoj pasirinkimo akcentavimo. Viešj paslaug srityje
pasirinkimo teiss samprata yra išpleiama ir traktuojama kaip socialin teis, suvokiant, kad
kiekvienas asmuo turi turti teis pasirinkti, t.y. ne tik turti galimyb. Kaip nurodo E. Vidler, J.
Clarke (2005), taikant rinkos model , socialini paslaug pasirinkimas yra palankesnis tiems
asmenims, kurie geba vertinti savo pasirinkimus, o ne tiems asmenims, kurie negali tinkamai
suformuluoti bei vardinti savo problem ar poreiki viešosioms paslaugoms, tuo paiu ir
socialinms paslaugoms. Tai reiškia, kad aplinkybs susijusios su asmens, kaip vartotojo
specifiškumu (pavyzdžiui, informacijos neprieinamumas, negebjimas naudotis informacinmis
technologijomis, negalia ir pan.), gali apriboti socialini paslaug pasirinkimo galimybes ir
teises.
Antra, paslaug vartotojo samprata pabržia vartotojo individualizm, be to vartotojas
visada yra siekiantis naudos sau t.y. iš dalies yra egoistiškas (Denhardt, Denhardt, 2003). Tuo
tarpu viešosios paslaugos akcentuoja viešum bei socialin poveik ir jo mast, todl
diskutuojama, kad vartotojas siekdamas asmenins naudos, nesvarsto kokios galimos jo veiksm
pasekms kitiems bendruomens (ar visuomens) nariams. Individualizmas išreiškia
pasirpinim savo interesais, kurie yra visada siauresni nei socialinis ar viešasis interesas, o
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individualus pasitenkinimas tampa svarbesnis už demokratinio kolektyvinio susitarimo vertyb
(Stumbrait-Vilkišien, 2010).
Treia, viešosios paslaugos turi bti prieinamos visiems, nepriklausomai nuo j socialins
padties ar gaunam pajam, taiau, kaip teigia D. F. Kettl (2005),

vartotoj orientuotas

paslaug teikimo modelis diferencijuoja visuomens narius mokius ir nemokius vartotojus, o
tai pažeidžia viešosios paslaugos viešumo aspekt. Tokiu atveju, mažesnes pajamas turintiems,
visuomens nariams gali bti teikiamos ne tokios kokybiškos viešosios paslaugos, kadangi
geresns kokybs paslaug prieinamumas yra apribotas vartotoj finansini ištekli
nepakankamumu (Clarke, Vidler, 2005). Vadinasi, kai kurios paslaug vartotoj grups gali bti
išstumiamos iš viešj paslaug teikimo proceso. Pasak J. Newman, E. Vidler (2006), vartotojo
pasirinkimas akcentavimas turi reikšms socialiniam teisingumui visuomenje, J. Clarke (2004),
J. Clarke, E. Vidler (2005), pabržia, jog rinkos modelis išryškina socialin nelygyb.
Apibendrinant galima teigti, jog socialini paslaug gavj traktavimas paslaug
vartotojais, pirmiausiai reiškia j vaidmens pokyt viešj paslaug teikimo procese, kuomet
socialini paslaug vartotojas, jo lkesiai, poreikiai, taip pat socialini paslaug teikjo
pasirinkimas ir pasitenkinimas gaunamomis paslaugomis tampa esminiais paslaug teikimo
proceso aspektais. Socialini paslaug vartotoj samprata grindžiama galinimo koncepcija bei
paslaug vartotoj orientuotu modeliu. Socialini paslaug vartotojas, rinkos modelio taikymo
viešosiose paslaugose atveju, tampa vienu svarbiausiu rinkos dalyviu, kadangi jis arba perka
paslaugas iš socialini paslaug teikjo, arba j atsisako. Antra, individualizuoto pasirinkimo
akcentavimas numato btinyb socialini paslaug organizacijoms vertinti potenciali vartotoj
poreikius bei lkesius ir juos valdyti. Vadinasi, iškyla poreikis analizuoti paslaug vartotoj
elgsen paslaug teikimo procese bei vertinti socialini paslaug, tuo paiu ir socialins globos
paslaug, paklausos veiksnius, kurie apima tam tikrus socialini paslaug vartotoj elgsenos
elementus konkreiu laikotarpiu.

1.4. Socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksniai
Rinkos mechanizm, kaip socialini paslaug finansavimo bd tvirtinimas socialins
globos paslaug srityje bei socialins globos paslaug individualizavimas, suponuoja btinyb
identifikuoti ši paslaug paklausos veiksnius. Atlikta teorini bei empirini mokslini šaltini
analiz atskleid, jog socialins globos paslaug paklausos veiksniai gali bti skirstomi tokias
keturias grupes:
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1) demografiniai veiksniai arba demografins potenciali socialins globos paslaug
vartotoj charakteristikos (Daly, Lewis, 2000; Daly, 2000; Stoddart, Whitley, Harvey, Sharp,
2002; Stanknien ir kt., 2003);
2) potenciali socialins globos paslaug vartotoj galimybs pirkti paslaugas (Daly,
Lewis, 2000; Wittenberg, Pickard, Comas-Herrera, Davies, Darton, 1998; Wittenberg, Pickard,
Malley, King, Comas-Herrera, Darton R, 2008);

3) potenciali socialins globos paslaug motyvai ir preferencijos pasirenkant glob
šeimoje ar globos institucijoje (Wittenberg, Pickard, Comas-Herrera, Davies, Darton, 1998,
Wittenberg, Pickard, Comas-Herrera, Davies, Darton, 1998; Wittenberg, Pickard, Malley, King,
Comas-Herrera, Darton R, 2008);

4) asmens poreikis socialinei globai, kur slygoja jo sveikatos bkl, fizins bei socialins
gyvenimo slygos, socialinis tinklas (Žalimien, 2005, Daly, 2005, Daly, Lewis, 2000; Stevens,
Glendinning, Jacobs, Moran, Challis, Manthorpe, Fernandez, Jones, Knapp, Netten,
Wilberforce, 2011; Stoddart, Whitley, Harvey I., Sharp, 2002).
Toliau, poskyriuose 1.4.1-1.4.4. analizuojami socialins globos paslaug paklausos
veiksniai.

1.4.1. Demografins potenciali socialins globos paslaug vartotoj charakteristikos
Demografiniai veiksniai yra vardinami kaip vieni svarbiausi, kurie daro tak socialins
globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausai dviem aspektais: pirmiausiai,
demografini proces sveikoje keiiasi šalies gyventoj amžiaus struktra, kuomet didja
vyresnio amžiaus asmen skaiius. Šis procesas yra vardinamas visuomens senjimu.
Demografini proces sveika ir išryškjusios tendencijos konstruoja tam tikr demografin
bkl, kuri parodo socialini paslaug (taip pat socialins globos paslaug), kaip socialins
apsaugos sudtins dalies, pltros apimtis ateityje. Vadinasi, visuomens senjimo vyksmas
aktualizuoja socialini paslaug (bendrj ir specialij) pltot vyresnio amžiaus asmenims,
siekiant atliepti j psichosocialinius, fizinius, dvasinius poreikius

bei sudaryti galimybes

skmingam senjimui, mažinti socialin atskirt bei didinti socialin traukt .
Antra, demografini proces vyksmas atspindi šeimos pokyius, kurie slygoja vyresnio
amžiaus asmens globos galimybes šeimoje, laikantis požirio, jog pirmiausiai šeima atsakinga
už kito šeimos nario glob (Daly, 2000; Daly, Lewis, 2005; Spillman, Pezzin, 2000;
Stanknien ir kt. 2003; Hirst, 2002). Pirmuoju atveju, demografiniai procesai ir j vyksmo
tendencijos ateityje leidžia vertint socialins globos paslaug poreik vyresnio amžiaus
asmenims, o antruoju atveju, leidžia prognozuoti socialins globos form – neformalios ir
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formalios globos – santyk . Kita vertus, socialin globa šeimoje šiuo atveju gali bti vertinama
kaip substitucija socialins globos paslaugoms, todl demografini proces ir j sukelt pokyi
raiška daro tak socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausai.
Šeimos struktros pokyiai. M. Daly (2005) šeimos pokyius analizuoja trimis aspektais:
šeimos struktra (arba formos), šeimos organizacija (angl. family organization) ir šeimos
santykiai bei vertybs. vardindama šeimos struktros (arba formos) pokyius, ji pastebi,
ryškjani tendencija, kuomet daugja vieno asmens šeim (vieno asmens nam ki)1 (angl.
living alone). Ši tendencija yra slygota gyvenimo bdo kaitos (angl. life course) – perjimo nuo
nam ki, kuriuos sudaro kelios kartos (angl. multi-generation households) prie vis stiprjanio
individualizmo, kai nam k sudaro vienas asmuo. Šie pokyiai tiesiogiai daro tak
mažjaniam gimstamumui bei santuok skaiiui, kadangi stiprjant individualizmui, kinta
šeimos krimo strategijos, tokiu bdu atsiranda nauji šeimos modeliai.
Šeimos struktros pokyiai yra sukelti socialini-kultrini veiksni, turini takos
gyventoj reprodukcinei elgsenai, kuomet formuojasi tam tikras šeimos tipas (modelis).
Vertinant šeimos pokyius, pastebtina, jog dabartin šeima apibržiama kaip moderni šeima
(Stanknien, Mitrikas, Jonkaryt, 2003; Jonkaryt 2002), kuri pasižymi šiais bruožais:
x

modernioje, šeimoje vedybos ir vaik gimdymas atidedami vis vyresniam amžiui;

x

daugja viengungi bei gyvenani neregistruotoje santuokoje, taip pat
nesantuokini vaik;

x

vyrauja mažvaiks šeimos, kai kurios poros netgi apsisprendžia bevaikystei.

Tradicins šeimos virsmas šiuolaikin šeim yra susijs su esminiais pokyiais žmoni
smonje, pasikeitusiomis vertybmis, normomis, požiriais, stiprjania savirealizacija ir
individualizacija, vis labiau akcentuojamomis individo teismis bei laisvmis, emancipacijos
siekimu por santykiuose (ypa moter). Modernioje šeimoje

pirm viet iškyla asmenins

laisvs, saviraiškos svarba. Pastebima, jog vaikai vis dar labai svarbs, vis pirma kaip emocinio
pasitenkinimo šaltinis, taiau jie jau nebra vertybi hierarchijos viršnje (Stanknien,
Mitrikas, Jonkaryt, 2003; Stanknien ir kt., 2003; van de Kaa, 2002, Lesthaeghe, 2007).
Neformali globa šeimoje ir šeimos pokyiai. Kaip pastebi L. Picard, R. Wittenberg, A.
Comas – Herrera, D. King, J. Malley (2007), neformali socialin globa šeimoje yra realizuojama
sutuoktinio arba suaugusi vaik. Taiau tyrjai nurodo, jog vertinant neformalios socialins
globos šeimoje trajektorijas, pastebima, jog sutuoktinio teikiama socialin globa ir suaugusi

1

Remiantis Eurostat duomenimis (2003), 1960 m. vieno asmens nam kiai sudar 15 % vis nam ki, 1995 m.
– 28 %, o 2025 m. prognozuojama, jog vieno asmens nam kiai sudarys 41 % vis nam ki (Trends in
Households in the EU, 2003, p. 3). Europos Komisijos ataskaitoje „Family Structures & Family Forms –An
Overview of Major Trends and Developments” (2011), pažymima, jog vieno asmens nam ki ateityje daugs,
ypatingai vyresnio amžiaus asmen tarpe.
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vaik teikiama socialin globa vyresnio amžiaus asmenims ateityje bus realizuojamos skirtingai.
Remiantis Jungtinje Karalystje atliktais tyrimais, teigiama, jog sutuoktinio teikiama socialin
globa ateityje išaugs, pirmiausiai dl to, jog ilgja vidutin gyvenimo trukm, o tai lemia
našlysts mažjim. Tuo tarpu, priešingai vertinamos suaugusi vaik galimybs globoti
senstanius tvus dl keli priežasi: mažja norimas vaik skaiius šeimoje, daugja bevaiki
šeim, mažja išplstini šeim, kuomet vaikai sukr šeimas lieka gyventi su tvais.
Šeimos organizacijos pokyiai yra nulemti moters vaidmens kaitos šeimoje ir darbo
rinkoje. Pasak M. Daly, J. Lewis (2005), Perrons D., Faggan C., McDowell L., Ray K., Ward
K. (2006) moter sitraukimo

darbo rink paskoje, šeimos pajamas pradjo generuoti du

asmenys (angl. two-income families), o tai sudar prielaidas kisti šeimos santykiams ir
funkcijoms – vyksta vaidmen ir funkcij šeimoje perskirstymas. Neformali socialin globa
šeimoje dažniausiai yra realizuojama moters (Peng, 2002; Spillman, Pezzi, 2000), taiau
moterys, siekdamos išlikti paklausia darbo jga darbo rinkoje, atideda vaik gimim ir auginim
vlesniam laikotarpui. Tokiu atveju, vyresnio amžiaus šeimos nari globos laikotarpis sutampa
su vaik auginimo ir priežiros laikotarpiu, o tai sumažina galimybs rpintis vyresniais šeimos
nariais. B. C. Spillman, L. E. Pezzi (2000) š reiškin pavadino „sumuštinio karta“ (angl.
„sandwich generation“), parodant neformalios socialins globos problematiškum.
Šeimos santyki ir vertybi pokyiai. M. Daly (2005) teigia, kad šeimos santyki ir
vertybi pokyiai yra glaudžiai susij su šeimos struktros ir šeimos organizacijos pokyiais,
kuriuos apibdina per sutuoktini (ar partneri) tarpusavio santyki kaitos ir tv bei vaik
santyki kaitos prizm. Sutuoktini (ar partneri) tarpusavio santykiai keiiasi dl stiprjanio
individualizmo, vaidmen pokyi šeimoje, šeimos funkcij pasidalijimo (Daly 2005, yžit,
2007 ir kt.), tuo tarpu vaik ir tv tarpusavio santykiai kinta dl akcentuojamo ir skatinamo
vaik autonomiškumo. M Daly, J. Lewis (2000) aptardamos šeimos taisykli, norm ir vertybi
kait, pabržia giminaii atsakomybs ir sipareigojimo globoti vyresnio amžiaus asmen
klausim. Teigiama, jog šie pokyiai turjo poveik tradicins socialins globos šeimoje
transformacijoms – keiiasi socialins globos forma, kuomet socialin globa yra perkeliama iš
šeimos erdvs viešj erdv. Socialin globa, šiuo atveju tampa formalizuota, organizuojama
teikiant socialins globos paslaugas. Šeimos struktros pokyiai rodo, jog ateityje šeimos nebus
pajgios rpintis ir globoti vyresnio amžiaus šeimos nar , tokiu bdu, kuris tenkint šeimos
nari poreikius, o globos funkcija bus realizuojama formali socialins globos institucij
(Spillman, Penzzin, 2000; Daly, 2005).
Vadinasi, apibendrinant galima teigti, jog demografiniai veiksniai išreiškia kintant šeimos
model , slygojant
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neformali socialin glob. Demografini veiksni, kaip socialins globos paslaug paklausos
veiksni, detalizavimas ir j raiškos vertinimo galimybi numatymas pavaizduotas 4 paveiksle.

Demografiniai
veiksniai

Vyresnio amžiaus
asmen socialins
globos poreikio
vertinimas
(apimtis)
Neformalios
socialins globos
galimybi
vertinimas 

1) Vyresnio amžiaus asmen skaiiaus
prognoz
2) Šeimos struktra
3) Dabartinis vaik skaiius šeimoje
4) Planuojamas vaik skaiius šeimoje
5) sipareigojimas globoti vyresnio
amžiaus asmen šeimoje

4 pav. Demografiniai veiksniai ir j vertinimas

Remiantis išskirtais demografiniais veiksniais, galima vertinti potenciali socialins
globos paslaug vartotoj sociodemografin tip t.y. nustatyti šeimos struktr bei šeimos
reprodukcines nuostatas, kurios atspindi šeimos krimo projekcijas ir leidžia identifikuoti
vyresnio amžiaus asmens neformalios socialins globos galimybes šeimos erdvje.

1.4.2. Potenciali socialins globos paslaug vartotoj finansins galimybs pirkti
socialins globos paslaugas
Kita, socialins globos paslaug paklausos veiksni grup yra potenciali socialins
globos paslaug vartotoj finansins galimybs pirkti j poreikius atitinkanias socialins
globos paslaugas. Pasak V. Wittenberg, L. Pickard, A. Comas-Herrera, B. Davies, R. Darton
(1998), socialins globos paslaug vartotoj finansiniai pajgumai pirkti j poreikius
atliepianias paslaugas formuojasi aktyvaus darbingo gyvenimo periodu, o sukauptos santaupos
yra panaudojamos vlesniame laikotarpyje, kuomet atsiranda poreikis socialinei globai. M.
Daly, J. Lewis (2000) nurodo, kad paslaug vartotoj finansins galimybes pirkti socialins
globos paslaugas apsprendžia j asmenini finansini tiksl nustatymas ir gyvendinimas,
gaunamos pajamos bei j paskirstymas. Vadinasi, galima teigti, jog potenciali socialins
globos paslaug vartotoj finansins galimybs pirkti paslaugas priklausys nuo j finansini
galimybi vyresniame amžiuje, kurios bus formuojamos darbingu periodu. C. P. Montalo, Y.
Yuh, S. Hanna (2000) pastebi, jog bsimas asmens vyresnio amžiaus laikotarpis finansiniu
požiriu priklauso nuo sukaupt asmens finansini ištekli bei gaunam pinigini socialini
išmok (pensijos), garantuojam per socialins apsaugos sistem. Tokiu atveju, potenciali
socialins globos paslaug vartotoj finansines galimybes pirkti paslaugas (tuo paiu mokios
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paklausos formavimasis) gali bti vertinamos dviem aspektais: 1) priklausanios nuo asmens t.y.
asmens finansin elgsena darbingu gyvenimo periodu 2) nepriklausanios nuo asmens t.y.
valstybje veikianti pensij sistema ir vykdoma pensij politika.
Valstybinio socialinio draudimo pensijos yra grindžiamos einamojo finansavimo bei kart
solidarumo principais, kurie apsprendžia, jog vyresnio amžiaus asmens gaunamos pensijos dydis
(t.y. asmens pajamos vyresniame amžiuje, jeigu nra kit pajam šaltini) priklauso nuo
apdraustj asmen mokam socialinio draudimo mok, kuri pagrindu suformuojamas
socialinio draudimo biudžetas. Analizuojant potenciali socialins globos paslaug vartotoj
finansines galimybes pirkti socialins globos paslaugas, manytina, jog šios galimybs labiau
priklausys nuo vartotoj finansins elgsenos j darbingu periodu nei nuo valstybs vykdomos
pensij politikos dl ši priežasi:
x

stiprjanti individualizacija socialini rizik draudimo srityje, skatina asmen prisiimti
atsakomyb už draudim nuo socialini rizik (Skuien, 2006), šiuo atveju asmens senatv
(vyresn

amži) suvokiant kaip socialin rizik. Tai reiškia, kad asmuo, šeima,

bendruomens turi bti atsakingos už savo ir kit gerov bei socialins rizikos valdym, bet
ne valstyb (Pierson, 2001). D. Skuien (2006), remdamasi H. Kemshall (2002), teigia,
kad individualus rizikos valdymas yra siejamas su asmens pareiga, atsakomybs už save
prisimimu.
x

valstybs, siekdamos subalansuoti socialinio draudimo biudžetus, dal savo sipareigojim
perkelia privataus sektoriaus sipareigojimus bsimiems pensininkams t.y. dabartiniu metu
dirbantys asmenys kaupia pensijas pensij fonduose (Gudaitis, 2009, Fultz, 2004). Šiuo
atveju, valstybi vykdoma pensij politika remiasi asmens individualiais finansiniais
sprendimais, todl asmuo tampa atsakingu už gaunamas pajamas vyresniame amžiuje.

x

dl ilgjanios gyvenimo trukms žmoni santaupos turi bti pakankamos finansuoti
pensinio laikotarpio išlaidas, o tam btina aiški investicij strategija, apibržianti
investicinius sprendimus, ir išlaid strategija, atskleidžianti vartojimo sprendimus
(Jureviien, Klimaviien, 2008).
Asmens (nam kio) finansin elgsena apibržiama kaip asmens (nam kio)2 veiksmai

susij su asmenini finans valdymu – vartojimu, taupymu, investavimu (Paas, Bijmolt,
Vermunt, 2007; Jureviien, Gausien, 2010) ar pinigini lš sudarymo ir naudojimo procesas
(Taujanskait, Jureviien, 2010; Klimaviien, 2008). O. Rakauskien, E. Bikas (2007),
asmens finansin elgsen apibržia vartojimo elgsenos svoka, akcentuodami, jog investicijos
yra viena iš santaup form).

2
 Disertacijoje svokos „asmeniniai finansai“ bei „nam kio finansai“ yra vartojamos kaip sinonimai, o
asmenini finans valdymas yra suprantamas kaip vieno asmens ar keli asmen nam ki finans valdymas.
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Mokslinje literatroje svokos „asmeniniai finansai“ ir „nam kio finansai“ yra
vartojamos kaip sinonimai, pavyzdžiui D. Jureviien R. Klimaviien (2008) asmeninius
finansus apibržia kaip asmens ar nam kio pajamas ir išlaidas, o K. Taujanskait, D.
Jureviien, (2010) asmeninius finansus apibdina kaip pajam, išlaid ir laisvj lš, kurias
galima taupyti arba investuoti visum. L. J. Paas, T. H. A. Bijmolt, J. K. Vermunt (2005), L.
Altfest (2004), D. N. Weil (1994) aptardami asmenini finans valdym kalba apie nam ki
finans valdym, pabrždami jog nam kyje, kur sudaro daugiau nei vienas asmuo, asmenini
finans valdymas remiasi kiekvieno asmens finansini tiksl identifikavimu ir j tarpusavio.
Potenciali socialins globos paslaug vartotoj finansin elgsena paaiškinama remiantis
gyvenimo ciklo hipoteze (Ando, Modigliani, 1963; Modigliani, Brumberg,, 1954; Japelli,
Modigliani, 1998), kuri teigia, jog asmenini finans valdymas grindžiamas asmens motyvacija
taupyti tam, kad sukaupt išteklius bsimoms išlaidoms, pirmiausiai siekiant išlaikyti tok
prastin vartojimo standart išjus

pensij, kok asmuo turjo darbingu periodu. Asmens

vartojimas turi bti planuojamas, o tai reiškia ištekli paskirstym palaikant norim vartojimo
lyg vis gyvenimo trukm (Modigliani, 1968). Ši teorija leidžia paaiškiti potenciali socialins
globos paslaug vartotoj individual taupym bei identifikuoja pagrindin motyv, kuris lemia
j finansinius sprendimus ir ateities modeliavim. Todl, remiantis gyvenimo ciklo hipoteze,
asmenini finans valdymas analizuojamas finansini turinio požiriu ir proceso požiriu,
identifikuojant asmeninius finansinius ir motyvus.
Asmenini finans valdymas turinio požiriu. Turinio požiriu, asmenini finans
valdymas, pasak E. Biko (2003) apima investicijas, draudim, mokesi planavim, pensij
planavim, paveldimo turto planavim. Kiti autoriai pasilo platesn požir

asmenini finans

valdym: vartojimo ir taupymo, skol, draudimo, investavimo, pensij, nekilnojamojo turto,
pajam mokesi ir karjeros planavimas (Winger, Frasca, 2006).
Asmenini finans valdymas proceso požiriu. Asmenini finans valdymas proceso
požiriu apima finansin planavim, finansinio plano gyvendinim, finansins veiklos rezultat
vertinim, finansinio plano peržirjim. Atkreiptinas dmesys, jog mokslinje literatroje
daugiausiai dmesio yra skiriama asmenini finans planavimui (Altfest, 2004, Jureviien,
Klimaviien, 2008, ir kt.), nei kitiems asmenini finans valdymo etapams. Be to, pastebtina,
jog finansinio planavimo ir finansinio valdymo svokos vartojamos kaip sinonimai (Hallman,
Roosenbloom, 2003).
Kaip teigia G. V Hallman ir J. S. Rosenbloom (2003), asmenini finans planavimas yra
procesas kuomet asmeniniai tikslai yra paveriami specifiniais planais bei pasirenkamos
priemonms tikslams gyvendinti. Tuo tarpu L. Altfest (2004) asmenini finans planavim
apibdina kaip metod, padedant efektyviai nam kiams pasiruošti ateities poreikiams. Kiti
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tyrjai asmenini finans valdym apibržia per tokius etapus: informacijos rinkimas ir esamos
situacijos vertinimas (Rutkauskas, 1999; Jureviien, Klimaviien, 2008; Hallman,
Rosenbloom, 2003), tiksl nustatymas bei laiko horizonto nustatymas (Rutkauskas, 1999;
Stwart, 2004; Jureviien, Klimaviien, 2008), esamos situacijos analiz ir alternatyv
svarstymas (Hallman, Rosenbloom, 2003) plano parengimas arba plano formulavimas
(Rutkauskas, 1999; Hallman, Rosenbloom, 2003), rizikos tolerancijos vertinimas (Brinkley,
2005) plano gyvendinimas (Jureviien, Klimaviien, 2008,), plano peržira ir koregavimas
(Rutkauskas, 1999; Jureviien, Klimaviien, 2008).
Asmenini finans valdymas ne manomas be finansini tiksl ir motyv identifikavimo.
Asmeninis finansinis motyvas apibržiamas kaip tarpusavyje susijusi finansini tiksl visuma,
skatinanti asmen priimti asmenini finans valdymo sprendimus ir išreiškia j prioritetiškum.
G. M. Gordon (2001) išskiria penkis asmens (nam kio) finansinius tikslus: 1) apsauga
nuo rizikos, kuri gali bti valdoma dviem bdais: susikuriant nenumatyt išlaid fondus bei
apdraudžiant gyvyb, sveikat, turt ir nuo nelaiming atsitikim 2) pasiekti finansin saugum
asmeniui ir jo šeimai, užtikrinant iš dalies ar visiškai finansinius išteklius, poreikius naujiems
šeimos nariams (išplstinei šeimai), šeimos nari išsilavinimui, bsto sigijimo ar kitiems
pagrindiniams asmen poreikiams 3) pasiekti atitinkamus bei norimus gyvenimo standartus,
turti patog gyvenim 4) finansiškai nepriklausoma ir patogi senatv, išlaikant t pat
gyvenimo standart, kuris buvo darbingo amžiaus laikotarpiu 5) turto planavimas, kuris reiškia
tvarking per gyvenim sukaupto turto paskirstym.
G. V. Hallman, J. S. Rosenbloom (2003) aptardami asmenini finans valdym pabržia,
kad kiekvieno asmens finansiniai tikslai gali bti skirtingi priklausomai nuo aplinkybi, tiksl,
požirio ir poreiki. Pažymima, kad asmens finansiniai tikslai nra statiški, o keiiasi asmens
gyvenimo ciklo metu priklausomai nuo besikeiiani aplinkybi. Jie silo toki asmens
finansini tiksl klasifikacij: 1) apsauga nuo asmenini rizik: ankstyva mirtis, negalia,
sveikatos priežiros (gydymo paslaug) išlaidos, ilgalaiks socialins globos išlaidos, turto
praradimas ir siskolinimai, nedarbas) 2) kapitalo kaupimas (kaupiama nenumatyt išlaid
fondui, šeimoms tikslams, išsilavinimo poreikiams, investicijoms) 3) apsirpinimas pajamomis
pensiniam amžiui 4) mokesi naštos sumažinimas (gyvenimo laikotarpiu, mirties atveju) 5)
paveldimo turto planavimas 6) investicij ir turto valdymas ( skaitant turto valdym negalios ar
neveiksnumo atveju planavim).
Panaš požir

asmenini finansini tiksl grupavim pasilo L. Altfest (2004). Jis taip

pat išskiria šešis asmenini finans valdymo tikslus: 1) mokesi planavimas (mokesi
sumažinimas) 2) pinig sraut planavimas (vartojimo ir taupymo politika) 3) investavimas
(efektyvus ištekli paskirstymas ateiiai) 4) rizikos valdymas (draudimas ir kitos veiklos,


61

kuriomis apribojamas nam ki finansinis neužtikrintumas) 5) pensijos planavimas (gyvenimo
ciklo planavimas tam laikotarpiui, kuomet nebebus darbo pajam) 6) turto planavimas (finans
tvarkymas, atsižvelgiant kitus nam kio narius ypa svarbus, po turto savininko mirties).
Pristatyta asmenini finansini tiksl klasifikacij atskleidžia, jog asmeniniai finansiniai
tikslai yra kintantys laike, o j gyvendinimas grindžiamas asmens pajam bei išlaid valdymu
vis gyvenim. Asmens pajamos ir išlaidos vis gyvenim kinta: pajamos gyvenimo ir darbo
veiklos pradžioje yra mažesns, nes dar yra ne gyta kvalifikacija, o išlaidos didesns už pajamas
( sigyjamas turtas bstas, kuriama šeima), todl tenka skolintis (Jureviien, Klimaviien,
2008). Vliau, asmens gyvenimo ciklo eigoje, kai pajamos didžiausios, atiduodamos ankstesns
skolos ir kaupiami pinigai senatvei arba laikui, kaip pajamos gali sumažti, kad galima bt
išlaikyti t pat pajam ir išlaid lyg .
L. J. Paas, T. H. A. Bijmolt, J. K. Vermunt (2005) teigia, jog nam ki finansiniai tikslai
yra realizuojami prioritet tvarka, kuri nurodo finansini tiksl hierarchin struktr. Finansiniai
motyvai išreiškia asmen (nam ki) prioritetus sigyjant finansinius produktus. Pagrindinis
finansinis motyvas yra grynj pinig valdymas, apimantis trumpalaiki finansini klausim
sprendim. Antrasis finansinis motyvas – atsargumo, kuris yra susijs su btinybe turti
pakankamai lš bsimoms netiktoms išlaidoms. Treiasis motyvas yra pinig kaupimas
ilgalaikio vartojimo prekms sigyti (bstas, automobilis ir pan.), o ketvirtuoju motyvu minti
autoriai vardina turto valdym, kuris apima verslum ir investavim. Panaši finansini motyv
hierarchij pateikia ir L. Canova, A. M. Rattzzi, P. Webley (2003), nurodydami, jog yra keturi
finansini motyv lygmenys. Pagrindinis motyvas (pirmasis lygmuo) yra turti grynj pinig,
kad asmuo realizuot trumpalaikius finansinius tikslus, antrasis – kaupti santaupas ir turti
pinig rezerv kaip atsargumo priemon, treiasis – btinyb turti pinig brangiems objektams
sigyti, o ketvirtasis – valdyti sukaupt turt. Asmenini finansini motyv ir tiksl
apibendrinimas pateikiamas 2 lentelje.








62

2 lentel
Asmeniniai finansiniai motyvai ir tikslai
Asmeninis finansinis
motyvas
Grynj
turjimas

pinig

Apsisaugojimas
(atsarga)

Pinig
kaupimas
ilgalaikio
vartojimo
prekms ar bstui

Turto
valdymas,
apimantis investavim ir
verslum

Autoriai
L. J. Paas, T. H. A. Bijmolt,
J. K. Vermunt (2005, p.
230), Canova, A. M. Rattzzi,
P. Webley (2005)
L. J. Paas, T. H. A. Bijmolt,
J. K. Vermunt (2005, p.
230), Canova, A. M. Rattzzi,
P. Webley (2005), O.
Rakauskien,
E.
Bikas
(2007)
L. J. Paas, T. H. A. Bijmolt,
J. K. Vermunt (2005, p.
230), Canova, A. M. Rattzzi,
P. Webley (2005), O.
Rakauskien,
E.
Bikas
(2007)
L. J. Paas, T. H. A. Bijmolt,
J. K. Vermunt (2005, p.
230), Canova, A. M. Rattzzi,
P. Webley (2005), O.
Rakauskien,
E.
Bikas
(2007)

Asmenini finansini tiksl
atitikmenys
Trumpalaiks išlaidos;
Trumpalaiki finansini klausim
sprendimas;
Pinig sraut planavimas
Apsauga nuo asmenini rizik,
rizikos valdymas;
Tinkamo finansinio saugumo
suteikimas;

Bsto sigijimas

Paveldimo turto planavimas;
Investicij ir turto valdymas;
Pensij planavimas;
Pasiekti atitinkamus bei norimus
gyvenimo
standartus,
turti
patog gyvenim
Efektyvus ištekli paskirstymas
ateiiai

Autoriai
Altfest (2004)

Browning,
Lusardi (1994),
Hallman,
Rosenbloom
(2003), Gordon
(2001), Altfest
(2004)
L. J. Paas, T. H.
A. Bijmolt, J. K.
Vermunt (2005,
p. 230), Browing
M., Crossely T.
F. (2001).
Browing,
Lusardi (1994)
G. V. Hallman,
J.
S.
Rosenbloom
(2003); Gordon
(2001), Altfest
(2004)

Pastebtina, jog finansinis motyvas, nebtinai išreiškia asmenini finansini tiksl
prioritetiškum ir nenurodo hierarchini ryši. O. Rakauskien, E. Bikas (2007) išskiria šešis
taupymo motyvus, kuri prioritetiškumo nenurodo: 1) ilgalaikio vartojimo preki sigijimas 2)
pinig kaupimas atsargai, nenumatytam (nelaims) atvejui 3) pajam didinimas ir pelno
gavimas 4) kaupimas vaik ugdymui, švietimui, santuokai ir kt. 5) kaupimas pagyvenusi tv
pagalbai ir priežirai 6) kaupimas senatvei. Nors šiuo atveju, autoriai nenurodo finansini
motyv prioritetiškumo, taiau j pateiktas finansini motyv suskirstymas atitinka L. J. Paas,
T. H. A. Bijmolt, J. K. Vermunt (2007) bei L. Canova, A. M. Rattzzi, P. Webley (2005)
pasilyt finansini motyv turin (žr. 2 lentel).
Apibendrinant galima teigti, jog potenciali socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims vartotoj finansini galimybi pirkti socialins globos paslaugas priklauso nuo j
finansins elgsenos darbingu periodu. Remiantis išskirtais asmeniniais finansiniais tiklais ir
motyvais, galima vertinti potenciali socialins globos paslaug vartotoj finansin elgsen
darbingu periodu (5 pav.).
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Asmeniniai
finansiniai motyvai

Asmeniniai
finansiniai tikslai

Finansins
priemons

Asmenin finansin elgsena darbingu periodu

5. pav. Potenciali socialins globos paslaug vartotoj finansini galimybi pirkti socialins
globos paslaugas vyresniame amžiuje nustatymas

vertinti potenciali socialins globos paslaug vartotoj finansines galimybes galima
tyrinjant asmens finansin elgsen darbingu periodu bei atsižvelgiant

ssajas su

sociodemografinmis potencialuas vartotojo charakteristikomis.

1.4.3. Potenciali socialins globos paslaug vartotoj motyvai pasirenkant glob
šeimoje ar socialins globos institucijoje
Nors tyrjai (Wittenberg, Pickard, Comas-Herrera, Davies, Darton, 1998) išskiria
potenciali socialins globos paslaug vartotoj motyvus, kaip paklausos veiksni grup, taiau
detalesnio j turinio neidentifikuoja, nors nurodo, jog renkantis socialins globos paslaug
teikj vartotojas atsižvelgia

ši paslaug kain, teikimo viet, kokybs aspektus. Paslaug

marketingo požiriu, vartotojas priimdamas sprendim pirkti paslaugas, siekia vertinti silom
paslaug kompleks, teikimo sistem bei paslaug kokyb. Kalbant apie potenciali socialins
globos paslaug vartotoj motyv vertinim pasirenkant socialin glob šeimoje ar institucijoje,
pastebtina, jog minti sprendimo elementai negali bti vertinami vienareikšmiškai. Pavyzdžiui,
vyresnio amžiaus asmens socialins globos kaina globos institucijoje bei šeimoje, ir kokias
metodais galima nustatyti socialins globos kain, kai socialins globos pobdis skiriasi iš
esms – profesionali ir kompleksin pagalba ar pagalba vyresnio amžiaus asmeniui, besiremianti
tarpusavio santykiais ir savitarpio pagalba (arba iš dalies profesionalia priežira, jei teikiamos
socialins paslaugos namus).
Pastebtina, jog mokslinje literatroje dažniau akcentuojami ne socialins globos
paslaug pasirinkimo motyvai, o pabržiamas socialins globos paslaug teikjo pasirinkimo
procesas. Neatmetama, jog motyvai yra svarbi socialins globos paslaug teikjo pasirinkimo
proceso elementas, taiau siekiama atskleisti ši paslaug vartotojo sprendimo vyksm, o ne
pagrind.
Apžvelgtuose moksliniuose tyrimuose (Picard ir kt, 2000; Picard ir kt, 2007; Nakashima,
Chapin, Macmillan, Zimmerman, 2004) socialins globos paslaug pasirinkimo procesas
nagrinjamas dviem aspektais: pirma, vyresnio amžiaus asmen apsisprendimas gyventi
64

socialins globos institucijoje; antra, pakankamas informuotumas, pasirenkant socialins globos
paslaug teikj (Arksey, Glendinning, 2007). Pasirinkimo tikslas yra – garantuoti pagyvenusi
žmoni teis rinktis jiems tinkani ir patinkani (pagal kiekvieno supratim ir požir ar kitas
asmeniui svarbias aplinkybes) teikj.
Atkreiptinas dmesys, jog vyresnio amžiaus asmen apsisprendimas gyventi globos
namuose nra atsiejamas nuo pakankamo informavimo apie socialins globos paslaug teikj
bei silom socialins globos paslaug kompleks ir yra vertinami kaip vartotojo pasirinkimo
sprendimo, pirkti socialins globos paslaugas proceso, etapai.
Vartotojo sprendimas pasirinkti paslaug teikj yra nagrinjamas marketingo mokslo tyrimuose
kaip vartotojo elgsenos komponentas: E. Day, H. C. Barksdale (1994) išskyr vartotojo
sprendimo proceso etapus: poreikio paslaugai atpažinimas ir pirminis svarstymas dl paslaugos
pirkimo, apsisprendimas pirkti paslaug ir paslaug teikjo pasirinkimas, paslaug kokybs
vertinimas ir paslaug teikimo proceso rezultat kokybs vertinimas, pasitenkinimas arba
nepasitenkinimas gautomis paslaugomis. Taiau reikt akcentuoti, jog dauguma tyrim
((Nakashima, Chapin, Macmillan, Zimmerman, 2004; Arksey, Glendinning, 2007 ir kt.),
analizuojani socialins globos paslaug teikimo aspektus bei ši paslaug vartotojo elgsen,
yra atliekami socialinio darbo ar sociologijos moksl kryptyse, be to orientuojamasi socialins
globos paslaug pasirinkimo moment, tuo tarpu ši paslaug kokybs parametrai
neakcentuojami.
Vyresnio amžiaus asmenys apsisprendžia apsigyventi socialins globos institucijoje tada,
kai bendruomens neformals ir formals ištekliai yra išnaudoti arba nepatenkina kompleksini
pagyvenusio žmogaus priežiros poreiki, arba reikia profesionalios pagalbos ir priežiros
dvidešimt keturias valandas per par (Ray, Bernard, Phillips, 2009; Lymberly, 2005).
Pabržiama, jog vyresnio amžiaus asmen apsisprendimas gyventi socialins globos institucijoje
yra slygotas j savarankiškumo, poreikio asmeninei priežirai, giminysts ryšiais su
neformaliais globos teikjais tuo paiu ir neformalios paramos prieinamumu, paties vyresnio
amžiaus žmogaus ir jo globj turim finansini ištekli (Nakashima, Chapin, Macmillan,
Zimmerman, 2004). Minti autoriai išskyr tris bdus, kaip vyresnio amžiaus asmenys priima
sprendim apsigyventi socialins globos namuose:
1) savarankiškas apsisprendimas, kai asmuo geba suprasti ir savarankiškai vertinti,
iniciatyviai ir tikslingai planuoti, ieškoti informacijos, nepriklausomai dertis ir diskutuoti dl
socialins globos slyg t.y. socialins globos paslaug paketo ir paslaug teikimo proceso,
2) bendradarbiaujantis apsisprendimas, kai asmuo yra informuotas apie savo galimus
pasirinkimus apsisprendimo proceso metu, kuriame dažniausiai dalyvauja šeimos nariai,
padedantys vyresnio amžiaus žmogui priimti sprendim;
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3) deleguojantis apsisprendimas, kai asmuo deleguoja savo apsisprendimo gali kitam
asmeniui: šeimos nariui, globjui, sveikatos priežiros specialistui ar socialiniams darbuotojui.
Šie trys socialins globos paslaug teikjo pasirinkimo bdai išreiškia vyresnio amžiaus
asmens autonomiškumo ir savarankiškumo problem, kaip laisv pasirinkti, o tai parodo, jog
socialins globos paslaug teikjo pasirinkimas gali bti apsprstas ne paties paslaug vartotojo,
o kit asmen. Šiuo atveju, iškyla galimi prieštaravimai tarp to, kokius paslaug pasirinkimo
motyvus gali turti asmuo, kuriam yra deleguotas sprendimas, ir asmuo, t.y. vyresnio amžiaus
asmuo, kuriam reikalingos socialins globos paslaugos. Todl manytina, jog siekiant nustatyti
socialins globos paslaug veiksnius socialins globos paslaug pasirinkimo motyv požiriu,
tikslinga vertinti jog ši paslaug paklausai takos turi socialins globos paslaug vartotoj
motyvai ir preferencijos bei j deleguot asmen sprendimai.
Socialins globos tipo pasirinkim lemia du momentai: socialins globos poreikis bei
poreikis gauti socialins globos paslaugas iš konkretaus socialins globos paslaug teikjo.
Motyvai pasirinkti socialins globos tip – formal ar neformal – yra kompleksiniai ir susij
vieni su kitais. Reikt pastebti, kad socialin globa institucijoje tyrj dažnai yra
priešpastatoma socialinei globai šeimoje t.y. šiuo atveju socialin globa šeimoje gali bti
traktuojama kaip substitucija socialins globos paslaugoms institucijoje. Laikomasi požirio, jog
vyresnio amžiaus asmens globa šeimoje sudaro slygas palaikyti tarpusavio ryšius su šeimos
nariais, su kaimynais, vietos bendruomens gyventojais ar kitais reikšmingais asmenimis bei
išlaikyti savarankiškum ir autonomiškum. Taip pat pabržiama, kad šeimos nariai geriausiai
gali patenkinti globojamo senyvo amžiaus asmens poreikius, o išlaikyta gyvenamoji aplinka
sumažina vyresnio amžiaus žmogaus patiriam stres ir užtikrina jo saugum (Žalimien, 2000,
Pickard, Wittenberg, Comas – Herrera, King, Malley, 2007), akcentuojama vaik pareiga
rpintis senstaniais tvais. Vadinasi, vyresnio amžiaus asmens globa šeimoje yra grindžiama
vaik pareiga rpintis ir globoti senstanius tvus, globojamo asmens savarankiškumo išlaikymu
bei užtikrinant kasdiens asmens veiklos tstinum.
Kaip teigia, M. Daly (2005), galimybs globoti vyresnio amžiaus asmen globos
institucijoje lemia trys pagrindins aplinkybs: asmens poreikiai, socialins paramos tinklo
ypatumai, mažjanios galimybs šeimos nari globoti vyresnio amžiaus asmen . S. Brink
(2004) nurodo tokias aplinkybes, kurios apriboja šeimos nari galimybes realizuoti socialins
globos funkcij:
1) asmenys gyvena ilgiau, tad ir socialins globos poreikis išlieka ilgesniam laikui.
Dažniausiai laikomasi nuomons, jog pirmiausiai vaikai globoja senstanius tvus, taiau, kaip
teigia minta autor, vaikai dl amžiaus ar kit aplinkybi ( sipareigojim) gali bti nepajgs
rpintis tvais;
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2) šeimos kuriamos vlesniame amžiuje, vaik gimimas atidedamas taip pat vlesniam
amžiui;
3) didja atotrkis tarp tv ir vaik, kuris dažniausiai atsiranda darbo migracijos procese.
A. Juozelinien, I. Kanapienien, L. Kazlauskait (2008), A. Juozelinien, Ž. Leonaviit
(2009), vartoja svok „atotolio šeimos“ apibdindamos šeimas, kuriose vienas tv (abu tvai)
ir vaikas (-ai) gyvena skirtinguose nam kiuose bei skirtingose šalyse. Tai reiškia, kad
senstantys tvai gyvena vienoje šalyje, o vaikai ir/ar ankai gyvena kitoje šalyje, todl globoti
senstanius tvus tampa sudtinga;
4) Socialinio tinklo ir neformalios socialins globos ypatumai. Pažymima, jog tiktina, kad
visuomens senjimo kontekste, kiti neformalios socialins globos šaltiniai – kaimynai, draugai
ar kiti giminaiiai, bus panašaus amžiaus asmenys kaip ir globojamas asmuo, tad todl tiktina,
jog poreikis socialinei globai institucijoje tik augs.
Socialins globos
paslaugos institucijoje

Socialin globa šeimoje

Socialins globos paslaug
turinys
Teikimo vieta
Socialins globos paslaug
kokyb
Kaina
Personalo kompetencija

Vyresnio amžiaus asmuo
(savarankiškassprendimas)
Vyresnio amžiaus asmuo ir kt.
reikšmingas asmuo
(bendradarbiaujantis
sprendimas)

Santyki su artimiausia
socialine aplinka palaikymas
Nam aplinka
Savarankiškumo išlaikymas
Kasdienins veiklos
tstinumas 

Tarpininkas
(deleguojantis sprendimas)

6 pav. Socialins globos pasirinkimo procesas ir motyvai

Apibendrinant galima teigti, jog potenciali socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims vartotoj motyvai pasirinkti socialin glob šeimoje ar socialins globos paslaugas
teikiamas institucijoje yra siejami su lkesiais socialins globos paslaug kompleksui, šeimos
galimybmis globoti vyresnio amžiaus asmen bei sprendimo pirkti socialines globos paslaugas
primimo pobdžiu (deleguojantis sprendimas ar autonomiškas) (žr. pav. 6).

1.4.4. Socialins globos paslaug vartotojo socialiniai, psichologiniai, fiziologiniai ir
poreikiai
Kaip pažymi tyrjai (Naujanien, 2008; Žalimien, 2000; Daly, Lewis, 2002), poreikis
socialins globos paslaugoms yra nustatomas vertinant vyresnio amžiaus asmens fizins ir
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psichins sveikatos rodiklius, apimanius asmens funkcini galimybi bei negalios nustatymu.
Vyresnio amžiaus asmens negalios lygis apsprendžia socialins globos tip bei kiek .
Nustatant socialins globos paslaug vartotojo poreikius tikslinga apibdinti asmens
senjim kaip individual proces, kuris vyksta biologinje, psichologinje ir socialinje
plotmje. Biologinis senjimas apibdinamas kaip žmogaus organizmo funkcini gebjim
raidos etapas, kai brandžiame organizme pradeda reikštis degeneracijos procesai, galintys
sukelti negali ir apribojantis vyresnio amžiaus asmens aktyvum ir savarankiškum. Socialinis
senjimas siejamas su vaidmen pokyiais vyresniame amžiuje, tuo tarpu psichologiniam
senjimui bdingi autokoncepcijos ir asmenybs pokyiai, socialini ryši pokyiai bei
pažinimo proces pokyiai. Asmens senjim šiuo atveju galima apibdinti kaip kompleksin
proces, kuomet vykstantys biopsichosocialiniai pokyiai, slygoja tam tikr vyresnio amžiaus
asmens poreiki pasireiškim. Poreikis socialins globos paslaugoms iškyla tuomet, kai
vyresnio amžiaus asmuo stokoja galimybi ir gebjimo pasirpinti savo kasdieniniu gyvenimu
t.y. mažja jo fizinis ir socialinis savarankiškumas.
Apibendrinant galima teigti, jog siekiant identifikuoti socialins globos paslaug vyresnio
amžiaus asmenims paklausos veiksnius bei j raišk socialins globos paslaug rinkoje,
tikslinga nustatyti ir vertinti ryšius tarp paklausos veiksni grupi.
Vyresnio amžiaus asmens poreikis
socialinei globai
Potenciali socialins globos paslaug motyvai ir preferencijos
socialins globos paslaugoms
Potenciali socialins globos paslaug vartotoj finansins
galimybs pirkti socialins globos paslaugas 
Demografins potenciali socialins globos paslaug vartotoj charakteristikos

0 iki darbingo amžiaus periodas

darbingo amžiaus periodas

Amžiaus skal

periodas po darbingo amžiaus

7 pav. Socialins globos paslaug paklausos veiksni grups ir j raiška laike

7 pav. parodyta, jog socialins globos paslaug paklausos veiksniai nra pasireiškiantys
vienu metu, pavyzdžiui, poreikis socialinei globai pasireiškia tik vyresniame amžiuje, tuo tarpu
finansins galimybs pirkti reikalingas socialins globos paslaugas formuojamos asmens
darbingo amžiaus periode.
Apibendrinant galima teigti, jog pastarj dešimtmei socialiniai, demografiniai,
ekonominiai, politiniai, technologiniai, kultriniai pokyiai globalioje ir nacionalinje aplinkose
iššauk teorines diskusijas bei praktini sprendim paieškas, nukreiptas  besikeiianius
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socialini paslaug bei socialins globos paslaug vartotoj poreikius bei paslaug teikj
galimybes atliepti paslaug vartotoj lkesius. Teoriniai svarstymai vyksta remiantis Naujosios
viešosios vadybos teorija, pasilani iš esms pertvarkyti viešojo sektoriaus valdym,
remiantis verslo organizacij patirtimi, kai pokyiai vyksta ne tik organizacijos bet ir
tarporganizaciniu lygmeniu. Šiame kontekste ieškoma galimybi kaip rinka ir jos mechanizmai
gali pagerinant socialini paslaug teikim vartotojams. Socialins globos paslaug teikj
vairovs išpltimas ir kit socialini paslaug finansavimo mechanizm paieška bei vliau
taikymas, aktualizuoja socialini paslaug vartotojo elgsenos socialins globos paslaug
rinkoje nagrinjim bei nustatyti ši paslaug paklausos veiksnius.
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II. SOCIALINS GLOBOS PASLAUG VYRESNIO AMŽIAUS
ASMENIMS PAKLAUSOS VEIKSNI IR J RAIŠKOS NUSTATYMO
TYRIMO METODOLOGIJA
Šioje disertacijos dalyje pristatoma socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims paklausos veiksni nustatymo tyrimo metodologija. Tyrimo metodologija numato
tyrimo organizavimo, planavimo, projektavimo ir atlikimo principus bei tyrimo metod
panaudojimo logik (Kardelis, 2007). Pristatomi tyrimo atlikimo principai, pagrindžiamos
tyrimo metod pasirinkimo ir taikymo galimybes, paaiškinama tyrimo organizavimo procedra.
Pirmajame skyriuje aptariamos privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims paklausos veiksni nustatymo metodologins tyrimo nuostatos: pristatomas
pasirenkamo tyrimo filosofinis pagrindas, sudaromas privai socialins globos paslaug
vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksni nustatymo teorinis modelis, formuluojamos
tyrimo hipotezs. Antrajame skyriuje aptariamos disertacinio tyrimo organizavimo ir atlikimo
procedros, paaiškinamas tyrimo nuoseklumas ir pagrindžiamas tyrimo duomen analizs
metod pasirinkimas.

2.1. Priva i socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksni
nustatymo tyrimo metodologins nuostatos

Privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksni
nustatymas reikšmingas identifikuojant galimas ši paslaug vartotoj grupes, o tyrimo
rezultatai

gali

bti

reikšmingi

privaias

socialins

globos

paslaugas

teikianioms

organizacijoms, siekiant parengti marketingo strategijas tikslu pritraukti ir išlaikyti vartotojus.
Privai socialins globos paslaug paklausos veiksni nustatymas yra problematiškas
uždavinys dl keli priežasi:
pirma, socialins globos paklausos tyrimai iš esms apsiriboja socialins globos paslaug
poreikio tyrimais, kurie remiasi biopsichosocialins paslaug vartotojo situacijos vertinimais bei
neformalios socialins globos pakankamumu (Brink, 2004; Daly, Lewis, 2000; Johnson, Rolph,
Smith, 2010; Leichsenring, 2004 ir kt.);
antra, tyrimai yra atliekami sociologijos, socialinio darbo arba viešojo administravimo
kryptyse (Rissanen, Sinkkonen, 2005; Scourfield, 2005; Theobald, 2009. Aronson, Smith 2010
a, 2010 b), taiau gana mažai vadybos ar marketingo moksl kryptyse (Vazquez, Alvarez,
Santos, 2001);
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treia, tyrimai, kurie nagrint privai socialins globos paslaug teikimo proces yra
atliekami taikant kokybinius tyrimo metodus, o tyrimo objektas dažniausiai yra paslaug teikj
vadybin kompetencija ir motyvacija (Hulaja Rissanen, 2010 ir kt.);
ketvirta, socialini paslaug rinkos, socialini paslaug pasilos ir paklausos aspektai
nagrinjami daugiau teoriniame lygmenyje, bet ne empiriniame (Žalimien, 2006; Žalimien,
Lazutka, 2009; Hämäläinen, 2010; Le Grand, 1991; Leadbetter, Lownsbrough, 2004; Newman,
Glendinning, Huges, 2008, Blank, 2005 ir kt.);
penkta, atlikta teorin socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos
veiksni analiz parod, jog veiksniai nra veikiantys tuo paiu metu, o yra susij su socialins
globos paslaug vartotoj elgsena (demografine, finansine) j darbingo amžiaus periodu.
Vadinasi, siekiant empiriškai ištirti privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims paklausos veiksnius, tikslinga juos sieti su vartotoj elgsenos perpsketyva paslaug
teikimo procese. Šie aptarti empirinio tyrimo aspektai slygoja privai socialins globos
paslaug vartotojo apibržim tyrime ir tiriamosios imties nustatym.
Tyrime laikomasi nuostatos, jog siekiant nustatyti privai socialins globos paslaug
paklausos veiksnius, ši paslaug vartotojas turi bti suvokiamas kaip potencialus socialins
globos paslaug vartotojas, kurio finansin ir demografin elgsena darbingu laikotarpiu (ilguoju
laikotarpiu), jo motyvai bei lkesiai pasirinkti socialins globos paslaug teikj (formal ar
neformal), pasilant socialins globos paslaug kompleks atitinkant jo poreikius (trumpuoju
laikotarpiu), daro tak socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausai. Kitaip
sakant, potenciali socialins globos paslaug vartotoj finansins, demografins elgsenos
valdymas bei paslaug teikjo pasirinkimo valdymas takoja privai socialins globos paslaug
vyresnio amžiaus asmenims paklaus.
Tyrimo epistemologija. Epistemologija, kaip filosofin pažinimo teorija, nagrinja
pažinimo bdus, žini prigimt (Bryman, 2008), siekianti atsakyti pagrindinius klausimus apie
žini kilm, j šaltinius, žini pagr stum, žini prigimt (McLaughlin, 2009; Crotty, 2003).
Socialiniuose tyrimuose pasirenkama epistemologin perspektyva nurodo tyrimo filosofin
pagrind. Disertacijoje atliekamas tyrimas grindžiamas objektyvistine epistemologija,
besiremiania

pozityvizmu,

kuri

palaiko

požir ,

kad

realyb,

prasms

egzistuoja

nepriklausomai nuo tyrjo smons (McLaughlin, 2009) ar, kaip teigia M. Crotty (2003),
realyb yra objektyvi, nepriklausoma nuo stebtojo. Socialin realyb tiriama remiantis
teoriniais konstruktais ir j pagrindu sudarytais instrumentais, t.y. tyrimo objektas yra
aiškinamas taip, kaip j aiškina tyrjo pasirinktos teorijos. Siekiant nustatyti privai socialins
globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksnius, ikiempirniame tyrimo etape
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buvo svarstomos teorins prieigos, leidžianios pažinti, analizuoti ir apibržti tyrimo objekt –
privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksnius.
Teorinis tyrimo modelis. Teorinis tyrimo modelis pateikiamas 8 paveiksle. Teorinis
modelis sudarytas remiantis pirmosios disertacijos dalies radiniais – 1.4. skyriuje aprašytais
privai socialins globos paslaug paklausos veiksniais.


Demografin elgsena














Demografin elgsena
Finansin elgsena
Apsisprendimas dl poreikio
socialins globos paslaugoms
(deleguojantis sprendimas)
Socialins globos paslaug
teikjo
pasirinkimas
(deleguojantis sprendimas)

ILGOJO LAIKOTARPIO VEIKSNIAI



Apsisprendimas
dl
poreikio socialins globos
paslaugoms (autonomiškas
sprendimas)

Socialins globos paslaug
teikjo
pasirinkimas
(autonomiškas
sprendimas)
TRUMPOJO LAIKOTARPIO
VEIKSNIAI

8 pav. Priva i socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksni
nustatymo tyrimo teorinis modelis

Teorinis tyrimo modelis sudarytas remiantis prielaida, jog privai socialins globos
paslaug paklausos veiksniai veikia ne vienu metu, o j vertinimas remiasi potenciali privai
socialins globos paslaug vartotoj elgsena: demografin elgsena (šeimos krimo procesas,
vaik auginimas ir lkesiai vaikams kaip paramos ir globos šaltiniui vyresniame amžiuje),
finansin elgsena (asmenini finans valdymas), apsisprendimas dl poreikio paslaugoms ir
socialins globos paslaug teikjo pasirinkimas (autonomiškas arba deleguojantis sprendimas)
bei lkesiai socialinei globai (apimant socialin glob šeimoje bei privaias socialins globos
paslaugas).
Demografin elgsena, kaip demografini veiksni grup, ir finansin elgsena, kaip
asmenini finans valdymo veiksni grup, yra vertinamos kaip ilgojo laikotarpio socialins
globos paslaug paklausos veiksniai. Apsisprendimas dl poreikio paslaugoms ir socialins
globos paslaug teikjo pasirinkimas yra vertinami kaip trumpojo laikotarpio socialins globos
paslaug paklausos veiksniai, jeigu priimamas sprendimas dl socialins globos paslaug teikjo
pasirinkimo yra autonomiškas. Tuo tarpu, jeigu apsisprendimas dl poreikio paslaugoms ir
socialins globos paslaug teikjo pasirinkimo yra deleguojantis sprendimas, tuomet vertinama
kaip ilgojo laikotarpio socialins globos paslaug paklausos veiksniai. Pabržtina, jog bet kuriuo
atveju apsisprendimas ir privai socialins globos paslaug teikjo pasirinkimas priklauso nuo
ši paslaug vartotojo lkesio paslaugoms
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2.2. Priva i socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims tyrimo krypties
pasirinkimo pagrindimas ir organizavimo procedra
Mokslini literatros šaltini analiz (Brink, 2004; Daly, Lewis, 2000; Johnson, Rolph,
Smith, 2010; Leichsenring, 2004; Rissanen, Sinkkonen, 2005; Scourfield, 2005; Theobald,
2009. Aronson, Smith 2010 a, 2010 b; Hujala, Rissanen, 2006, 2010; Leadbetter, Lownsbrough,
2004; Newman, Glendinning, Huges, 2008, Blank, 2005 ir kt.), atskleid nepakankam
nagrinjamos teorins problemos ištirtum bei tyrim stok. Tai sudar prielaidas svartyti
galimas disertacinio tyrimo kryptis ir pagr sti tyrimo imties pasirinkim, atsižvelgiant
formuluojam pagrindin tyrimo hipotez, sudaryt teorin tyrimo model ,.
Išskiriamos tokios eventualios disertacinio tyrimo kryptys: 1) Privai socialins globos
paslaug paklausos veiksni nustatymas vyresnio amžiaus asmen grupje. Šiuo atveju, privai
socialins globos paslaug paklausos veiksniai bt vertinami tiesiogini vartotoj t.y. vyresnio
amžiaus asmen, esamuoju laiku gaunani socialins globos paslaugas, požiriu. Taiau tokios
tyrimo krypties pasirinkimas tik iš dalies leist vertinti paklaus, todl kad nebt vertinti tokie
paklausos veiksniai, kurie yra susij su ši paslaug vartotoj finansine ir demografine elgsena.
Be to, šis tyrimas leist nustatyti tik trumpojo laikotarpio privai socialins globos paslaug
vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksnius. Kita vertus, taip pat svarstytinos galimybs
tyrime, remiantis retrospektyvia prieiga, vertinti esam socialins globos paslaug vartotoj
finansin bei demografin elgsen. 2) Privai socialins globos paslaug paklausos veiksniai
potenciali socialins globos vyresnio amžiaus asmenims vartotoj požiriu. Šiuo atveju bt
nustatoma darbingo amžiaus asmen finansin elgsena, j motyvai ir lkesiai pa(si)renkant
privai socialins globos paslaug teikj. Taiau šis tyrimas neapimt poreikio socialins
globos paslaugoms vertinimo – t.y. šis tyrimas leist vertinti ilgojo laikotarpio socialins globos
paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksnius. Potenciali privai socialins
globos paslaug vartotoj pasirinkimas tyrimo respondentais remtsi prognostine prieiga. Kaip
teigia H. F. Weisberg ir kt. (1996), tyrimai ateities prognozi pagrindu tinka tada, kai reikia
vertinti respondent nuomon apie tai, kiek svarbi ar aktuali jiems yra konkreti situacija.
Vadinasi, tyrimo krypties pasirinkimas ne tik numato skirting privai socialins globos
paslaug paklausos veiksni nustatym, taiau ir tiriamj grups pasirinkim – esamieji
privai socialins globos paslaug vartotojai arba potencials privai socialins globos
paslaug vartotojai. Daroma prielaida, jog privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims paklausos veiksni nustatymo tyrime tikslinga tiriamj grupe pasirinkti potencialius
socialins globos paslaug vartotojus.
Siekiant užtikrinti tyrimo rezultat validum, patikimum, tyrimas yra atliekamas dviem
etapais. Validumas apibržiamas kaip metodologin tyrimo charakteristika, parodanti, kad
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matuojama yra btent tai, kas yra vardinta, o patikimumas (reliabilumas) yra apibržiamas kaip
metodologin tyrimo charakteristika, parodanti matavimo tikslumo laipsn (Kardelis, 2007).
Disertacinio tyrimo organizavimo ir atlikimo eiga bei tyrimo parametrai 9 paveiksle.
Ikiempirinis tyrimo etapas
Mokslini šaltini analiz; tiriamj kontingento nustatymas; pirmins hipotezs formulavimas

1 tyrimo etapas
Žvalgomasis
Tyrimo krypties pasirinkimas; tiriamj kontingento nustatymas;
klausimyno patikrinimas; pirmins hipotezs tikrinimas
Privai socialins globos paslaug paklausos formavimos veiksniai
Vienkartinis duomen rinkimas
Nacionalinis
2011 m. vasaris - balandis, 2011 m. balandžio-birželio mn.
Apklausa žodžiu, ekspert apklausa/apklausa raštu
Kriterin atranka/netikimybin atranka
3 tyrimo dalyviai/122 respondentai
Pusiau stuktruotas interviu/Klausimynas

Tyrimo pobdis
Tyrimo paskirtis
Tyrimo objektas
Periodiškumas
Lygmuo
Laikotarpis
Duomen rinkimo metodas
Atrankos metodas
Imtis
Duomen rinkimo
instrumentas
Duomen analizs metodas

Tem analiz/aprašomosios statistikos metodas

2 tyrimo etapas
Tyrimo pobdis
Tyrimo paskirtis
Tyrimo objektas
Periodiškumas
Lygmuo
Laikotarpis
Duomen rinkimo metodas
Atrankos metodas
Imtis
Duomen rinkimo instrumentas
Duomen analizs metodas

Aprašomasis
Pirmini duomen rinkimas; antrini hipotezi tikrinimas
Privai socialins globos paslaug paklausos veiksniai
Vienkartinis duomen rinkimas
Nacionalinis
2011 m. birželio-rugpjio mn.
Apklausa raštu
Netikimybin atranka
1200
Klausimynas
Klasterin analiz

9 pav. Disertacinio tyrimo organizavimo ir atlikimo eiga

Tyrimo dizain C. Robinson (1994) apibržia kaip mokslins problemos tyrimo plan
(projekt), kurio parengimas reikalingas tam, kad bt galima surinkti duomenis leidžianius
nedviprasmiškai atsakyti

tyrjo keliamus tyrimo klausimus. A. Buckingham, P. Saunders

(2004), tyrimo dizain traktuoja kaip duomen rinkimo ir analizs strategij, kuri btina
parengti siekiant atsakyti

klausimus,

kuriuos nukreiptas tyrimo projektas. Kuriant tyrimo

dizain turi bti atsižvelgiama ir praktinio pobdžio klitis, galinias apriboti tyrimo atlikim.
I tyrimo etapas – žvalgomasis tyrimas. C. Robinson (1994) teigia, jog žvalgomj
tyrim vykdymas yra pirmasis tyrim atlikimo etapas dar prieš pradedant rinkti duomenis. Pasak
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K. Kardelio (2007), žvalgomuosius tyrimus btina vykdyti, siekiant tinkamai suplanuoti
pagrindinio tyrimo atlikimo dizain.
Žvalgomj tyrim atlikimas padeda tyrjui labiau pažinti socialin realyb, kuri
planuoja tyrinti bei padeda tyrjui atpažinti klitis, galinias takoti tyrimo atlikim, kuri
tyrjas nebuvo numats, pavyzdžiui surenkant duomenis. Bet to, atliekant žvalgomuosius
tyrimus, tikslinga tyrimo idj aptarti su asmenimis suinteresuotais tyrimo problema, kurie
tyrim gali bti traukiami kaip ekspertai arba bti pagalbininkais bendradarbiaujant ir
organizuojant tyrimo atlikim. C. Robinson (1994) akcentuoja, jog žvalgomieji tyrimai svarbs
išbandant duomen rinkimo instrument, planuojam atlikti procedr galimybes ir ribotumus,
o K. Kardelis (2007) nurodo, jog žvalgomasis tyrimas padeda nustatyti krypt tolimesniam
tyrimui bei suformuluoti specifines hipotezes. Vykdant žvalgomuosius tyrimus pasak A.
Buckingam, P. Saunders (2004), duomenys gali bti renkami naudojant vairius metodus – tiek
kiekybiniai (anketavimas), tiek kokybiniai metodai (ekspert interviu). Taip pat pabržiama, jog
žvalgomojo tyrimo metu gauti duomenys ir j analiz gali bti naudojama tik formuluojant
pirmines prielaidas apie tyrinjam objekt, taiau tai nra esminiai tyrimo duomenis.
Siekiant išgryninti disertacinio tyrimo krypt , išbandyti sukurt duomen rinkimo
instrument, apsisprsti dl tiriamj kontingento bei pagr sti tyrimo imties pasirinkim, buvo
atliekami žvalgomieji tyrimai taikant kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus.
Ekspert apklausa. 2011 m. vasario – balandžio mn. vykdyta Kauno raj. esani privai
socialins globos nam vadov žodin apklausa, taikant ekspert apklausos metod. U. Flick
(2009) teigia, kad ekspert apklausa yra vienas iš struktruot interviu form, kuomet
naudodamas tok apklausos metod, tyrjas dmes kreipia

interviu davj, jo kompetencij,

bnant ekspertu tam tikroje veiklos srityje. Ekspertai, pasak R. Tidikio (2003), tai asmenys,
kurie dl savo profesins ir gyvenimo patirties turi didžiausi kompetencij ir patikimiausi bei
pakankam informacij apie tiriam problem. Tyrjas nesidomi tyrimo dalyviu kaip asmeniu.
Interviu davjas yra integruojamas

studijuojam objekt ne kaip vienas atskiras atvejis, bet

kaip reprezentuojantis tam tikr grup (Flick, 2009). Ekspert apklausos metodas žvalgomojo
tyrimo duomenims rinkti pasirinktas todl, jog sudar galimybes atskleisti socialins globos
nam vadov nuomon ir vertinim nagrinjamos problemos atžvilgiu – kokie yra privai
socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksniai? Pagrindinis
ekspert apklausos tikslas buvo pasitikrinti ir pagr sti planuojamo kiekybinio tyrimo krypt ir
tyrimo populiacij.
Ekspertai buvo atsirinkti taikant kriterins atrankos metod, kai tiriamieji atrenkami pagal
iš anksto tyrjo nustatytus kriterijus (Patton, 2002; Silverman, 2005). Ekspertai atrinkti pagal
šiuos kriterijus:
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1) Tiriamasis yra privai socialins globos nam vadovas;
2) Privats globos namai veikia ne trumpiau nei 1 metus;
3) Privats socialins globos namai yra Kauno mieste arba Kauno rajone. Pastarasis
ekspert atrankos kriterijus pasirinktas siekiant išlaikyti tiriamj homogeniškumo princip.
Socialini paslaug planavimo ir teikimo funkcija Vietos savivaldos statymu (1994, 6 str, 12
punktas) yra vardinama kaip savarankiška savivaldybi funkcija, kurios gyvendinimas reiškia,
jog savivaldybs yra atsakingos už socialini paslaug planavim ir teikim savo teritorijoje
atsižvelgdamos

gyventoj poreikius ir savivaldybi ekonomines galimybes. Tokiu atveju,

daroma prielaida, jog socialini paslaug planavimas ir teikimas, sigalint socialini paslaug
pirkimo praktikai, gali bti skirtingas vairiose savivaldybse. Be to, atlikti tyrimai (Bitinas,
Guogis, 2010; Vareikyt ir kt., 2006; Gudžinskien, Kaštien, 2009; Marcinkeviit,
Petrauskien, 2007 ir kt.) rodo, jog socialins paslaugos savivaldybse yra planuojamos ir
teikiamos remiantis skirtingais prioritetais, metodais.
Iš viso buvo apklausti 3 privai socialins globos nam, esani Kauno rajone, vadovai,
taikant pusiau struktruoto interviu form. Pusiau struktruotas interviu – tai tokia interviu
forma, kuomet tyrjas numato pagrindinius klausimus, taiau interviu procese gali bti
formuluojami papildomi klausimai, o jau parengt klausim seka keiiama, jeigu tyrjas poreik
atsižvelgdamas

interviu kontekst ir eig (Robinson, 1994). Interviu su ekspertais (privai

socialins globos nam vadovais) pagrind sudar trys pagrindins temos:
1) Privai socialins globos paslaug vartotojai;
2) Privai socialins globos vyresnio amžiaus asmenims paklausa;
3) Privai socialins globos paslaug teikimo kryptys.
Interviu buvo rašomi diktofonu, o gauti duomenys vliau transkribuojami bei atliekama
pirmin analiz taikant tem analizs metod. Tem analizs metodas pasak V. Braun, V.
Clarke (2006), yra kokybinio tyrimo duomen analizs metodas, kuriuo identifikuojamos,
analizuojamos ir pateikiamos temos (modeliai) (angl. patterns). Tema yra suprantama kaip
reikšmin duomen dalis susijusi su tyrimo klausimu.
Peržirint ekspert apklausos metu gautus duomenis ir atliekant pirmin analiz, išskirtos
tokios temos:
x

Motyvai, slygoj privai socialins globos nam veiklos pradži;

x

Privai socialins globos paslaug pasirinkimo procesas ir sprendimo primimas;

x

Socialins globos paslaug organizavimas privaiuose socialins globos namuose;

Motyvai, slygoj privai socialins globos nam veiklos pradži. Analizuojant tyrimo
duomenis pastebta, jog idja steigti privaius socialins globos namus kyla iš asmeninio ši
organizacij vadov patyrimo, kuomet tenka globoti vyresnio amžiaus šeimos nar bei dl
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nepasitenkinimo esamomis socialins globos bei slaugos paslaugomis. Kaip teigia 1 tyrimo
dalyvis: „<...> teko asmeniškai susidurti, sakykim, su ta visa problema, su btent globos ir slaugos poreikiu
<...> teko pasinaudoti valdiška slaugos ligonine ir lankantis ten po kelet kart per dien, matant ta prasme, <...>
kaip bendrauja su tavo artimu žmogum, tada viduj ir man paiai kilo idja, kad <...> taip negali bti, ir kad tie
žmons nenusipeln tokio tokio gyvenimo ir, kad su jais va taip bt elgiamasi“.

Remiantis užsienio autori atliktais tyrimais, matyti, jog pradti vystyti verslo idj
socialini paslaug srityje skatina pirmiausiai asmenin patirtis (Simonen, Kovalainen 1998;
Sinkkonen, Rissanen, 2005; Rissanen, Hujala, Helisten, 2010), o toki veikl dažniausiai
pradeda moterys. Kadangi tyrinjant socialins globos paslaug paklausos veiksnius, nebuvo
svarbi socialins globos paslaug teikj motyvacija teikti privaias socialins globos paslaugas
vyresnio amžiaus asmenims, todl šie apklausos rezultatai ne takojo tyrimo krypties
pasirinkimo.
Socialins globos paslaug pasirinkimo procesas ir sprendimo primimas. Tyrimo dalyvi
pasisakymai atskleid jog privai socialins globos paslaug pasirinkimas vyksta
deleguojanio apsisprendimo bdu – socialins globos paslaugas (paslaug kompleks) bei
privai socialins globos paslaug teikj pasirenka ne pats vyresnio amžiaus asmuo, kuris
vliau tampa socialins globos paslaug vartotoju, bet j atstovaujantis asmuo – šeimos narys,
dažniausiai vaikai. 1 tyrimo dalyvis pastebi, jog: <...jeigu per vis praktik gal turjom vienintel
moiut, kuri kreipsi pati dl savs. Buvo vienintel. Visi kiti, tai yra taip, tai yra artimj. 2 tyrimo dalyvis

teigia, jog: <...> kreipiasi vaikai, ankai, tiesiog vedini pareigos jausmo, na vat stengias pasirpinti <...> arba
dažnai problema šiais laikais, ta pati emigracija, tai ieško kas pasirpins tvais“. 3 tyrimo dalyvos nurodo,

kad „<...> dažniausiai kreipiasi vaikai, patys žmons (ši paslaug tiesioginiai vartotojai – aut. Pastaba)
nesikreipia“. Kaip teigia E. Day, H. C. Barksdale (1994).), paslaug teikjo pasirinkimas

inicijuoja santykius tarp vartotojo ir paslaug teikjo ir tai yra vienas svarbiausi žingsni
organizacijoms sigyjant nauj vartotoj. Remiantis šiomis žvalgomis buvo patvirtinta prielaida,
jog tiriamaisiais turi bti pasirenkami darbingo amžiaus asmenys, kurie yra traktuojami kaip
potencialias socialins globos paslaug vartotojai.
Socialins globos paslaug organizavimas privaiuose socialins globos namuose. Privai
socialins globos paslaug pasirinkimas priklauso ir nuo to, kaip ir kokias paslaugas pasilo
paslaug teikjas. Kaip parod apklausos rezultatai, privaiuose socialins globos namuose
akcentuojamas lankstus ir individualus personalo reagavimas

vartotojo poreikius :“<...>

maitinimas yra vlgi, tarkim, orientuotas  klient <...> esam lanksts, <...> norim patenkinti vairius poreikius,
jeigu tai yra pagal ms galimybes, visada tarkim, sigyjam tam tikr rang <...> jeigu, tarkim, atsirast dar
vienas žmogus, klientas ms, kuriam bt reikalingas toks iužinys, jis bt užsakytas ir, sakykim, ten dviej ar
trij dien bgyje tiekjas j atvežt. Tai va, tokie, ta prasme, dalykai, kur na, iš tikrj žiri pagal situacij“.

Privai socialins globos nam aplinka artima prastinei asmens nam aplinkai: <...> tylu, ramu,
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namin aplinka. Šiai dienai yra paprastas eilinis namas, <...> bet jis aišku jau reikalingas remonto ir
rekonstrukcijos atitinkamos, kad bt patogesns slygos darbo“. Kaip pažymi J. M. Kruzich, J. F.

Clinton, Sh. T. Kelber (1992), paslaug teikimo aplinkos priartinimas prie paslaug vartotojui
artimos aplinkos padidina vartotojo pasitenkinim gaunamomis paslaugomis, slygoja geresn
asmens savijaut.
Remiantis ekspert apklausos pirminiais rezultatais bei 1.4. disertacijos skyriuje išskirtais
socialins globos paslaug paklausos veiksniais, pasirinkta planuojamo kiekybinio tyrimo
populiacija – 30-60 met amžiaus Lietuvos gyventojai, t.y. darbingo amžiaus asmenys. Nors
darbingas amžius Nedarbo socialinio draudimo statymu (2003) yra apibržiamas nuo 16 m. iki
senatvs pensijos amžiaus3, o pagal Tarptautins darbo organizacijos (TDO) patvirtint
metodik, kuria remiantis yra atliekami gyventoj užimtumo tyrimai, darbingo amžiaus pradžia
yra laikomas 15 met amžius, taiau kiekybiniame tyrime pasirinkta 30 met amžiaus riba. Šis
pasirinkimas yra grindžiamas tuo, kad atsižvelgiant

demografines gyventoj elgsenos

tendencijas (šeimos krimo proces vlyvjim ir t.t.) bei ekspert apklausos metu atskleistais
privai socialins globos paslaug pasirinkimo proceso ypatumais, manytina, jog 22 m. (kai
tiktina, kad baigiamos studijos ir pradedama aktyvi darbin veikla) – 29 m. amžiaus
respondentus nra tikslinga traukti tyrim, kaip neatitinkanius tyrimo populiacijos formavimo
kriterij. Be to, 30-60 met amžiaus respondent traukimas

tyrim grindžiamas šiais

apibendrintais argumentais:
1) Teorin socialins globos paslaug paklausos veiksni analiz atskleid, jog ši paslaug
paklausai takos turi asmen finansin elgsena darbingu periodu, todl tikslinga tyrinti
potenciali privai socialins globos paslaug vartotoj požiriu.
2) Privai socialins globos paslaug paklaus takoja šeimos, kaip pirmins socialins
globos institucijos, galimybs globoti vyresn šeimos nar , vadinasi potenciali privai
socialins globos paslaug vartotoj traukimas

tyrim leist vertinti j požir ir

pasirengim globai.
3) Teorin privai socialins globos paslaug paklausos analiz ir ekspert apklausos
metu gauti duomenys parod, jog socialins globos paslaugas pasirenka ne pats asmuo,
kuriam reikalinga globa, o j atstovaujantis asmuo. Todl potenciali socialins globos
paslaug vartotoj, kaip sprendim dl paslaug teikjo pasirinkim priimani asmen
apklausa leist vertinti privai socialins globos paslaug pasirinkimo motyvus bei
lkesius.


3

Tyrimo metu senatvs pensijos amžius buvo vyrams 62 m. 6 mn., moterims – 60 m.
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4) H. McLaughlin (2009), paslaug vartotojams socialins globos ir sveikatos priežiros
tyrimuose apibržti vartoja svok patirties ekspertas (angl. expert by expirience) ir
teigia, jog yra keturi tipai: a) vartotojai, kurie gauna paslaugas arba yra gav praeityje; b)
vartotojai, kuriems reikia paslaug, taiau jiems nra teikiamos; c) vartotojai, kuriems
reikia paslaug, taiau egzistuojanios paslaugos neatitinka j poreiki bei lkesi; d)
asmenys, gyvenantys kartu su asmenimis, kuriems reikalinga globa ir juos globoja patys
arba šis asmuo yra gaunantis socialins globos paslaugas. Keturi vartotoj tip
išskyrimas remiasi skirtinga vartotoj patirtimi gaunant socialins globos paslaugas ir
išreiškia skirtingus šio proceso aspektus:
pirma, vertinama paslaug atitiktis poreikiams, paslaug kokybs ir vartotojo
pasitenkinimo paslaugomis parametrai;
antra, vertinama poreikis paslaugoms ir pagrindžiamas j teikimo btinumas;
treia, vertinama paslaug atitiktis vartotojo poreikiams ir pagrindžiama j
vairovs pltra bei vartotojo pasitenkinimas gaunamomis paslaugomis;
ketvirta, vertinama paslaug atitiktis poreikiams, paslaug kokybs ir vartotojo
pasitenkinimo paslaugomis bei paslaug teikjo pasirinkimo parametrai kito,
netiesiogiai paslaug teikimo procese dalyvaujanio asmens.
Remiantis šiais išskirtais vartotoj tipais, manytina, jog darbingo amžiaus asmenys
atitinka ketvirtj vartotoj tip, kadangi daroma prielaida, jog nors nebdami tiesioginiais
privai socialins globos paslaug vartotojais esamuoju laiku, jie gali turti vyresnio amžiaus
artimj, turini išreikšt poreik socialins globos paslaugoms arba šis poreikis bus išreikštas
artimiausioje ateityje.
Atsižvelgiant

disertacijos teorins dalies radinius bei ekspert apklausos žvalgomis

formuluojama pirmin hipotez ir konstruojamas kiekybinio tyrimo duomen rinkimo
instrumentas.
2011 m. balandžio – birželio mn. atliktas žvalgomasis tyrimas, taikant kiekybinius tyrimo
metodus, kurio pagrindinis tikslas buvo patikrinti sukurto duomen rinkimo instrumento
(klausimyno) tinkamum. Žvalgomajame tyrime dalyvavo 122 respondentai, kuri 87,7 proc.
buvo moterys ir 12,3 proc. vyrai, nuo 30 iki 60 met amžiaus. Respondentai buvo atsirenkami
taikant netikimybins atsitiktins atrankos metod.
Žvalgomojo tyrimo metu respondent buvo prašoma užpildyti klausimyn ir pateikti savo
nuomon, komentarus, jeigu klausimai yra suformuluoti nepakankamai aiškiai ir yra sunkiai
suprantami arba gali bti nevienareikšmiškai interpretuojami.
Surinkus tyrimo duomenis bei apskaiiavus klausimyno skali vidin suderinamum,
gautas žemas Cronbach Alpha koeficientas – 0,662, kuris netenkino kiekybini tyrim duomen
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rinkimo instrumento reikalavim. Patikimumo lygis yra priimtinas, jeigu Cronbach Alpha
koeficiento reikšm yra didesn arba lygi 0,7 (Frankfort-Nachmias, Nachmias, 2000).
Atsižvelgiant

gautas pastabas, klausimai buvo tikslinami, koreguojamos j formuluots.

Tobulinant duomen rinkimo instrument, buvo suformuluojami nauji klausimai, kuriais buvo
patikslinami ir detalizuojami respondent nurodyti klausimai, kaip nepakankamai aiškiai
suformuluoti ar atsakant juos buvo reikalaujama didesnio susikaupimo ir respondent dmesio.
Mokslini tyrim metodologinje literatroje nurodoma, jog klausimynas turi bti taip sukurtas,
kad respondentas galt be didesni pastang atsakyti pateikiamus klausimus, priešingu atveju,
mažja respondent sitraukimas tyrimo proces, o tai gali slygoti tinkam duomen gavim
(Bryman, 2004).
Žvalgomojo tyrimo metu gaut duomen pagrindu buvo tikrinama pirmin (darbin)
hipotez ir formuluojamos antrins hipotezs.

Pagrindins tyrimo hipotezs
H0: Privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims pasirinkimas vyksta
potenciali ši paslaug vartotoj demografins elgsenos, asmenini finans valdymo bei
lkesi socialinei globai sveikos procese

H1: Privai socialins globos paslaug teikjo pasirinkimas priklauso nuo potenciali
socialins globos paslaug vartotoj sociodemografini charakteristik.

H2: Socialins globos šeimoje pasirinkimas priklauso nuo potenciali socialins globos
paslaug vartotoj sociodemografini charakteristik.

H3: Potenciali socialins globos vartotoj asmenin finansin elgsena priklauso nuo
sociodemografini charakteristik.

H4: Potenciali socialins globos paslaug vartotoj finansin elgsena remiasi kart solidarumo
principu.

Atlikus pirmin žvalgomojo tyrimo duomen analiz, taikant aprašomosios statistikos
metodus, taip pat vertinus ryšius tarp kintamj naudojant Pearson koreliacijos koeficiento
metod (ekanaviius, Murauskas, 2000), gaut rezultat pagrindu planuojamas kiekybinis
aprašomasis tyrimas.
80

II etapas – aprašomasis kiekybinis tyrimas. 2011 m. birželio – rugpjio mn. atliktas
kiekybinis aprašomasis tyrimas, kurio tikslas nustatyti privai socialins globos paslaug
vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksnius potenciali ši paslaug vartotoj požiriu.
Aprašomj tyrim tikslas yra parodyti tam tikro reiškinio ar savybs charakteristikas
populiacijoje, tiesiogiai tiriant reprezentacin imt (Kardelis, 2007).
Tyrimo duomen rinkimo metodas. Objektyvistins epistemologins perspektyvos
pasirinkimas numato kiekybini tyrimo metod taikym, nustatant privai socialins globos
paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksnius. Kiekybinio tyrimo metodas yra
dažniausiai naudojamas teorijos testavimui, kuomet tyrjas renka informacij naudodamas
instrumentus, kurie apima matavimus ir remiasi kit tyrj atliktais stebjimais. Kiekybinis
tyrimas sudaro prielaidas vystyti slygiškai teisingus tvirtinimus, kurie leidžia paaiškinti ryšius
tarp kintamj, kurie atsispindi tyrimo hipotezi formulavime (Kardelis, 2007). Pagrindin
kiekybini tyrim paskirtis – tyrimo objekto požymi aiškinimasis ir prognozavimas, kai
siekiama statistiškai pagr sti objekto esminius požymius, reiškini priežastinius ryšius, jo
funkcionavimo veiksnius.
Kiekybinis tyrimas buvo organizuojamas ir vykdomas taikant anketins apklausos metod.
Apklausos metodas leidžia tyrjui atlikti nuomoni, požirio, elgesio tyrimus pasirinktoje
populiacijoje. Tokio pobdžio tyrimai atskleidžia tendencijas, kryptis, bendras nuostatas
(Creswell, 2002). Apklausose nra galimybs manipuliuoti kintamaisiais ar kontroliuoti slygas.
Apklausa kaip metodas yra tinkamas tuomet kai siekiama nustatyti tam tikrus interesus, kai
tiriama populiacija turi vien ar kit požym , nuomon (Robinson, 1994).
Duomen rinkimo instrumentas. Klausimynas, kur sudaro žangin dalis ir trys klausim
blokai, yra sukurtas disertacijos autors, remiantis atlikta mokslini šaltini analize.
žanginje dalyje pristatytas apklausos organizavimo tikslas ir tyrimo organizavimo etiniai
principai, paaiškintos klausimyno užpildymo taisykls bei nurodomi tyrjos kontaktiniai
duomenys.
Demografiniai klausimai. Šiais klausimais siekiama nustatyti potenciali privai
socialins globos paslaug vartotoj sociodemografines charakteristikas (amži, lyt , šeimynin
padt , vaik skaii šeimoje, gyvenamj viet) bei nustatyti sociodemografin profil .
Asmenini finans valdym identifikuojantys klausimai. Šiais klausimais siekiama
nustatyti, kokie finansiniai tikslai ir motyvai yra formuluojami, kokios finansins priemons yra
pasirenkamos finansiniams tikslas realizuoti, kokios priežastys lemia, kad asmuo nesinaudoja
finansinmis priemonmis.



81

Bsimo vyresnio amžiaus komponentes identifikuojantys klausimai. Šiais klausimais
siekiama nustatyti potenciali privai socialins globos paslaug vartotoj bsimo vyresnio
amžiaus komponentes ir numatomus paramos šaltinius tuo laikotarpiu.
Lkesius privaioms socialins globos paslaugoms identifikuojantys klausimai. Šiais
klausimais siekiama nustatyti, kokios privai socialins globos paslaug savybs, lemia
privai socialins globos paslaug pasirinkim.
Dauguma klausimyno klausim yra uždaro tipo, kuriuos atsakant respondentams reikia
pažymti labiausiai priimtinus atsakymus, išreiškianius j nuomon. Uždari klausimai buvo
pasirinkti dl keli priežasi (Kardelis, 2007; Tidikis, 2003; Weisberg, Krosnick, Bowen,
1996; Bryman, 2004):
x

kai yra alternatyv, respondentui lengviau pasirinkti;

x

suteikia visiems respondentams vienod galimyb pasirinkti iš pateikt atsakym
variant;

x

tyrjui nereikia klasifikuoti atsakym, o tai padeda išvengti subjektyvumo;

x

duomenis lengviau kiekybiškai apdoroti taikant statistins analizs metodus;

x

manoma palyginti duomenis.

Be to, konstruojant klausimyn buvo atsižvelgiama

tai, kokia galima klausimyno

užpildymo trukm. Kaip teigia A. Bryman (2004), norint gauti tinkamai užpildytus klausimynus,
respondentas neturt skirti daugiau nei 20-25 min. Atsakant

klausimus. Jeigu klausimynas

didels apimties arba gana sudtingos struktros, tai gali slygoti klausimyno užpildymo
išbaigtum arba respondentai skubdami žyms atsakym variantus nesuvok klausimo.
Klausimyne buvo naudojamos tokios matavimo skals:
x

Nominalin skal taikoma kokybini požymi reikšmms apibdinti: lytis, gyvenamoji
vieta, pajam šaltiniai, bsimo vyresnio amžiaus komponents.

x

Intervalin skal taikoma tokioms kiekybini požymi reikšmms apibdinti:
respondento amžius, gaunamos pajamoms, tiktin pajam dydis vyresniame amžiuje.

x

Santyki skal taikoma tokioms kiekybini požymi reikšmms: vaik skaiius šeimoje
ir kt.

x

Rang skal (Likerto skal) buvo naudojama finansini tiksl svarbumui vertinti,
priežasi, lemiani, finansini priemoni naudojim arba nenaudojim, vertinimui,
potenciali privai socialins globos paslaug vartotoj motyvams nustatyti,
pasirenkant privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims teikj.
Kiekvienam vertinimui suteikiama skaitin išraiška, kuomet „Visiškai sutinku”
koduojama 1, o „Visiškai nesutinku” – 5.
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Aprašomojo kiekybinio tyrimo populiacija ir imties trio nustatymas. Tyrimo populiacija: 1
330 038 30-60 m. amžiaus Lietuvos gyventojai (apskaiiuota remiantis Statistikos departamento
duomenimis, Gyventoj skaiius met pradžioje, 2011. www.stat.gov.lt). Apibržus tyrimo
populiacij, buvo nustatomas tyrimo imties tris. vairs, mokslini tyrim metodologij
aprašantys šaltiniai nurodo skirtingas imties trio apskaiiavimo metodikas. Kaip teigia K.
Kardelis (2007), moksliniuose tyrimuose patikimumas turt bti 95 proc. (jei paklaida neviršija
5 proc., duomenys yra statistiškai patikimi). Tyrimo imties trio nustatymui pasirinktas 5 proc.
tikslumas ir 95 proc. patikimumas. Tyrimo imtis apskaiiuota pagal formul:

n – imties tris;
z – standartinio normaliojo skirtinio lygmens

kritins reikšms, z=1,959, kai patikimumas yra

95 proc.;
N – generalins aibs visuma, N=1330038;
– leistinas netikslumas – skirtumas tarp atrankos grups ir generalins aibs visumos vidurkio,
šiuo atveju = 5 %;
S – imties vidutinis kvadrantinis nuokrypis:

(2)

kur p – tiriamos savybs konkreios reikšms numatomas santykinis pasirodymo dažnis,
išreikštas procentais. Jei numatoma santykinio dažnio reikšm yra sunkiai prognozuojama,
imama p=50 proc. ir gaunamas didžiausias imties tris (Kardelis, 2007).
Atlikus skaiiavimus buvo gautas toks imties tris:

Vadinasi, remiantis skaiiavimais, norint, kad tyrimo rezultatai atspindt atrankins
visumos nuomon su 95 proc. garantija ir ±0,05 atrankos paklaidos riba, užtenka apklausti 384
30-60 met amžiaus Lietuvos gyventojus. Taiau, atsižvelgiant

siek palyginti tyrimo metu

gautus rezultatus tarp skirting amžiaus grupi, nusprsta tyrimo imties tr , taikant t pai
formul, apskaiiuoti kiekvienai amžiaus grupei atskirai, kuri buvo išskirtos trys: nuo 30 iki 39
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met amžiaus (toliau – I grup), nuo 40 iki 49 met amžiaus (toliau – II grup), ir nuo 50 iki 60
met amžiaus (toliau III grup). Remiantis statistikos departamento duomenimis (Gyventoj
skaiius Lietuvoje pagal amži ir lyt apskrityse ir savivaldybse, 2011 m.)4, nustatyta, jog 2011
m. 30-39 met amžiaus asmen buvo 427109, 40-49 m. – 487103, o 50-60 m. 431744.
Gyventoj pasiskirstymas pagal amži ir lyt pateikiamas 3 lentelje.
3 lentel
Gyventoj skai ius Lietuvoje pagal amži ir lyt , 2011 m.

I grup
(30-39
m.)
II grup
(40-49
m.)
III grup
(50-60
m.)

Vyrai

Moterys

13,2

213257

49,9

213852

487103

15

234906

48,2

252197

51,8

431744

13,3

195990

45,4

235754

54,6

Skai ius

427109

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

I grup

II grup

III grup


4

Gyventoj skaiius Lietuvoje pagal amži ir lyt apskrityse ir savivaldybse, 2011 m
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Moter
dalis
amžiaus
grupje
%

Vyr dalis
amžiaus
grupje, %

Dalis bendrame
Lietuvos gyventoj
skai iuje, %

50,1

Remiantis imties trio apskaiiavimais skirtingose amžiaus grupse nustatyta, kad bendra
didžiausia tyrimo imtis yra

.

Imties atrankos metodas. Pasirinktas netikimybinis atsitiktinis tiriamosios grups
parinkimo bdas, kuris naudojamas tuomet, kai tiriamj pasiskirstymas populiacinje grupje
nra žinomas ir tyrimui yra parenkami asmenys, kuriuos lengva rasti (Kardelis, 2007). Reikt
pastebti, jog tiriamj (30-60 met amžiaus Lietuvos gyventoj) pasiskirstymas populiacinje
grupje iš dalies yra žinomas, remiantis Statistikos departamento duomenis, todl galima taikyti
ir tikimybinius atrankos metodus. Taiau norint taikyti tikimybinius atrankos metodus btinas
populiacins grups srašas.
Tyrimo etika. Tyrimas atliktas realizuojant tokius tyrimo etikos principus (Kardelis, 2007,
McLaughlin, 2009):
x

Konfidencialumo/privatumo principas. Šis principas tyrimuose užtikrina, kad bet kuri
tyrimui pateikta neapdorota informacija nebus paskelbta (platinama); informacija
neskelbiama be respondent sutikimo. Šis principas realizuotas informuojant
respondentus kokiu bdu ir kur bus panaudojami apklausos metu surinkti duomenys. Ši
informacija pateikiama žanginje klausimyno dalyje.

x

Savanoriškumo principas – respondentas turi teis pasirinkti informacijos, kuria nori
dalintis, kiek ir pobd . Šis principas realizuotas nurodant respondentams, jog jie
uždaruose klausimuose pažymdami jiems tinkant (-ius) atsakym variant(-us), gali
išreikšti

savo

nuomon

užpildydami

atsakym

“kita”.

Be

to,

respondento

supažindinimas su tyrimo tikslu bei nauda, ir jo sutikimas dalyvauti tyrime taip pat rodo
jo savanorišk pasirinkim dalintis informacija.
x

Anonimiškumo principas – saugoti tyrime dalyvaujani respondent anonimiškum,
siekiant,

kad

tapatyb

nebt

atskleista.

Šis

principas

realizuotas

nurodant

respondentams, jog pildant klausimyn informacijos, atskleidžianios j tapatyb
pateikti nereikia – vardas, pavard nerašomi.
x

Tiriamj sutikimo principas – tyrimo dalyviai turt žinoti, kad bet kuriuo tyrimo metu
j dalyvavimas yra savanoriškas, todl jiems iš anksto turt bti paaiškintos visos
galimos pasekms. Šis principas tyrime buvo realizuotas žanginje klausimyno dalyje
suteikus informacij apie tyrimo tiksl ir jo metu surinkt duomen apdorojim ir
rezultat panaudojim moksliniais tikslais; taip pat respondentai nebuvo veriami
dalyvauti apklausoje, o sutik joje dalyvauti galjo bet kuriuo metu pasitraukti,
susiklosius tam tikroms aplinkybms.
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Tyrimo duomen rinkimo procedra: tyrimo duomenys rinkti 2011 met birželio – rugpjio
mnesiais. Tyrimo duomenis rinko disertacijos autors sudaryta grup asmen iš skirting
Lietuvos miest ir miesteli. Klausimynai bei parengtos instrukcijos, kuriose buvo nurodytos
taisykls, paaiškinanios tyrimo duomen rinkimo ir perdavimo tyrjai procedr, buvo
siuniamos paštu arba perduodamos tiesiogiai asmenims. Viso išsista 1200 klausimyn,
surinkta 1159 klausimyn, iš j 78 užpildyti netinkamai. Apdorota 1081 klausimyno
informacija. Klausimyn gr žtamumas 96,6 proc.
Tyrimo geografija. Tyrime dalyvavo Lietuvos miest ir rajon savivaldybi gyventojai.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis (Vidutinis metinis gyventoj
skaiius pagal lyt ir amži mieste ir kaime 2010 m., www.stat.gov.lt5), 2010 metais 70,3 proc.
30-60 m. amžiaus grups gyventoj gyveno miestuose, o 29,7 proc. – kaimuose. Atitinkamai
tyrime respondentai pagal gyvenamosios vietovs respondentai tip pasiskirst taip: 34 proc.
respondent nurod, kad j gyvenamoji vieta yra miestas, buvs apskrities centras; 37,5 proc.
respondent nurod, jog gyvenamoji vieta yra miestas rajono centras, o 28,5 proc. respondent
nurod, jog gyvena miestelyje arba kaime. Galima teigti, kad respondent pasiskirstymas pagal
gyvenamosios vietovs tip atitinka bendrj Lietuvos gyventoj pasiskirstym pagal š požym
– apibendrinus duomenis matyti, jog 71,5 proc. vis tyrime dalyvavusi respondent gyvena
miestuose, o 28,5 proc. – miesteliuose ar kaimuose.
Respondent pasiskirstymo pagal kitus požymius vertinimas. Pasiskirstymas pagal lyt ir
amži: 32,3 proc. respondent sudar vyrai, o moterys – 67,7 proc., kuri pasiskirstymas pagal
amžiaus grupes parodytas 4 lentelje.
4 lentel
Respondent pasiskirstymas pagal amži ir lyt
Respondent
lytis

Vyras
Moteris
Viso

I grup (30-39 m.)
%
N
50,1
175
39,6
289
43
464

Respondent amžiaus grup
II grup (40-49 m.)
III gr. (50-60 m.)
%
N
%
N
26,9
94
22,9
89
30,7
287
20,9
150
35,5
381
21,5
239

Viso
%
32,3
67,7
100

Kaip matyti, respondent pasiskirstymas pagal amži ir lyt nevisiškai atitinka Lietuvos
gyventoj proporcijas lyties ir amžiaus aspektais, nurodytais 3 lentelje. Be to, apskaiiuotas
imties tris nevisiškai atitinka tyrime dalyvavusi respondent skaii 50-60 met amžiaus
grupje. Šiuo

atveju, taikytas

netikimybinis

atrankos

metodas

apsprend

tikimyb

respondentams pakliti imt . Netikimybinis atrankos metodas gali bti taikomas socialiniuose

5

Vidutinis metinis gyventoj skaiius pagal lyt ir amži mieste ir kaime 2010 m.
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tyrimuose, bet tyrimo rezultatai gali bti pritaikomi tik tiriamai grupei, o ne visai populiacijai
(Kardelis, 2007). Disertacinio tyrimo rezultatai apibendrinami tik tiriamai imiai.
Kiekybinio aprašomojo tyrimo atlikimo eigoje, siekiant visapusiškai vertinti tyrinjam
reiškin bei atsižvelgiant

demografines tendencijas šalyje, ypa atkreipiant

emigracijos

srautus, buvo nusprsta apklausti užsienyje gyvenanius darbingo amžiaus lietuvius. Apklausai
vykdyti buvo adaptuotas antrajame tyrimo etape naudotas klausimynas ir sukurta jo internetin
prieiga (www.apklausa.lt), bei patalpinta užsienio lietuvi bendruomeni socialinio tinklo
„Facebook“ erdvse, kurios buvo prieinamos tyrjai. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsjo-spalio
mn., taiau buvo nutraukta stokojant galimybs kontroliuoti respondent sžiningum,
paaiškjus atvejams, kai internetins anketos buvo užpildomos netinkamai. Šis veiksnys buvo
vertintas kaip esminis takojantis tyrimo duomen patikimum, todl tyrimas buvo nutrauktas, o
gauti duomenys neapdorojami. Taiau yra pripaž stama, jog tokio tyrimo atlikimas bt leids
labiau atskleisti privai socialins globos paslaug paklausos veiksnius ir raišk. Manytina, jog
ateityje planuojant tokio pobdžio apklaus, bt tikslinga pirmajame tyrimo organizavimo
etape užmegzti ryšius su potencialiais tyrimo respondentais (užsienio lietuvi bendruomenmis)
ir tik po to vykdyti apklaus.
Tyrimo duomen analizs metodai. Kiekybinio tyrimo duomenys analizuojami taikant
klasterin analiz. Klasterin analiz (angl. k. – cluster analysis) – statistins analizs metodas,
nustatantis tyrimo objekt (vienet) panašum ir suskirstantis juos

panaši objekt grupes,

vadinamus klasteriais. Klasterins analizs tikslas – suskirstyti objektus taip, kad skirtumai
klasteri viduje bt kuo mažesni, o tarp klasteri kuo didesni (ekanauskas, Murauskas, 2002).
Klasterins analizs metodai plaiai naudojami marketingo tyrimuose, siekiant išskirti vartotoj
grupes, kurios yra kuriamos marketingo programos, identifikuoti rinkos segmentus (Romerburg,
2004; Saunders, 1993; Jurowski, Reich, 2000; Lee, 2002; Churchil, Iacobucci, 2005 ir kt.). Yra
išskiriami šie klasterins analizs etapai (ekanaviius, Murauskas, 2002; Romerburg, 2004): 1)
pasirinkti klasterizuojamus objektus; 2) nusprsti, pagal kokius požymius klasterizuojami
objektai; 3) pasirinkti kiekybin mat, kuriuo bus matuojamas objekt panašumas; 4) pasirinktu
metodu suskirstyti objektus klasterius; 5) peržirti gautus rezultatus.
Pirmajame klasterins analizs etape klasterizuojamos potenciali socialins globos
paslaug vyresnio amžiaus asmenims vartotoj grups.
Antrame klasterins analizs etape potenciali privai socialins globos paslaug
vartotoj grups klasterizuojamos pagal pasirinktus klasterizacijos požymius (atitinkantys
klausimyno diagnostiniuose blokuose išskirtus požymius). Pirmiausiai, potencials privai
socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims vartotojai klasterizuojami pagal amžiaus
grupes – ketvirtas, penktas, šeštas dešimtmetis; po to klasterizuojama pagal kitus demografinius
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kintamuosius (lytis, vaik skaiius, planuojam vaik skaiius, pajamos ir t.t.), asmeninius
finansinius tikslus bei j valdymo priemones. Tokiu bdu, taikant kryžminio procentinio
pasiskirstymo analizs metod sudarytos porini dažni lenteles (angl. k. Crosstabs), kuriose
pateikta informacija buvo peržirima, vliau duomenys grupuojami pagal pasikartojanius
matuojam požymi dažnius.
Treiame klasterins analizs etape pasirenkami kiekybiniai matai. Kaip teigia V.
ekanaviius, G. Murauskas (2002), Ch.H. Romerburg (2004), objekt panašum matavimui
gali bti naudojami tokie matai: metriniai atstumo matai, koreliacijos koeficientai, asociatyvumo
koeficientai. Metriniai atstumo matai naudojami tuomet, kai objektai charakterizuojami pagal
interval arba santyki skal, tuo tarpu koreliacijos koeficientai bei asociatyvumo koeficientai
gali bti naudojami objekt panašumo matavimui, kai požymiai yra kokybiniai. Kadangi šiame
tyrime daugiausiai kintamj yra pavadinim, rang ir interval skalje, todl objekt
panašumui nustatyti yra naudojami koreliacijos koeficientai.
Objekt (potenciali socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims vartotoj
grupi) panašumui nustatyti pasirinkti Pearson‘o ir Spearman‘o koreliacijos koeficientai.
Pearson‘o koreliacijos koeficientas dažniau naudojamas tuomet, kai duomenys yra kiekybiniai
(parametriniai duomenys), o Spearmen‘o koreliacijos koeficient rekomenduojama taikyti
kuomet duomenys yra kokybiniai (neparametriniai duomenys). Siekiant gauti patikimesnius
skaiiavimus objekt panašumui matuoti, yra naudojami Pearson‘o (r) ir Spearman‘o (rho)
koreliacijos koeficientai.
Ketvirtajame etape potencials socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims
vartotojai buvo skirstomi klasterius. Skirstyti objektams klasterius gali bti naudojami vairs
metodai, kurie skiriami

dvi pagrindines klases – hierarchinius ir nehierarchinius metodus

(Schmidt, Hollensen, 2006; Romerburg, 2004; ekanaviius, Murauskas, 2002). Hierarchiniai
metodai (angl. k. Hierarchical methods) taikomi, kai klasteriai sudaromi remiantis hierarchiniu
principu, t.y. prielaida, kad visi duomenys laikomi vienu dideliu klasteriu, kur sudaro mažesni
klasteriai, traukiantys dar mažesnius ir t.t. Klasteriai gali bti randami skaidymo metodu,
vienintel klaster skaidant

mažesnius, arba jungimo metodu, mažus klasterius apjungiant

didesnius. Hierarchiniai metodai taikomi ir tuomet, kai iš anksto nra žinomas klasteri skaiius.
Nehierarchiniai metodai (angl. k. Non-hierarchical methods) naudojami tuomet, kai yra iš
anksto žinomas klasteri skaiius. Objektai perskirstomi tol, kol panašumai klasteriuose tampa
didžiausi lyginant su panašumais tarp klasteri (Schmidt, Hollensen, 2006, Romerburg, 2004;
ekanaviius, Murauskas, 2002). Kiekybinio aprašomojo tyrimo duomenims analizuoti
pasirinkti nehierarchiniai klasterizavimo metodai todl, kad treiajame klasterins analizs
etape, taikant kryžminio procentinio pasiskirstymo metod ir atliekant pirmin duomen analiz,
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naudojant Pearson‘o ir Spearman‘o koreliacijos koeficientus, buvo išskirti trys klasteriai, kuri
pagrindu tapo vaik skaiius šeimoje. Kita vertus toks pasirinkimas (vaik skaiius šeimoje)
paaiškinamas ir tuo, kad tai yra vienas iš demografini kintamj, apibdinani potenciali
privai socialins globos paslaug vartotoj socialin -demografin tip, kuris yra ši vartotoj
elgsenos elementas. Be to, kaip jau buvo minta I disertacijos dalyje, poreikis socialins globos
paslaugoms vyresnio amžiaus asmenims auga dl visuomens senjimo proceso sukelt
pasekmi bei mažjani šeimos galimybi prižirti ir rpintis senstaniais šeimos nariais,
tenkinti j poreikius. Socialin globa šeimoje bei globa institucijoje tokiu atveju traktuojamos
kaip skirting poli globos formos. Todl manytina, kad šeimos dydis (vaik skaiiaus šeimoje
atžvilgiu) lemia pasidalint atsakomyb bei galimybes rpintis vyresnio amžiaus šeimos nariais.
Taip pat, atkreiptinas dmesys, jog asmenini finans valdymas (vartotoj elgsenos elementas)
taip yra apsprstas demografini kintamj – asmens išsilavinimo, pajam, šeimos dydžio
(vaik skaiiaus šeimoje).
Tokiu bdu buvo išskirti trys klasteriai: 1) bevaiks šeimos (potencials privai
socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims vartotojai neturintys vaik ir
neplanuojantys turti); 2) mažavaiks šeimos (potencials privai socialins globos paslaug
vyresnio amžiaus asmenims vartotojai, turintys vien arba du vaikus); 3) daugiavaiks šeimos
(potencials privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims vartotojai, turintys
tris ir daugiau vaik).
Treiojoje disertacijos dalies 3.1.-3.3. pristatomi atlikto kiekybinio aprašomojo tyrimo
rezultatai, išreiškiantys klasteriams priskirt respondent demografin tip, asmenini finans
valdym ir privai socialins globos paslaug pasirinkim.

Disertacijos antrojoje dalyje parengta socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims
paklausos veiksni nustatymo metodologija. Taip pat pagrstos tyrimo metodologins nuostatos,
vertintos galimos tyrimo kryptys, atsižvelgiant  suformuluot pagrindin hipotez bei teorin
tyrimo model, pristatyta tyrimo atlikimo procedra. Metodologinis tyrimo pagrindimas numato
kit disertacijos uždavini sprendim – nustatyti socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims paklausos veiksnius bei vertinti j raišk skirtingose potenciali socialins globos
paslaug vartotoj grupse. Atlikto tyrimo rezultatai pristatomi treiojoje disertacijos dalyje
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III. SOCIALINS GLOBOS PASLAUG VYRESNIO AMŽIAUS
ASMENIMS PAKLAUSOS VEIKSNI IR J RAIŠKOS NUSTATYMO
TYRIMO REZULTATAI
Treioje disertacijos dalyje pristatomi atlikto kiekybinio aprašomojo tyrimo rezultatai.
Kaip jau minta disertacijos antrosios dalies 2.2. skyriuje, tyrimo rezultatai analizuojami
suskirstant respondentus tris

klasterius – „Bevaiks šeimos“, „Mažavaiks šeimos“,

„Daugiavaiks šeimos“. Pirmame šios dalies skyriuje apibdinama klasterio „Bevaiks šeimos“
respondent sociodemografin, asmenin finansin elgsena ir lkesiai privaioms socialins
globos paslaugoms bei analizuojami ryšiai tarp ši paklausos veiksni grupi, siekiant aprašyti
ir prognozuoti klasterio respondent elgsen socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims

rinkoje.

Antrame

skyriuje

analizuojama

klasterio

„Mažavaiks

šeimos“

sociodemografin bei asmenin finansin elgsena ir lkesiai privaioms socialins globos
paslaugoms; treiajame skyriuje analizuojama klasterio „Daugiavaiks šeimos“ respondent
tiktina elgsena socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims rinkoje anksiau
mintais aspektais.

3.1. Bevaiks šeimos, kaip potencials priva i socialins globos paslaug vyresnio
amžiaus asmenims vartotojai
3.1.1. Bevaiki šeim sociodemografinis profilis

Sociodemografinis profilis apibržiamas kaip esmins demografins ir socialins
charakteristikos, kuri visuma identifikuoja potenciali privai socialins globos paslaug
vartotoj tip, o j raiška skirtingose amžiaus grupse sudaro galimybes vertinti ir prognozuoti
demografin elgsen. Sociodemografinio profilio charakteristikos šiame tyrime yra: respondent
lytis, amžius, dabartinis vaik skaiius, planuojamas arba planuotas vaik skaiius,
išsilavinimas, pajamos ir j šaltiniai bei gyvenamoji vieta.
Pristatant atlikto kiekybinio aprašomojo tyrimo duomenis, 30-39 met amžiaus grup yra
vardinama pirma respondent grupe (I grup), 40-49 met amžiaus grup – antra respondent
grupe (II grup), o 50-60 met amžiaus grup – treia respondent grupe (III grup).
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Respondentai, kurie neturi vaik6, t.y. bevaiks šeimos sudar 18,4 % vis tyrime
dalyvavusi asmen, kuri pasiskirstym pagal sociodemografines charakteristikas iliustruoja 5
lentelje pateikiama informacija.
5 lentel
Bevaiki šeim pasiskirstymas pagal sociodemografines charakteristikas
Požymis
Lytis
Šeimynin padtis

Išsilavinimas

Pajamos per mnes , Lt

Gyvenamoji vieta

Vyras
Moteris
Neveds/netekjusi
Veds/ištekjusi
Gyvena partnerystje
Išsiskyrs/išsituokusi
Našlys/našl
Vidurinis
Profesinis
Aukštesnysis
Aukštasis neuniversitetinis
Aukštasis universitetinis
Iki 1000
Nuo 1001 iki 2000
Nuo 2001 iki 3000
Nuo 3001 iki 4000
Nuo 4001 iki 5000 Lt
Miestas, buvs apskrities centras
Miestas, rajono centras
Miestelis, kaimas

I grup
%
50
50
43,8
50
6,2
0
0
12,5
25
0
37,5
25
12,5
12,5
37,5
37,5
0
43,8
42,4
13,8

II grup
%
0
100
50
0
37,5
12,5
0
12,5
12,5
12,5
0
62,5
50
12,5
37,5
0
0
0
50
50

III grup,
%
0
100
33,3
20
0
0
46,7
0
0
46,7
0
53,3
0
13,3
40
46,7
0
0
53,3
46,7

Respondent amžiaus ir šeimos struktros ryšys. Siekiant labiau išryškinti klasterio grupi
sociodemografinio profilio charakteristikas ir j raišk, atlikta koreliacini ryši analiz.
Duomen analizs metu nusprsta, jog požymio „šeimynin padtis“ pasirinktas kodavimas šiuo
atveju nepakankamai leidžia vertinti koreliacinius ryšius, todl mintas požymis pertvarkomas
„šeimos struktra“, kuomet vis amžiaus grupi respondentai grupuojami dvi grupes: „vienas
gyvenantis suaugs asmuo“ ir „du suaug asmenys“. Remiantis šiuo skirstymu, buvo atliktas
požymi perkodavimas, kuomet požymio „šeimynin padtis“ reikšms „neveds/netekusi“,
„išsituoks/išsiskyrusi“,

„našlys/našl“

koduojami

„vienas

gyvenantis

asmuo“,

o

„veds/ištekjusi“, „gyvena partnerystje“ koduojami „du suaug asmenys“. Taikant
koreliacins analizs metod gauti tokie rezultatai: nustatytas teigiamas vidutinio stiprumo ryšys
tarp kintamj „šeimos struktra“ ir „respondent amžius“ (r=0,557, kai p=0,01, rho=0,559,
kai p=0,01), kuris parodo, jog daugiau vien gyvenani asmen yra vyresniame amžiuje.

6

Analizuojant tyrimo duomenis, anketos, kuriose respondentai nurod, jog dabartiniu metu neturi vaik, bet
planuoja j turti ateityje, buvo eliminuotos iš duomen analizs proceso, o apdoroti tik t anket duomenys,
kuriose respondentai nurod, jog neturi vaik ir neplanuoja ar neplanavo j turti.
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Išsilavinimo ir pajam dydžio ryšys. Pirmosios grups respondent gaunamos vidutins
mnesio pajamos nepriklauso nuo j gyto išsilavinimo (r=0,266, rho=0,052), priešingai nei
antrosios (r=0,691; rho=0,717, kai p=0,01) ir treiosios grups atvejais (r=-0,892, kai p=0,01,
rho=-0,947, kai p=0,01). Tokie gauti rezultatai rodo, jog treiosios grups atveju, didesnes
pajamas gauna tie respondentai, kuri išsilavinimas yra žemesnis. Taiau reikt pastebti, jog
šioje grupje respondent

gytas išsilavinimas yra išreiškiamas tik dviem požymiais:

aukštesnysis ir aukštasis universitetinis, todl gauti skaiiavim rezultatai yra diskutuotini.
Koreliaciniai ryšiai tarp kit sociodemografinio profilio charakteristik visose trijose
klasterio „Bevaiks šeimos“ respondent grupse nenustatyti – t.y. koreliaciniai ryšiai tarp vaik
skaiiaus šeimoje ir respondent gyto išsilavinimo, gyvenamosios vietos bei respondent gyto
išsilavinimo, taip pat gyvenamosios vietos ir gaunam vidutini mnesio pajam yra silpni
(koreliacijos koeficient reikšms r ir rho yra tarp -0,027 ir 0,041).

3.1.2. Bevaiki šeim finansin elgsena
Finansin elgsena apibržiama kaip asmens ar nam kio veiksmai susij su asmenini
finans valdymu – vartojimu, taupymu, investavimu, o jos analiz leidžia prognozuoti
potenciali privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims vartotoj finansines
galimybes pirkti paslaugas vyresniame amžiuje. Šiame tyrime finansin elgsena analizuojama
identifikuojant finansinius tikslus, j prioritetus bei vertinant ryšius tarp finansini tiksl bei
sociodemografinio profilio charakteristik. Taip pat nustatoma, kokias finansines priemones
respondentai pasirenka siekdami gyvendinti finansinius tikslus bei kokius kitus finansins
paramos šaltinius identifikuoja.
Grynj pinig turjimo motyvas. Grynj pinig motyvas apima penkis finansinius
tikslus: patenkinti btiniausius savo (šeimos) poreikius; užsiimti norima veikla, hobiu;
atostogauti, keliauti, pramogauti užsienio šalyse; finansiškai paremti tvus ar kitus giminaiius
senatvje; finansiškai paremti suaugusius vaikus. Nors finansiniai tikslai „finansiškai paremti
tvus ar kitus giminaiius senatvje“ bei „finansiškai paremti suaugusius vaikus“ tyrj yra
(Jureviien, Bikas, 2008 ir t.t.) yra priskiriami grynj pinig turjimo motyvui, taiau
disertacijos autors nuomone, ši finansini tiksl priskyrimas priklauso nuo respondent
amžiaus. Pavyzdžiui, 30-39 met amžiaus respondentai tikriausiai neturi suaugusi vaik, todl
finansin parama suaugusiems vaikams turt bti suvokiamas kaip ateities finansinis tikslas.
Svarbiausi asmeniniai finansiniai tikslai visoms respondent grupms yra patenkinti
btiniausius savo (šeimos) poreikius (žr. 6 lentel). Siekis užsiimti norima veikla ar hobiu yra
sietinas su asmens savs realizavimu, saviugda, pažintini interes tenkinimu. Šis finansinis
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tikslas, kaip itin svarbus vardinamas pirmos respondent grups, tuo tarpu tik beveik puss
antros grups respondent nuomone, šis finansinis tikslas yra svarbus, ir tik 26,7 % treios
grups respondentams teigia, jog jiems svarbu turti pakankamai grynj pinig, kad galt
užsiimti tokia veikla ar hobiu, kurie atitinka j poreikius bei interesus.
6 lentel
Bevaiki šeim finansini motyv vertinimas

%
Patenkinti btiniausius
savo
(šeimos)
poreikius
Užsiimti
norima
veikla, hobiu
Atostogauti, keliauti,
Grynj pinig pramogauti užsienio
turjimas
šalyse
Finansiškai
paremti
tvus
ar
kitus
giminaiius
vyresniame amžiuje
Finansiškai
paremti
suaugusius vaikus
Apsisaugoti
nuo
pajam
praradimo
Apsisaugojimas vairi rizik atvejais
(atsargumas)
Kaupti
nenumatyt/papildom
išlaid fond
sigyti
bst,
Pinig
automobil (ar kit
kaupimas
brangiai
kainuojant
ilgalaikio
objekt)
vartojimo
prekms
Kaupti
fond
bsimoms
vaik/ank studijoms
Kaupti
vaik/ank
ateiiai, j gerovei
Turto
kurti
valdymas,
apimantis
sigyti
papildom
investavim ir bst
verslum
Užsitikrinti
pageidaujamas
pajamas
bsimam
pensiniam amžiui
Turti patogi senatv



%

Nesvarbu

Nežino

Svarbu

III grup
Nesvarbu

Nežino

Svarbu

II grup
Nesvarbu

Asmeniniai
finansiniai tikslai

Nežino

Asmeninis
finansinis
motyvas

Svarbu

I grup

%

100

0

0

100

0

0

100

0

0

93,7

0

6,3

42,9

42,9

14,3

26,7

20

53,3

75,3

6,3

18,8

85,7

0

14,3

13,3

20

66,7

75

25

0

100

0

0

25

25

50

42,9

0

57,1

0

50

50

100

0

0

100

0

0

100

0

0

93,7

6,3

0

83,3

0

16,7

92,9

7,1

0

93,7

0

6,3

57,1

0

42,9

26,7

20

4,3

43,8

31,3

25

42,9

14,3

42,9

0

50

50

18,8

25

56,3

42,9

0

57,1

0

50

50

56,3

0

43,7

0

0

100

31,6

2,6

66,8

93,7

6,3

0

100

0

0

100

0

0

93,7

0

6,3

100

0

0

80

20

0

33,3 66,7

0
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Asmeninio finansinio tikslo „atostogauti, keliauti, pramogauti užsienio šalyje“ yra
patogaus gyvenimo atributas, kur svarbesniu vardina antros grups respondentai, nei pirmos
grups respondentai, ir beveik nesvarbiu vardina treios grups respondentai.
Didžioji dauguma respondent visose trijose grupse svarbiu asmeniniu finansiniu tikslu
vardina finansin param savo tvams ar kitiems giminaiiams. Be to, visi antros grups
respondentai mano, kad finansiškai remti savo tvus (ar kitus giminaiius) yra svarbu, nors
pastebtina, jog šios grups respondent pajamos yra gana mažos – puss (50 %) pajamos yra
mažesns nei 1000 Lt (žr. 5 lentel). Manytina, jog respondent finansins galimybs remti
tvus yra gana ribotos, todl šiuo atveju, galima žvelgti antros grups respondent moralin
sipareigojim padti savo tvams.
Pastebtina, jog pirmos ir antros grupi respondentai mano, kad svarbu finansiškai
paremti suaugusius vaikus, kai š klaster sudaro respondentai, neturintys vaik ir niekada
neplanav j turti. Tokius tyrimo rezultatus galima bt paaiškinti dvejopai: atspindima
respondent generalizuota nuomon bei požiris, jog šeimoje yra realizuojamas kart
solidarumas ir tokiu atveju, vertindami vardyt asmenin finansin tiksl „finansiškai remti
suaugusius vaikus“, respondentai save nuasmenino ir išreišk vyraujani nuomon aplinkoje;
kita vertus, tokius rezultatus galima paaiškinti darant prielaid, jog respondentai, nors ir
neturdami savo vaik, mato poreik ir btinyb finansiškai paremti savo giminaii vaikus
(pavyzdžiui, krikšto vaikus).
Siekiant nustatyti ryšius tarp respondent sociodemografinio profilio charakteristik bei
vardint asmenini finansini tiksl, atlikta koreliacini ryši analiz (žr. 7 lentel).
7 lentel
Bevaiki šeim pirmos grups respondent sociodemografini charakteristik ir grynj
pinig turjimo motyvo koreliaciniai ryšiai
Lytis
Patenkinti
btiniausius
savo
(šeimos) poreikius
Atostogauti, keliauti,
pramogauti užsienio
šalyse
Užsiimti
norima
veikla, hobiu
Finansiškai paremti
tvus
ar
kitus
giminaiius senatvje

Išsilavinimas
r
rho

r

Pajamos
rho

r

rho

-0,258

-0,258

0,228

0,228

-0,435

-0,409

0,516*

-0,415

-0,237

-0,058

0,583*

0,596*

-0,369

-0,170

0,237

0,146

-0,160

-0,061

0,706*

0,859*

*

*

-0,270

-0,033

-0,320

-0,098

-0,593*

-0,600*

-0,404

-0,403

0,158

0,045

0,237

0,344

*- p=0,05; **- p=0,01
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Šeimos
struktra
r
rho

Gauti rezultatai rodo, jog kuo didesns primos grups respondent pajamos, tuo daugiau
galimybi turi asmenys patenkinti kitus, ne tik btiniausius šeimos poreikius. Tuo tarpu
galimybs tenkinti kitus šeimos poreikius (atostog, hobi), pomgiai) priklauso nuo šeimos
struktros, t.y. iškyla poreiki derinimo, tuo paiu ir finans paskirstymo momentas. Be to,
moterys labiau linkusios finansiškai padti savo tvams vyresniame amžiuje nei vyrai.
Antroje grupje (žr. 8 lentel) tikslas patenkinti btiniausius poreikius priklauso nuo
šeimos struktros, respondent gyto išsilavinimo bei disponuojam pajam dydžio. Kaip jau
buvo minta, antros grups respondentai disponuoja palyginti mažomis pajamomis (žr. 5
lentel), kurios priklauso nuo j gyto išsilavinimo, taigi, šiuo atveju matyti, jog btiniausi
poreiki patenkinimas šiai respondent grupei yra esminiai svarbus.
8 lentel
Bevaiki šeim antros grups respondent sociodemografini charakteristik ir grynj
pinig turjimo motyvo koreliaciniai ryšiai

Patenkinti btiniausius savo (šeimos) poreikius
Atostogauti, keliauti, pramogauti užsienio
šalyse
Užsiimti norima veikla, hobiu
Finansiškai paremti tvus ar kitus giminaiius
senatvje

Šeimos
struktra
r
rho
1,00** 1,00**

Išsilavinimas
Pajamos
r
rho
r
rho
0,533 0,540 0,935** 0,935**

-0,149

0,000

0,106 0,000

0,185

0,289

0,354

0,468

0,628 0,674

0,661

0,750

0,548

0,548

0,156 0,197

0,342

0,342

*- p=0,05; **- p=0,01

Pastebtina, jog asmeninio finansinio tikslo finansiškai paremti tvus ar kitus
giminaiius vyresniame amžiuje svarbumo vertinimas priklauso nuo respondent šeimos
struktros, t.y du gyvenantys asmenys link labiau remti savo tvus nei vienas gyvenantis
asmuo.
Treioje grupje nustatyti vidutinio stiprumo arba stiprs koreliaciniai ryšiai tarp
asmenini finansini tiksl, išreiškiani grynj pinig turjimo motyv, ir sociodemografini
kintamj “šeimos struktra”, “išsilavinimas” bei “pajam dydis” (žr. 9 lentel).
9 lentel
Bevaiki šeim treios respondent grups sociodemografini charakteristik ir grynj
pinig turjimo motyvo koreliaciniai ryšiai

Atostogauti, keliauti, pramogauti
užsienio šalyse
Užsiimti norima veikla, hobiu
Finansiškai paremti tvus ar kitus
giminaiius vyresniame amžiuje

Šeimos struktra
r
rho
-0,371
-0,555*

Išsilavinimas
r
rho
-0,608*
-0,649*

0,156
0,354

-0,803**
-0,661**

0,255
0,354

Pajamos
r
rho
0,841** 0,776**

-0,834** 0,633* 0,716**
-0,661** 0,742** 0,734**

*- p=0,05; **- p=0,01
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Tvus vyresniame amžiuje planuoja finansiškai remti aukštesnio išsilavinimo 50-60
met amžiaus respondentai, taiau pastebtina, jog, kuo šio amžiaus respondent pajamos yra
didesns, tuo tikslas finansiškai remti tvus vyresniame amžiuje vertinamas kaip mažiau
svarbus.
Apsisaugojimo (atsargumo) motyvas. Asmeniniai finansiniai tikslai „apsisaugoti nuo
pajam praradimo vairi rizik atvejais“ bei „kaupti nenumatyt ar papildom išlaid fond“,
apibdinami apsisaugojimo motyvu, o ši asmenini finansini tiksl nustatymas ir
gyvendinimas yra susijs su kintaniu ekonomikos ciklu. Taupyti svarbu tam, kad visuomet
bt galima turti pakankamai lš bsimoms netiktoms išlaidoms (Jureviien, Gausien,
2010). Kaip matyti iš 10 lentelje pateikt duomen, asmeniniai finansiniai tikslai “apsisaugoti
nuo pajam praradimo vairi rizik atvejais” bei „kaupti nenumatyt/papildom išlaid
fond” yra vertintini kaip itin svarbs visose respondent grupse.
10 lentel
Bevaiki šeim respondent sociodemografini charakteristik ir atsargumo motyvo koreliaciniai
ryšiai

%
Apsisaugoti
nuo
praradimo
vairi
atvejais
Kaupti nenumatyt
fond

pajam
rizik
išlaid

%

Nesvarbu

Nežino

Svarbu

III grup
Nesvarbu

Nežino

Svarbu

II grup
Nesvarbu

Nežino

Atsargumo motyvas

Svarbu

I grup

%

95,5

4,5

0

100

0

0

100

0

0

90,9

4,5

4,5

85,7

0

14,3

92,1

7,1

0

Pirmos grups atveju, nustatyta, jog kuo didesnmis pajamomis disponuoja respondentai,
tuo svarbiau yra apsisaugoti nuo pajam praradimo vairi rizik atevajais (r=-0,516, kai
p=0,05; rho=-0,415, kai p=0,05) bei kauti nenumatyt išlaid fond (r=-0,536, kai p=0,05; rho=0,442, kai p=0,05). Taip pat, kuo aukštesnis respondent išsilavinimas, tuo svarbiau yra kaupti
lšas nenumatytoms ar papildomoms šeimos išlaidoms (r=-0,512, kai p=0,05; rho=-0,653, kai
p=0,05).
Antrosios grups atveju nustatyta, jog kuo aukštesnis išsilavinimas ir kuo didesnmis
pajamomis disponuoja respondentai, tuo svarbiau yra kaupti nenumatyt ar papildom išlaid
fond (r=-1,000, kai p=0,01; rho=1,000, kai p=0,01 bei r=-0,581, kai p=0,01; rho=-0,566, kai
p=0,01). Treios grups atveju koreliaciniai ryšiai nustatyti tik tarp respondent disponuojam
pajam dydžio bei tiksl apsisaugoti nuo pajam praradimo vairi rizik atvejais ir kaupti lšas
nenumatyt ar papildomoms išlaidoms. Gauti rezultatai rodo, jog kuo didesns respondent
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mnesio pajamos, tuo minti finansiniai tikslai yra vertinami kaip svarbesni (r=-0,510, kai
p=0,05; rho=-0,440, kai p=0,05 ir r=-0,636, kai p=0,05; rho=-0,500, kai p=0,05).
Turto valdymo motyvas. Turto valdymo motyvas labiausiai išreiškia respondent
asmenini finans planavim tenkinant poreikius bsimo vyresnio amžiaus laikotarpiu.
Koreliacini ryši analiz tarp sociodemografinio profilio charakteristik ir asmenini
finansini tiksl, apimani turto valdymo motyv, atskleid, jog egzistuoja labai silpni arba
silpni ryšiai pirmoje respondent grupje. Šiuo atveju, matyti, kad jaunesnio amžiaus
respondentai dar nra galvojantys apie bsim vyresnio amžiaus laikotarp . Antroje amžiaus
grupje, skaiiavimai neatlikti dl to, jog vertinant asmenini finansini tiksl svarbum,
pasirinktas tik vienas atsakymo variantas „labai svarbu“.
11 lentel
Bevaiki šeim sociodemografini charakteristik ir turto valdymo motyvo koreliaciniai ryšiai

III grup

I grup

Lytis
sigyti
papildom
bst
Užsitikrinti
pageidaujamas
pajamas
bsimam
pensiniam amžiui
Turti
patogi
senatv
sigyti
papildom
bst
Užsitikrinti
pageidaujamas
pajamas
bsimam
pensiniam amžiui
Turti
patogi
senatv

Šeimos struktra
r

rho

Išsilavinimas
r

rho

Pajamos

r

rho

r

rho

0,080

0,140

0,262

0,367

-0,327

0,222

0,200

0,190

0,170

0,233

0,176

0,307

-0,219

-0,176

-0,429

-0,366

-0,033

0,200

-0,102

0,366

0,343

-,0320

-0,641

-0,446

-

-

0,290

0,299

-0,542

-0,559

0,395

0,499

-

-

0,535*

0,535** 0,875** 0,875** 0,637

-0,724

-

-

0,821** 0,750** 0,889** 0,935** 0,700

-0,836

*- p=0,05; **- p=0,01; - nra reikšms (žymtas tik vienas atsakymo variantas)

Treioje grupje nustatyti stiprs koreliaciniai ryšiai tarp respondent sociodemografinio
profilio charakteristik bei turto valdymo tiksl, parodantys, kad vardinti asmeniniai finansiniai
tikslai yra svarbesni aukštesnes pajamas turintiems asmenims. Kita vertus, tokius rezultatus
galima paaiškinti tuo, kad treios grups respondentai yra priešpensinio amžiaus asmenys, tad
jie labiau suvokia bsimo vyresnio amžiaus laikotarp ir stengiasi finansiškai jam pasirengti, jog
išlaikyti j manymu, tinkam vartojimo lyg .
Patogi senatv arba patogus vyresnio amžiaus laikotarpis yra siejamas ne tik su
finansiniu saugumu, taiau ir kitomis vyresnio amžiaus komponentmis. 12 lentelje pateikti
duomenys rodo, jog finansin nepriklausomyb vis amžiaus grupi respondent vertinamos
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kaip esmins. Antros grups respondentai finansin nepriklausomyb vyresniame amžiuje bei
ger sveikat šiuo laikotarpiu vertina kaip vienodai svarbias.
12 lentel
Bevaiki šeim bsimo vyresnio amžiaus laikotarpio komponen i vertinimas

Finansin nepriklausomyb
Išlaikyti pasiekti gyvenimo standartai
Galimyb užsiimti norima veikla, pomgiais, kuriais negaljo
užsiimti aktyviuoju darbingu periodu
Gera sveikata
Tinkama socialin priežira

I grup
%
92,3
23,1

II grup
%
57,1
14,3

III grup
%
73,3
6,7

53,8

42,9

46,7

38,5
61,5

57,1
85,7

100
46,7

Asmenini finansini motyvus prioritetiškumo identifikavimas leidžia labiau išryškinti
respondent asmenini finans planavim (žr. 13 lentel).
13 lentel
Bevaiki šeim asmenini finansini motyv prioritetiškumas
Amžiaus
grup

I grup

II grup

III
grup

Asmeniniai finansiniai motyvai
5
prioritetas
Turto
valdymas
(30,8 %)

1 prioritetas

2 prioritetas

3 prioritetas

4 prioritetas

Grynj pinig
turjimas
(76,9 %)
Grynj pinig
turjimas
(42,9 %)/
Turto valdymas
(42,9 %)
Grynj pinig
turjimas
(100%)

Apsisaugojimas
(atsargumas)
(46,2 %)

Turto valdymas
(30,8 %)

Turto valdymas
(30,8 %)

Apsisaugojimas
(atsargumas)
(57,1 %)

Grynj pinig
turjimas
(42,9 %)

Turto valdymas
(57,1 %)

Grynj
pinig
turjimas
(71,4 %)

Apsisaugojimas
(atsargumas)
(53,3 %)

Apsisaugojimas
(atsargumas)
(46,7 %)

Turto valdymas
(66,7%)

Turto
valdymas
(66,7%)

Kaip matyti, visose amžiaus grupse, pirmuoju prioritetu identifikuojamas grynj
pinig turjimas, o antruoju prioritetu – atsargumo motyvas. Treiuoju prioritetu pirmos grups
respondentai vardino turto valdymo motyv, tuo tarpu antros grups respondentai vardino
grynj pinig turjimo motyv. Tok antros grups respondent pasirinkim galtume
paaiškinti j pakankamai mažomis disponuojamomis mnesio pajamomis (žr. 5 lentel). Turto
valdymo motyvas visose respondent grupse vardintas ketvirtuoju prioritetu, o penkto
finansinio motyvo prioriteto vertinimo atveju vl matyti skirtumai tarp respondent grupi
nuomoni.
Asmenini finans valdymas numato, jog identifikavus finansinius tikslus bei motyvus
yra pasirenkamos priemons j gyvendinimui. Pastebtina, jog visi (100 %) antros ir treios
grups respondentai nurod naudojantis vien ar kelias finansines priemones (indliai banke,
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draudimas ir t.t.), tuo tarpu tik 43,8 % pirmos grups respondent naudoja vairias finansines
priemones, nors ši grup identifikavo finansinius motyvus atspindinius taupym ir/ar
investavim (žr. 13 lentel). Pagrindins priežastys, dl ko minta respondent grup netaupo
yra didels asmens (šeimos) išlaidos per mnes (77,8 %), nepasitikjimas finansinmis
priemonmis (77,8 %), tredalis nurod, jog stokoja žini apie investavim bei taupym (33,3
%), ir tik dešimtadalis (11,1 %) nurod, kad ketina taupyti vliau. Koreliacin analiz parod,
jog pirmos grups respondent nepasitikjimas finansinmis priemonmis priklauso nuo to, kiek
jie žini apie finans valdym turi (r=0,903, kai p=0,01; rho=0,852, kai p=0,01).
Pirmos grups respondentai moka mokas

pensij fondus (25 %), tiek pat (25%)

respondent savo santaupas kaupia ir laiko kaip indlius bankuose. Kiek mažesn dalis
respondent (18,8 %) kaupti santaupoms yra pasirink draudim bei (18,8%) investavim
nekilnojamj turt (pardavimo, nuomos tikslais). 57,1% antros grups respondent naudoja
draudim kaip instrument kaupti santaupas, tiek pat respondent nurod, kad santaupas kaupia
ir laiko kaip indlius bankuose bei investuoja

nekilnojamj turt nuomos arba pardavimo

tikslais. Taiau tik 28,6 % respondent kaupia bsim pensij pensij fonduose. Treios grups
respondentai siekdami taupyti naudoja tokius finansinius instrumentus: draudim (26,7%),
pensij kaupim privaiuose pensij fonduose (26,7 %), tuo tarpu indlius bankuose turi tik 13,3
% respondent.
Išanalizuoti vis amžiaus grupi respondent asmenini finans valdymo ypatumai
parod, kaip skirtingo amžiaus respondentai siekia susikurti bsim pajam šaltinius bei
užsitikrinti tiktinas pajamas vyresniame amžiuje. Taiau tyrime siekta nustatyti kokius kitus
paramos šaltinius vardina respondentai (žr. 14 lentel).
14 lentel
Eventuals bevaiki šeim finansins paramos šaltiniai vyresniame amžiuje

Pats asmuo (jo/jos santaupos ir t.t.)
Sutuoktinis(-)/partneris(-)
Kiti artimieji, giminaiiai
Bendruomen, bendruomenins organizacijos
Nevyriausybins organizacijos
Valdžios institucijos

I grup

II grup

III grup

%

%

%

93,8
61,5
7,7
15,4
0
61,5

100
37,5
16,7
0
0
14,3

100
20
6,7
0
0
60

Kaip matyti, pagrindinis paramos šaltinis vyresniame amžiuje yra pats asmuo, o tai rodo
respondent atsakomybs už savo bsimo vyresnio amžiaus laikotarpio suvokim. Pastebtina,
jog sutuoktinis (-)/partneris(-) kaip paramos šaltinis labiausiai

vardinamas pirmoje

respondent grupje, nors tik pus j yra susituok ar gyvenantys su partneriu. Panašu, jog
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respondentai, kurie šiuo metu yra dar nesukr šeimos ir nesurad gyvenimo partnerio, šeimos
krim yra atidj vlesniam amžiui, o j sukr ar surad gyvenimo partner tikisi paramos iš
jo ar jos. Bendruomen ir vairios bendruomenins organizacijos kaip paramos šaltinis
atpaž stamas tik jauniausi respondent. Valstybinmis organizacijomis, valdžios institucijomis
mažiausiai pasitiki 40-49 met amžiaus respondentai.
Apibendrinant klasterio „Bevaiks šeimos“ asmenins finansins elgsenos ypatumus,
galima teigti, jog asmenini finans valdymas priklauso nuo respondent gyto išsilavinimo bei
disponuojam pajam dydžio – kuo pajamos didesns ir kuo išsilavinimas yra aukštesnis, tuo
labiau respondentai suvokia asmenini finans valdymo svarbum bei pasirenka atitinkamas
priemones jiems pasiekti. Pirmos grups respondentai neturi pakankamai žini bei nepasitiki
finansinmis priemonmis, todl netaupo ir neinvestuoja siekdami asmenini finansini tiksl
gyvendinimo.

3.1.3. Bevaiki šeim lkes iai priva ioms socialins globos paslaugoms vyresnio amžiaus
asmenims

Kaip jau buvo minta, socialin globa šeimoje dažniausiai priešpastatoma socialinei
globai institucijoje, todl svarbu yra nustatyti, kaip socialin glob šeimoje ir socialin glob
privaiuose socialins globos namuose vertina ir kokius lkesius turi skirtingo amžiaus
respondentai. Socialins globos šeimoje pasirinkimas vyksta vertinant tokius globos šeimoje
aspektus: šeimos nari sipareigojimas ir kart solidarumas; šeimos, kaip tinkamiausios vyresnio
amžiaus asmens poreiki tenkinimo šaltinio, traktavimas; gyvenamosios vietos, artimos aplinkos
išlaikymas vyresniame amžiuje; kasdiens vyresnio amžiaus asmens veiklos tstinumas bei
globojamo asmens savarankiškumo puoseljimas.
Vyresnio amžiaus asmens globa šeimoje kaip pareig labiausiai yra suvokiama ir
išreiškiama antros grups respondent – 42,9 % teig, jog vaik (ank) pareiga rpintis senais
tvais (seneliais), globoti juos namuose. Vadinasi, beveik pus šio amžiaus respondent ryžtsi
globoti vyresnio amžiaus šeimos nar dl moralinio sipareigojimo. Pirmoje grupje tik 12,5 %
respondent teig, jog vaikai ar ankai yra sipareigoj rpintis vyresnio amžiaus tvais (ar
seneliais), tuo tarpu treios grups respondentai nemano (0%), kad šeimos nari pareiga yra
rpintis vyresnio amžiaus asmeniu ir j globoti šeimoje.
Pastebtina, jog asmens poreiki tenkinimo aspektu, btent treios grups respondentai
mano, jog šeima yra tinkamiausia aplinka, kurioje yra geriausiai pasirpinama vyresnio amžiaus
asmens poreikiais – 93,3 %. Panašiai vyresnio amžiaus asmens poreiki tenkinim šeimos
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aplinkoje vertina ir antros grups respondentai – 85,7 %, o taip manani pirmos grups
respondent yra tik ketvirtadalis – 25,1 %.
Gyvenamos aplinkos (artimos aplinkos) išlaikymo aspektu, socialin glob šeimoje
panašiai vertina visos trys respondent grups. Asmens savarankiškumo ir veiklos tstinumo
aspektu, dauguma (73,3 %) treios grups respondent mano, jog šeima yra tinkamiausia
aplinka, kurioje vyresnio šeimos narys gali užsiimti kasdienine veikla, atitinkania jo interesus
bei sveikatos bkl, taip pat yra išlaikomi asmens ryšiai su šeimos nariais, kitais giminaiiais bei
kaimynais. Panaš vertinim pateikia ir antros grups respondentai – 80 %, tuo tarpu tik apie
ketvirtadalis pirmos grups respondent mano, kad vyresnio amžiaus asmens globa šeimoje
padeda išlaikyti jo savarankiškum ir autonomiškum. Gauti rezultatai rodo, kad nors treioji
grups nemano, kad vyresnio amžiaus šeimos nario globa yra pareiga, taiau labiausiai
identifikuoja, kodl globa šeimoje yra tinkamiausiai vyresnio amžiaus asmeniui. Tai galima bt
paaiškinti tuo, kad šio amžiaus respondentai (50-60 m.) gali jau nebeturti artimj, kuriuos
reikt globoti, todl jie nebra sipareigoj bti globjais. Pirmos grups respondentai, yra
jauniausia grup klasteryje, o j vertinimus vyresnio amžiaus asmens globos šeimoje atžvilgiu,
galima paaiškinti tuo, kad jie gali dar neturti globjo patirties (pagal McLaughlin, 2009 – nra
patirties ekspertas).
Sociodemografinio profilio ir socialins globos šeimoje pasirinkimo ryšys. Atlikus
koreliacin analiz gauti rezultatai parod (koreliacijos koeficient r ir rho reikšms yra tarp
0,289 ir 0,186), sprendimas ateityje globoti vyresnio amžiaus asmen šeimoje nepriklauso nuo
respondent lyties, j gyto išsilavinimo ar disponuojam pajam (dabartiniu metu).
Antroje grupje nenustatyti ryšiai tarp respondent sociodemografinio profilio
charakteristik ir priežasi, dl kuri vyresnio amžiaus asmens socialin globa bt tinkama
šeimoje – gautos koreliacijos koeficient r ir rho reikšms yra tarp -0,302 ir 0,476. Treioje
grupje koreliaciniai ryšiai nustatyti tarp asmens savarankiškumo ir veiklos tstinumo
užtikrinimo bei respondent išsilavinimo – r=0,669, kai p=0,1; rho=0,657, kai p=0,01. Taiau
koreliacini ryši analiz neparod, jog yra ryšys tarp kit respondent sociodemografinio
profilio charakteristik bei lkesi vyresnio amžiaus asmens socialinei globai.
Apibendrinant galima teigti, jog vyresnio amžiaus asmens socialins globos pasirinkimas
bei lkesiai nra apsprsti sociodemografinio profilio charakteristikomis, todl šiuo aspektu
sudtinga prognozuoti respondent pasirinkimus. Manytina, jog norint išsamiau atskleisti
lkesius socialinei globai šeimoje, tikslinga vertinti asmen, kuriems reikalinga socialin
globa, poreikius bei vertinti koreliacinius ryšius tarp nustatyt poreiki ir lkesi socialinei
globai šeimoje. Taiau, šiuo atveju, respondentais turi bti tie asmenys, kuriems poreikis
socialinei globai jau yra iškils. Disertaciniame tyrime respondentais pasirinkti potencials
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privai socialins globos paslaug vartotojai ir nra vertinami poreikiai socialinei globai, todl
manytina, kad vardinti tyrimo apribojimai daro tak tyrimo rezultatams ir j išsamumui.
Socialin globa privaiuose globos namuose. Socialin globa privaiuose socialins
globos namuose vertinama šiais aspektais: asmens poreiki tenkinimas (teikiamos socialins
globos paslaugos atitinka globojamo asmens individualius poreikius, paslaugos teikiamos
lanksiai reaguojant besikeiianius asmens poreikius ir yra atsižvelgiama globojamo asmens
norus ir pageidavimus; personalo kompetencija ir profesionalumas, socialins globos nam
personalo skaiiaus ir gyventoj skaiiaus santykis, personalo pagarbus bendravimas su
globojamu asmeniu bei etiškas elgesys, personalo pagarbus bendravimas su globojamo asmens
artimaisiais, gyvenamos aplinkos išlaikymas (sudaromos slygos turti asmenini daikt;
pripaž stama ir užtikrinama teis turti privai erdv (vienvietis kambarys, asmeninis higienos
kambarys ir pan.), socialins globos namai arti buvusios gyvenamosios vietos arba toje paioje
gyvenvietje), pat asmens savarankiškumas ir veiklos tstinumas (sudaromos slygos išlaikyti
ryšius su šeima, artimaisiais, gyvenamja vieta).
Pastebtina, jog dauguma vis trij grupi respondentai šiuos privai socialins globos
paslaug aspektus vertino gana palankiai, o tai rodo, kad esant poreikiui respondentai pasirinkt
vyresnio amžiaus asmens socialin glob (tai bt jie patys ar kitas šeimos narys) privaiuose
socialins globos namuose.
Sociodemografinio profilio ir socialins globos privaiuose globos namuose pasirinkimo
ryšys. Atlikus koreliacini ryši analiz nustatyta, jog privai socialins globos paslaug
pasirinkimas

ir

lkesiai

nepriklauso

nuo

respondent

sociodemografinio

profilio

charakteristik, kadangi koreliacijos koeficient r ir rho reikšms vis tirj grupi atvejais yra
tarp -0,188 ir 0,288.
Manytina, kad šiuo atveju privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims pasirinkimas negali bti siejamas su respondent sociodemografinio profilio
charakteristikomis. Galima teigti, jog prognozuoti privai socialins globos paslaug vyresnio
amžiaus asmenims pasirinkim tikslinga traukti kitus kintamuosius, pavyzdžiui fiziologini,
socialini, psichologini poreiki vertinim bei ši poreiki ssajas su lkesiiais mintoms
paslaugoms. Taiau privai socialins globos paslaug vartotoj poreikiai šiame tyrime nebuvo
vertinami, kadangi respondentais buvo pasirinkti potencials ši paslaug vartotojai, o tai galjo
turti takos atlikto tyrimo rezultatams.
Tyrimo rezultat aptarimas. Bevaiki šeim, kaip potenciali privai socialins globos
paslaug vartotoj elgsena rinkoje analizuota vertinant paklausos veiksnius bei j tarpusavio
ssajas.
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Bevaiks šeimos

I grup

Sociodemografins
charekteristikos

Asmenini finans
valdymas

Lkesiai socialinei
globai

II grup

Sociodemografins
charekteristikos

Asmenini finans
valdymas

Lkesiai socialinei
globai

III grup
Sociodemografins
charekteristikos

Asmenini finans
valdymas

Lkesiai socialinei
globai
Vidutinio stiprumo arba stiprs koreliaciniai ryšiai
Silpni ir labai silpni koreliaciniai ryšiai

10 pav. Tyrimo rezultat apibendrinimas klasteryje „Bevaiks šeimos“

Nustatyta, kad bevaiki šeim elgsen galima prognozuoti tik vertinant ryšius tarp
sociodemografinio profilio kintamj bei asmenins finansins elgsenos kintamj. Tuo tarpu
socialins globos šeimoje ir privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims
pasirinkimas ir tuo paiu nra susij su sociodemografinio profilio charakteristikomis.
Manytina, jog norint identifikuoti lkesius privaioms socialins globos paslaugoms ir j raišk
socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims raišk, tikslinga pasirinkti kitus
kintamuosius – t.y. vertinti poreikius.
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15 lentel
Tyrimo hipotezi primimo/atmetimo rezultat apibendrinimas klasteryje “Bevaiks šeimos”
Pagrindins tyrimo hipotezs
H1: Privai socialins globos paslaug teikjo
pasirinkimas priklauso nuo potenciali socialins
globos
paslaug
vartotoj
sociodemografini
charakteristik (išsilavinimo ir pajam dydžio).
H2: Socialins globos šeimoje pasirinkimas priklauso
nuo potenciali socialins globos paslaug vartotoj
sociodemografini charakteristik.
H3: Potenciali socialins globos vartotoj asmenin
finansin elgsena priklauso nuo sociodemografini
charakteristik.
H4: Potenciali socialins globos paslaug vartotoj
finansin elgsena remiasi kart solidarumo principu.

Respondent
grup
I grup
II grup
III grup

Hipotezs
atmetimas/patvirtinimas
Priimta
Priimta
Priimta

I grup
II grup
III grup
I grup
II grup
III grup
I grup
II grup
III grup

Atmesta
Atmesta
Atmesta
Priimta
Priimta
Priimta
Atmesta
Atmesta
Atmesta

Pastebtina, jog jaunesnio amžiaus (pirmos grups respondentai), nra aiškiai
suvokiantys asmeninio finansinio planavimo tikslingumo, todl manytina, kad jeigu tokia j
elgsena (kokia yra šiuo metu) išliks viso darbingo periodo metu, tiktina, jog vyresniame
amžiuje j galimybs pirkti privaias socialins globos paslaugas bus ribotos. Antros grups
respondentai disponuoja mažiausiomis pajamomis (šiame klasteryje), taiau suvokia asmeninio
finansinio planavimo tikslingum, o j galimybs pirkti privaias socialins globos paslaugas
vertintinos kaip palankios. Treios grups respondent galimybs pirkti privaias socialins
paslaugas vertintinos kaip atitinkanios j pasirinkt asmenini finans valdymo plan.

3.2. Mažavaiks šeimos, kaip potencials socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims vartotojai
Šiame poskyryje analizuojami klasteriui „Mažvaiks šeimos“ priskiriam respondent
grupi sociodemografinio profilio, asmenins finansins elgsenos ir socialins globos šeimoje ar
privaiuose socialins globos namuose pasirinkimo ssajos. Pirmiausiai nustatomas klasterio
respondent sociodemografinio profilio charakteristikos bei vertinami koreliaciniai ryšiai tarp
j. 3.2.2. poskyryje analizuojami daugiavaiki šeim asmeniniai finansiniai tikslai ir finansiniai
motyvai bei priemons jiems gyvendinti, siekiant identifikuoti ši respondent asmenins
finansins elgsenos ypatumus, o 3.2.3. poskyryje nagrinjami lkesiai socialinei globai šeimoje
ar socialinei globai privaiuose socialins globos namuose.
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3.2.1. Mažavaiki šeim sociodemografinis profilis

Klaster „Mažavaiks šeimos“ sudaro 30-39 met, 40-49 met, 50-60 met amžiaus
respondentai, turintys vien arba du vaikus. Tokios šeimos, auginanios vien arba du vaikus
yra apibdinamos mažavaiki šeim7 svoka. Vien vaik turinios šeimos sudar 34,5 %, du
vaikus turinios šeimos sudar 65,5 % šio klasterio respondent, o j pasiskirstymas pagal
sociodemografines charakteristikas iliustruoja 16 lentelje pateikiama informacija.

16 lentel
Klasterio „Mažvaiks šeimos“ respondent sociodemografinio profilio charakteristikos
Požymis
Lytis
Vaik skai ius
Šeimynin
padtis

Išsilavinimas

Pajamos per
mnes Lt,

Gyvenamoji vieta

Vyras
Moteris
1 vaikas
2 vaikai
Neveds/netekjusi
Veds/ištekjusi
Gyvena partnerystje
Išsiskyrs/išsituokusi
Našlys/našl
Vidurinis
Profesinis
Aukštesnysis
Aukštasis neuniversitetinis
Aukštasis universitetinis
Iki 1000
Nuo 1001 iki 2000
Nuo 2001 iki 3000
Nuo 3001 iki 4000
Nuo 4001 iki 5000 Lt
Daugiau nei 5001 Lt
Miestas,
buvs
apskrities
centras
Miestas, rajono centras
Miestelis, kaimas

I grup
%
33,7
66,3
44,4
55,6
3,2
84,9
3,9
7,9
0
6,8
12,5
17,2
12,2
51,3
2,5
16,5
40,3
20,1
9
11,5

II grup
%
24,1
75,9
24,1
75,9
0,8
78,2
3,4
12,3
5,4
7,9
19,5
25,9
16,2
30,5
9
21,1
28,6
30,5
3,4
7,5

III grup
%
34
66
34,8
65,2
0,7
73
7,1
15,6
3,5
14,2
10,6
40,4
8,5
26,2
14,2
16,3
46,1
12,8
5
5,7

18,1
41,3
40,6

27,1
35,7
37,2

32,9
46,4
20,7

Taikant kryžminio procentinio pasiskirstymo metod nustatyta, jog dabartinis vaik
skaiius vis amžiaus grupi respondent šeimose beveik atitinka planuojam ar planuot
norim vaik skaii šeimoje (žr. 17 lentel). Treios grups respondent dabartinis vaik
skaiius šeimoje labiausiai atitinka planuot vaik skaii šeimoje (r=0,689, kai p=0,01),

7

 Stanknien V., Jonkaryt A., Mitrikas A., A. (2003). Šeimos transformacija Lietuvoje: požymiai ir
veiksniai//Filosofija. Sociologija. Nr. 2. p. 51-58. Mitrikas A. A. (2006). Šeima ir vaikai: realijos
vertinimai//Sociologija: mintis ir veiksmas. Nr. 2006/1. p. 61-75
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lyginant su kitomis amžiaus grupmis (antra respondent grup r=0,372, kai p=0,01; treia
respondent grup r=0,2445, kai p=0,01).
17 lentel
Mažavaiki šeim dabartinis ir planuojamas/planuotas vaik skai ius šeimoje
Amžiaus grup
I grup
II grup
III grup

Dabartinis
vaik skai ius
šeimoje
1 vaikas
2 vaikai
1 vaikas
2 vaikai
1 vaikas
2 vaikai

Planuojamas/planuotas vaik skai ius šeimoje
1 vaikas
2 vaikai
3 vaikai
4 ir daugiau vaik
%
%
%
%
48
42,3
8,9
0,8
5,2
66,5
25,8
2,6
44,4
41,3
14,3
0
2,5
85,4
10,1
2
81,6
16,3
2
0
5,4
85,4
14,1
1,1,

Šeimos struktros ir pajam dydžio ryšys. Šeimos struktros ir šeimos vidutini pajam
dydžio koreliacini ryši analiz parod, jog vis trij amžiaus grups respondent
disponuojam mnesio pajam dydis nepriklauso nuo šeimos struktros8 – t.y. ar šeimos
mnesio pajamas generuoja vienas ar du suaug asmenys (pirma grup r=-0,138, kai p=0,05;
rho=-0,121, kai p=0,01; antra grup r=-0,078; rho=-0,123, kai p=0,05; treia grup r=-0,140;
rho=-0,148, kai p=0,01).
Išsilavinimo ir pajam dydžio ryšys. Galima teigti, jog vis trij grupi respondent
disponuojam pajam dydis beveik nepriklauso nuo j gyto išsilavinimo – pirma grup
r=0,220, kai p=0,01; rho=0,218, kai p =0,01; antra grup r=0,273, kai p=0,01; rho=0,304, kai p
=0,01; treia grup r=0,202, kai p=0,05; rho=0,208, kai p=0,05.
Koreliaciniai ryšiai tarp kit sociodemografinio profilio kintamj visose trijose klasterio
„Mažavaiks šeimos“ respondent amžiaus grupse nenustatyti – t.y. koreliaciniai ryšiai tarp
vaik skaiiaus šeimoje ir respondent gyto išsilavinimo, gyvenamosios vietos bei respondent
gyto išsilavinimo, taip pat gyvenamosios vietos ir gaunam vidutini mnesio pajam yra
silpni.
3.2.2. Mažavaiki šeim finansin elgsena

Gyvenimo ciklo hipotez paaiškina vartojimo ir taupymo planavimo ssajas su asmens
viso gyvenimo strategija, kuomet yra priimami sprendimai, kiek gaunam pajam asmenys
palieka vartojimui, o kiek pajam skiria taupyti ateiiai. Pagrindinis taupymo motyvas yra
kaupti lšas vlesniam laikotarpiui, ypa užtikrinant prast vartojimo lyg vyresniame amžiuje
(Jappelli, Modigliani, 1998). Analizuojant mažavaiki šeim finansin elgsen nra vertinama,

8

Duomen perkodavimas atliktas 3.1. skyriuje nurodyta tvarka
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kiek šios šeimos gaunam pajam palieka vartojimui, o kiek pajam skiria taupyti ateiiai,
taiau yra siekiama parodyti, kaip j asmenini finans valdymas siejasi su kart solidarumu.
Tyrime daroma prielaida, jog mažavaiks šeimos gali „investuoti“

savo vaikus tikdamosios

ateityje, gauti grž iš suaugusi vaik, pavyzdžiui finansin param vyresniame amžiuje ar bti
globojami suaugusi vaik šeimose. Kitaip sakant, asmenini finans valdymas šiuo atveju gali
bti grindžiamas kart solidarumu ir sipareigojimu.
Asmenini finansini tiksl ir motyv identifikavimas. Svarbiausi asmeniniai finansiniai
tikslai visoms respondent amžiaus grupms yra patenkinti btiniausius savo (šeimos) poreikius.
18 lentel
Mažavaiki šeim grynj pinig turjimo motyvo vertinimas

%
Patenkinti
btiniausius
savo
(šeimos) poreikius
Užsiimti norima veikla, hobiu
Atostogauti, keliauti, pramogauti
užsienio šalyse
Finansiškai paremti9 tvus ar kitus
giminaiius senatvje
Finansiškai paremti suaugusius
vaikus

%

Nesvarbu

Nežino

Svarbu

III grup
Nesvarbu

Nežino

Svarbu

II grup
Nesvarbu

Nežino

Asmeniniai finansiniai tikslai

Svarbu

I grup

%

100

0

0

99,6

0,4

0

99,3

0

0,7

71

10,1

18,1

47,5

11,1

41,4

48,5

18,4

3,1

65,6

14,7

19,7

40,7

14,4

41,8

52,9

20

27,1

76,7

16,8

6,4

69,5

12,8

17,7

64,3

20,7

15

65,6

24,7

9,7

67,9

15,8

16,2

70

18,6

11,4

Beveik du tredaliai vis respondent mano, jog svarbu finansiškai remti savo tvus
vyresniame amžiuje bei svarbu finansiškai paremti suaugusius vaikus. Manytina, jog šiuo atveju
stebimos mažavaiki šeim vienos kartos finansinio sipareigojimo prielaidos remti kit kart
šeimos narius.
Pirmos respondent grups atveju, tikslas finansiškai remti tvus vyresniame amžiuje
nepriklauso nuo gyto išsilavinimo (r=-0,170, kai p=0,01; rho=-0,127, kai p=0,01) bei šeimos
vidutini mnesio pajam (r=-0,070, kai p=0,01; rho=-0,023), toks pat požiris išryškja kalbant
apie finansin param suaugusiems vaikams (r=0,020; rho=0,017 bei r=-0,037; rho=-0,034).
Nors daroma prielaida, jog respondentai finansiškai siekia remti suaugusius vaikus, o vliau
tokios pat paramos tikisi iš jau suaugusi vaik vyresniame amžiuje, taiau koreliacin analiz
parod, kad taip teigti galima tik iš dalies – r=0,232, kaip=0,01; rho=0,264, kai p=0,1.

9

 Nors mokslinje literatroje (Jureviien, Bikas, 2004, ir kt.) nurodoma, jog finansin tv parama ir finansin
parama suaugusiems vaikams išreiškia asmen grynj pinig turjimo motyv, taiau disertacijos autors
nuomone, ši tiksl priskyrimas grynj pinig turjimo motyvui yra slyginis ir priklausantis nuo amžiaus grups.
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Antros respondent grups atveju, tikslo finansiškai remti tvus vyresniame amžiuje
vertinimas nepriklauso nuo gyto išsilavinimo (r=0,062; rho=0,078) bei šeimos vidutini
mnesio pajam (r=0,044; rho=0,039). Tokios pat tendencijos stebimos ir finansins paramos
suaugusiems vaikams atveju – koreliaciniai ryšiai tarp respondent išsilavinimo bei tikslo
finansiškai remti suaugusius vaikus yra labai silpni (r=0,111; rho=0,119), taip pat ryšiai tarp jau
minto finansinio tikslo vertinimo bei respondent gaunam vidutini pajam dydžio yra labai
silpni (r=0,166, kai p=0,01; rho=0,167, kaip p=0,01). Nors daroma prielaida, kad respondentai
finansiškai siekia remti suaugusius vaikus, o vliau tokios pat paramos tikisi iš jau suaugusi
vaik vyresniame amžiuje, taiau koreliacin analiz parod, kad taip teigti negalima (r=0,115,
kaip=0,05; rho=0,073, kai p=0,5).
Treios respondent grups atveju, tikslas finansiškai remti tvus vyresniame amžiuje
nepriklauso nuo gyto išsilavinimo (r=-0,088; rho=-0,144) bei šeimos vidutini mnesio pajam
(r=0,002; rho=0,038). Toks pat nuostata stebima kalbant apie finansin param suaugusiems
vaikams. Nustatyta, kad mažvaiki šeim 50-60 met respondent tikslas remti finansiškai
suaugusius vaiku nepriklauso nuo j gyto išsilavinimo (r=0,147; rho=109) bei gaunam pajam
(r=0,173; rho=0,157). Taip pat nenustatyti ryšiai tarp šios grups respondent tikslo teikti
finansin param suaugusiems vaikams bei vaik, kaip finansins paramos šaltinio vyresniame
amžiuje, identifikavimo (r=0,093; rho=0,072).
Apsisaugojimo (atsargumo) motyvas. Asmeniniai finansiniai tikslai „apsisaugoti nuo
pajam praradimo vairi rizik atvejais“ bei „kaupti nenumatyt ar papildom išlaid fond“,
apibdinami apsisaugojimo motyvu, o ši asmenini finansini tiksl nustatymas ir
gyvendinimas yra susijs su kintaniu ekonomikos ciklu. Kaip jau minta, taupyti svarbu tam,
kad visuomet bt galima turti pakankamai lš bsimoms netiktoms išlaidoms. Asmeniniai
finansiniai tikslai “apsisaugoti nuo pajam praradimo vairi rizik atvejais” bei „kaupti
nenumatyt/papildom išlaid fond” yra vertintini kaip svarbs visose respondent grupse
(19 lentel).
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19 lentel
Mažavaiki šeim apsisaugojimo (atsargumo) motyvo vertinimas

%

%
2,2

96

Nesvarbu

Nežino

Svarbu

Nesvarbu

III grup

Nežino

Apsisaugojimas
(atsargumas)

Apsisaugoti
nuo
pajam
praradimo
vairi rizik atvejais
Kaupti
nenumatyt
išlaid fond

Svarbu

Asmeniniai
finansiniai tikslai

II grup
Nesvarbu

Asmeninis
finansinis motyvas

Nežino

Svarbu

I grup

%

96

1,8

1,8

2,2 95,7

86

11,1 2,9 79,6 15,4

5

2,8

1,4

75,7 17,1 7,1

Koreliacin analiz parod, kad ryšiai tarp apsisaugojimo (atsargumo) motyvo bei vis trij
grupi respondent sociodemografinio profilio charakteristik yra silpni arba labai silpni, todl
galima teigti, jog respondent tikslai turti pakankamai lš bsimoms netiktoms išlaidoms
nepriklauso nuo j disponuojam mnesio pajam, išsilavinimo.
Turto valdymo motyvas. Kaip jau minta, turto valdymo motyvas labiausiai išreiškia
respondent asmenini finans planavim, tenkinant poreikius bsimo vyresnio amžiaus
laikotarpiu.
20 lentel
Mažavaiki šeim turto valdymo motyvo vertinimas

%
Kaupti fond bsimoms vaik/ank
studijoms
Kaupti vaik/ank ateiiai, j
gerovei kurti
sigyti papildom bst
Užsitikrinti pageidaujamas pajamas
bsimam pensiniam amžiui
Turti patogi senatv

%

Nesvarbu

Nežino

Svarbu

III grup
Nesvarbu

Nežino

Svarbu

II grup
Nesvarbu

Nežino

Asmeniniai finansiniai tikslai

Svarbu

I grup

%

75,7

16,3

8

78,8

8,5

12,8

69,1

16,9

13,9

70,5

21,5

8

67,1

16,7

16,2

61,9

24,6

13,9

36,3

14,7

49,1

26,4

11,5

62,1

21,3

11,8

66,9

91,2

5,1

3,7

88,3

4,9

6,8

93,6

1,4

5

85,8

8,4

5,8

92,8

1,6

5,6

98,6

0,7

0,7

Kaip matyti (žr. 20 lentel), vis amžiaus grupi respondentams mažiausiai svarbu yra
sigyti papildom bst. Finansiniai tikslai, kurie atspindi respondent investicijas

vaik

gerov yra identifikuojami kaip svarbs, o respondent siekis turti patogi senatv bei
užsitikrinti pakankamas pajamas vyresnio amžiaus laikotarpiui, yra vardinami kaip labai
svarbs.
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Vertinant kart solidarumo ir finansinio sipareigojimo aspekt, pastebtina, jog pirmos
grups respondentai nors ir siekia taupyti ir kaupti fond vaik ar ank ateiiai, taiau
koreliacin analiz parod, jog ryšys tarp minto finansinio tikslo bei lkesio gauti finansin
param iš suaugusi vaik vyresniame amžiuje (r=0,048, kai p=0,05; rho=-0,062, kai p=0,05) ar
ank (r=0,156, kai p=0,05; rho=0,130, kai p=0,05) yra labai silpni. Tokios pat nuostatos
finansins paramos suaugusiems vaikams atžvilgiu išreiškiamos antros grups respondent
atveju (r=0,135, kai p=0,01; rho=0,119, kai p=0,01) bei treios grups respondent atveju (r=0,036; rho=-0,010).
Pastebtina, jog tikslas kaupti fond vaik ir ank gerovei kurti nepriklauso nuo pirmos
grupes respondent gyto išsilavinimo (r=-0,027; rho=-0,017) bei disponuojam vidutini
mnesio pajam (r=-0,1042; rho=-0,101). Tokia pati situacija stebima ir antrosios grups atveju,
kuomet tikslas kaupti lšas siekiant padti vaikams ar ankams nepriklauso nuo gyto
išsilavinimo (r=0,092; rho=0,109) bei disponuojam pajam dydžio (r=0,099; rho=0,072).
Treios grups atveju, tikslas kaupti fond vaik ir ank gerovei kurti taip pat nepriklauso nuo
respondent išsilavinimo (r=-0,027; rho=-0,090) bei disponuojam vidutini mnesio pajam
(r=0,061; rho=0,051).
Apibendrinant galima teigti, jog mažvaiki šeim finansini tiksl, nukreipt užtikrinti
finansin saugum suaugusiems vaikams, dabartini metu kaupiant santaupas, nepriklauso nuo
respondent išsilavinimo ar disponuojam pajam dydžio. Be to nra stebima tendencija, jog jei
tvai (šiuo atveju respondentai) dabartiniu metu taupo siekdami finansiškai padti vaikams
ateityje, tai to paties yra tikimasi iš vaik. Vadinasi, galima teigti, jog kart solidarumas ir
vienos kartos finansinis sipareigojimas padti kitai kartai nepasireiškia.
Finansiniai tikslai „užsitikrinti pageidaujamas pajamas bsimam pensiniam amžiui“ bei
„turti patogi senatv“ ir j realizavimas išreiškia respondent požir

finansinio saugumo

garantavim vyresnio amžiaus laikotarpiu. Pirmos respondent grups atveju, nustatyta, jog nra
ryšio tarp respondent išsilavinimo bei tiksl užsitikrinti pageidaujamas pajamas vyresniam
amžiui (r=-0,054; rho=-0,050) ir turti patogi senatv (r=-0,006; rho=-0,056), taip pat nra
ryšio tarp respondent disponuojam pajam dydžio ir tiksl užsitikrinti pageidaujamas pajamas
vyresniam amžiui (r=0,053; rho=0,112) bei turti patogi senatv (r=-0,023; rho=-0,018).
Antros grups atveju taip pat nustatyta, jog nra ryšio tarp respondent gyto
išsilavinimo ir tiksl turti patogi senatv (r=0,164, kai p=0,01; rho=0,103, kai p=0,01) bei
užsitikrinti pageidaujamas pajams vyresniame amžiuje (r=0,104; rho=0,106). Taip pat
disponuojam pajam dydis nepriklauso nuo jau mint finansini tiksl svarbumo vertinimo
(r=0,104, kai p=0,05; rho=0,106, kai p=0,05 bei r=0,133, kai p=0,05; rho=0,144, kai p=0,05).
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Treios grups atveju, koreliaciniai ryšiai tarp vardint finansini tiksl bei respondent
sociodemografinio profilio charaketritik taip pat nenustatyti.
Patogi senatv arba patogus vyresnio amžiaus laikotarpis yra siejamas ne tik su finansiniu
saugumu, taiau ir kitomis vyresnio amžiaus komponentmis. 21 lentelje pateikti duomenys
rodo, jog finansin nepriklausomyb bei gera sveikata vis amžiaus grupi respondent
vertinamos kaip esmins.
Koreliacini ryši analiz parod, jog vis klasterio “Mažavaiks šeimos” respondent
grupi atveju, finansins nepriklausomybs siekis vyresniame amžiuje nepriklauso nuo
respondent išsilavinimo bei disponuojam pajam dydžio (koreliacijos koeficient r ir rho
reikšms yra tarp -0,111 ir 0,192).
21 lentel
Mažavaiki šeim bsimo vyresnio amžiaus laikotarpio komponents
I grup
II grup
III grup
%
%
%
Finansin nepriklausomyb
77,4
75,2
92,2
Išlaikyti pasiekti gyvenimo standartai
39,4
19,5
18,4
Galimyb užsiimti norima veikla, pomgiais, kuriais negaljo
61,6
45,9
37,6
užsiimti aktyviuoju darbingu periodu
Gera sveikata
82,4
91
91,5
Tinkama socialin priežira
41,6
42,1
53,2

Asmenini finansini tiksl identifikavimas leidžia vertinti respondent požir
asmenini finans planavim, taiau asmenini finansini motyv prioritetiškumo vertinimas,
leist išsamiau vertinti skirtingo amžiaus respondent finansin elgsen. Kaip matyti 22
lentelje, pirmuoju prioritetu visose amžiaus grupse vardintas grynj pinig turjimo
motyvas,

antruoju

prioritetu

–

apsisaugojimas

(atsargumas),

treiuoju

prioritetu

–

apsisaugojimas ir atsargumas bei turto valdymas (pirmoje ir treioje amžiaus grupse),
ketvirtuoju ir penktuoju prioritetu vardintas turto valdymo motyvas. Toki finansini motyv
identifikavimas numato btinyb respondentams taupyti ir/ar investuoti t.y pasirinkti
atitinkamus finansinius instrumentus.
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22 lentel
Mažavaiki šeim asmenini finansini motyv prioritetai
Asmeniniai finansiniai motyvai

I
grup
II
grup

III
grup

1 prioritetas

2 prioritetas

3 prioritetas

4 prioritetas

5
prioritetas

Grynj pinig
turjimas (86,6 %)

Apsisaugojimas
(atsargumas)
(60,8 %)

Apsisaugojimas
(atsargumas)
(32 %)/Turto
valdymas (31,8 %)

Turto
valdymas
(48,9 %)

Turto
valdymas
(39,3 %)

Apsisaugojimas
(atsargumas)
(57 %)

Turto valdymas
(48,9 %)

Turto
valdymas
(67, %)

Turto
valdymas
(47,5 %)

Apsisaugojimas
(atsargumas)
(48,8 %)

Apsisaugojimas
(atsargumas)
(32,8 %)/ Turto
valdymas
(41,4%)

Turto
valdymas
(47,8 %)

Turto
valdymas
(60,8%)

Grynj pinig
turjimas(79,6 %)

Grynj pinig
turjimas (85,1%)

Analizuojant finansini priemoni pasirinkim, pirmiausiai

vertinta, kokia dalis

respondent taupo arba investuoja siekdami finansini tiksl. Nustatyta, kad taupo arba
investuoja 73,6 % pirmos grups, 63,8 % antros grups ir 62,4 % treios grups respondent.
Kaip matyti iš 23 lentelje pateikiam duomen, daugiau kaip pus pirmos grups
respondentai moka mokas

pensij fondus (53,1%), tredalis (30,1%) respondent savo

santaupas kaupia ir laiko kaip indlius bankuose bei (37,6 %) kaupti santaupoms yra pasirink
draudim, penktadalis (20,8 %) investuoja nekilnojamj turt (pardavimo, nuomos tikslais).

23 lentel
Mažavaiki šeim finansini priemoni naudojimas taupymo/investavimo tikslais
Finansins priemons
Pensij kaupimas pensij fonduose
Indliai bankuose
Draudimas
Investavimas akcijas/obligacijas
Investavimas nekilnojamj turt

I grup
%
53,1
30,1
37,6
3,9
20,8

II grup
%
55,3
19,9
17,3
3
6,4

III grup
%
39
29,1
20,6
9,9
20,6

Daugiau kaip pus antros grups respondent (55,3 %) moka mokas pensij fondus,
penktadalis (19,9 %) kaupia santaupas ir laiko kaip indlius bankuose arba (18,3 %) yra
pasirink draudim. Kalbant apie treios grups respondentus, pastebtina, kad tredalis turi
indlius bankuose, o penktadalis kaupia santaupas mokdami draudimo mokas arba investuoja
nekilnojamj turt.
Analizuojant priežastis, kurios lemia mažvaiki šeim netaupym ar neinvestavim,
nustatyta, jog nepakankamos šeimos pajamos, didels šeimos išlaidos respondent vardinamos
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dažniausiai (žr. 24 lentel), be to respondentai nurodo, jog netaupo dabartiniu metu, taiau
ketina taupyti ateityje.
24 lentel
Priežastys, lemian ios nepasinaudojim finansinmis priemonmis taupymo ar investavimo tikslais

Nepakankamos asmenins (šeimos) pajamos
Pakankamai didels asmenins (šeimos) išlaidos
Nemažas išlaikom asmen skaiius šeimoje
Nepasitikiu finansinmis priemonmis, nes investavimas yra
rizikingas
Trksta žini apie investavim/taupym
Ketina taupyti/investuoti vliau

I grup
%
64,4
76,7
55,7

II grup
%
83,5
80,2
50,5

III grup
%
92,3
81,6
48,9

67,1

59,8

76,5

54,8
64,4

68,1
83,5

64,7
92,3

Pastebtina, jog nepasitikjimas finansinmis priemonmis yra susijs su žini apie
investavim ar taupym trkumu: pirmos grups atveju r=0,814, kai p=0,01, rho=0,767, kai
p=0,01; antros grups atveju r=0,885, kai p=0,01, rho=0,823, kai p=0,01; treios grups atveju
r=0,835, kai p=0,01, rho=0,708, kai p=0,01.
Kiti finansins paramos teikjai vyresniame amžiuje. Tyrime siekta nustatyti kitus
finansins paramos šaltinius vyresniame amžiuje. Išskirti dviej tip finansins paramos
šaltiniai: neformals (pats asmuo, sutuoktinis/partneris, vaikai, ankai, kiti giminaiiai) bei
formals (bendruomen, nevyriausybins organziacjios ir valstybins organizacijos) (žr. 25
lentel).
25 lentel
Eventuals paramos šaltiniai vyresniame amžiuje mažvaiki šeim požiriu
Paramos šaltinis vyresniame amžiuje
Pats asmuo (jo/jos santaupos ir t.t.)
Sutuoktinis(-)/partneris(-)
Vaikai
Ankai
Kiti artimieji, giminaiiai
Bendruomen, bendruomenins organizacijos
Nevyriausybins organizacijos
Valstybins (valdžios) institucijos

I grup

II grup

III grup

%
98,2
82,3
49
21,2
15,6
8,1
6,1
67,9

%
92,1
53,3
37,5
9
8,1
4,6
5,5
67,2

%
100
55,1
47,3
13,7
3,2
4,7
6,2
56,3

Finansins paramos labiau tikimasi iš neformali finansins paramos šaltini, tuo tarpu
bendruomenins organizacijos ar nevyriausybins organizacijos respondent nra atpaž stamos
kaip organizacijos, galinios finansiškai remti asmenis vyresniame amžiuje. Taiau nemažai
respondent finansins paramos tikisi iš valstybini organizacij, netgi daugiau nei iš savo
suaugusi vaik.
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Apibendrinant galima teigti jog, klasterio „Mažavaiks šeimos“ respondent finansin
elgsena nra grindžiama kart solidarumu ir sipareigojimu finansiškai remti kit kart šeimos
narius. Be to, valstybin parama vyresniame amžiuje identifikuojama kaip svarbus finansins
paramos šaltinis. Pabržtina, jog vis trij grupi respondent finansin elgsen apibdinti ir
prognozuoti taikant koreliacini ryši analiz yra sudtinga, kadangi duomen analizs
rezultatai parod, jog nra priklausomybs tarp respondent sociodemografinio profilio
charakteristik bei asmenini finans valdymo element.

Mažavaiki šeim lkes iai socialins globos paslaugoms

Socialins globos šeimoje pasirinkimas vyksta vertinant tokius globos šeimoje aspektus:
šeimos nari sipareigojimas ir kart solidarumas; šeimos, kaip tinkamiausios vyresnio amžiaus
asmens poreiki tenkinimo šaltinio, traktavimas; gyvenamosios vietos, artimos aplinkos
išlaikymas vyresniame amžiuje; kasdiens vyresnio amžiaus asmens veiklos tstinumas bei
globojamo asmens savarankiškumo puoseljimas (žr. 2 priedas).
Vyresnio amžiaus asmens socialin glob šeimoje kaip pareig labiausiai suvokia ir
išreiškia treios grups respondentai – 90,1 % teig, jog vaik (ank) pareiga rpintis senais
tvais (seneliais), globoti juos namuose; taip pat 87,1 % pirmos grups bei 64,6 % antros grups
respondent nurod manantys, kad vyresnio amžiaus asmens socialin globa šeimoje yra vaik
ar ank pareiga. Atkreiptinas dmesys, jog moralinis sipareigojimas globoti vyresnio amžiaus
asmen šeimoje pirmos ir treios grups atvejais beveik nepriklauso nuo to, ar tikimasi
finansins paramos iš vaik ar ank (koreliacijos koeficient r ir rho reikšms tarp 0,101 ir
0,232), taiau antros grups atveju stebimas ryšys tarp pareigos globoti vyresnio amžiaus asmen
šeimoje ir siekio gauti finansin param vyresniame amžiuje iš vaik ir ank (r=0,431, kai
p=0,01; rho=0,454, kai p=0,01). Manytina, jog šiuo atveju kart solidarumas ir sipareigojimas
pasireiškia socialins globos šeimoje atžvilgiu.
Asmens poreiki tenkinimo aspektu, treios grups respondent nuomon išsiskyr iš
antros ir pirmos grups respondent nuomons, kadangi didžioji j dauguma mano, jog šeima
yra tinkamiausia aplinka, kurioje yra geriausiai pasirpinama vyresnio amžiaus asmens
poreikiais. Gyvenamos aplinkos išlaikymo (artimos aplinkos) išlaikymo aspektu, socialin glob
šeimoje panašiai vertina visos trys respondent grups. Asmens savarankiškumo ir veiklos
tstinumo aspektu, dauguma treios grups respondent mano, jog šeima yra tinkamiausia
aplinka, kurioje vyresnio šeimos narys gali užsiimti kasdienine veikla, atitinkania jo interesus
bei sveikatos bkl, taip pat yra išlaikomi asmens ryšiai su šeimos nariais, kitais giminaiiais bei
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kaimynais. Tuo tarpu tik apie pus pirmos ir antros grups respondent mano, kad vyresnio
amžiaus asmens globa šeimoje padeda išlaikyti jo savarankiškum ir autonomiškum.
Sociodemografinio profilio ir globos šeimoje pasirinkimo ryšys. Atlikus koreliacin
analiz, gauti rezultatai parod, jog pirmoje grupje nra ryšio tarp demografinio profilio
kintamj (išsilavinimo, disponuojam pajam dydžio) bei priežasi, dl kuri respondentai
pasirinkt vyresnio asmens glob šeimoje (koreliacijos koeficient r ir rho reikšms yar tarp 0,345 ir 0,306), taiau nustatyti vidutinio stiprumo ryšiai tarp respondent vaik skaiiaus
šeimoje ir manymo, kad vyresnio amžiaus asmens poreikiai gali bti tinkamai atliepti šeimoje
(r=0,596, kai p=0,01; rho=0,587, kai p=0,01) bei respondent vaik skaiiaus šeimoje ir
vyresnio amžiaus asmens globos šeimoje, siekiant išlaikyti jo ryšius su artimiausia socialine
aplinka (r=0,576, kai p=0,01; rho=0,537, kai p=0,01). Vadinasi, tarpasmenini santyki šeimoje
išlaikymas tarp kart gali bti vardinamas kaip lkestis lemiantis vyresnio amžiaus šeimos
nario glob šeimos erdvje.
Antroje ir treioje grupse nustatyti silpni koreliaciniai ryšiai tarp respondent
sociodemografinio profilio charakteristik ir aplinkybi, dl kuri vyresnio amžiaus asmens
globa bt tinkama šeimoje – gautos koreliacijos koeficient r ir rho reikšms yra 0,244>r/rho<0,299.
Sociodemografinio profilio ir vyresnio amžiaus asmens globos pasirinkimo privaiuose
socialins globos namuose ryšys.
Socialin globa privaiuose socialins globos namuose vertinama šiais aspektais: asmens
poreiki tenkinimas (teikiamos socialins globos paslaugos atitinka globojamo asmens
individualius poreikius, paslaugos teikiamos lanksiai reaguojant
poreikius ir yra atsižvelgiama

besikeiianius asmens

globojamo asmens norus ir pageidavimus); personalo

kompetencija ir profesionalumas (socialins globos nam personalo skaiiaus ir gyventoj
skaiiaus santykis, personalo pagarbus bendravimas su globojamu asmeniu bei etiškas elgesys,
tinkama personalo, teikianio socialins globos paslaugas, kompetencija, personalo pagarbus
bendravimas su globojamo asmens artimaisiais); gyvenamos aplinkos išlaikymas (sudaromos
slygos turti asmenini daikt; pripaž stama ir užtikrinama teis turti privai erdv
(vienvietis kambarys, asmeninis higienos kambarys ir pan.); socialins globos namai arti
buvusios gyvenamosios vietos arba toje paioje gyvenvietje), pat asmens savarankiškumas ir
veiklos tstinumas (sudaromos slygos išlaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, gyvenamja vieta).
Reikt pastebti, jog dauguma vis trij grupi respondentai šiuos privai socialins
globos paslaug aspektus vertino gana palankiai (žr. 3 priedas), o tai rodo, kad esant poreikiui
respondentai pasirinkt vyresnio amžiaus asmens glob (tai bt jie patys ar kitas šeimos narys)
privaiuose socialins globos namuose.
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Taikant koreliacins analizs metod, vertinti ryšiai tarp respondent sociodemografinio
profilio charakteristik bei aplinkybi, slygojani privai socialins globos paslaug
pasirinkim trijose respondent grupse. Gauti rezultatai parod, jog egzistuoja silpni arba labai
silpni koreliaciniai ryšiai tarp mint kintamj visose respondent grup. Tai rodo, jog
tiktinas privai socialins globos paslaug pasirinkimas nepriklauso nuo respondent lyties,
disponuojam pajam dydžio, šeimos struktros, todl sudtinga prognozuoti ši paslaug
pasirinkim atsižvelgiant sociodemografinio profilio charakteristikas.
Galima daryti prielaid, kad galbt tyrimas neapm t kintamj, kurie galt leisti
prognozuoti ir paaiškinti respondent elgsen socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims rinkoje. Tad, tokie tyrimo radiniai aktualizuoja tolimesni tyrim kryptis, pavyzdžiui,
šiame tyrime nebuvo atsižvelgiama istorin , ekonomin , socialin , kultrin kontekst. Dert
paminti, kad ši trij amžiaus grupi respondent pasirengimas profesinei veiklai ir šeimos
krimas vyko skirtingais laikotarpiais, kurie galjo lemti respondent nuostat, požiri,
lemiani dabartinius sprendimus, formavimsi. Pirma grup (30-39 met amžiaus
respondentai) yra gimusi 1972-1981 metais ir, jeigu laikytis slygos, jog pasirengimas profesinei
veikla truko iki maždaug 1994-2003 met, o tiktina, kad ir šeimos krimo procesas taip pat
prasidjo panašiu metu, tad matyti, jog jimas

darbo rink vyko jau veikiant rinkos

ekonomikos principams, nors pasirengimas darbo rinkai vyko veikiant planins ekonomikos
principams, kurie galjo takoti asmen elgsen, požirius, nuostatas. Be to tuo metu, kinta ir
šeimos modelis10. Nuo 2004 m. Lietuva tapo ES nare, kuomet ypatingai jaunimui atsiranda
kitokios veikimo galimybes (pavyzdžiui, darbas, studijos ES šalyse), kurios gali nulemti j
elgsen socialins globos paslaug rinkoje.
Treios grups (50-60 met amžiaus) respondentai, kuriems greiiausiai iškils poreikis
naudotis socialins globos paslaugomis, yra gim apie 1951-1960 m. ir tiktina, kad j
pasirengimas profesinei veiklai vyko iki maždaug 1974-1984 m., taip pat tiktina, jog ir šeimos
krimas prasidjo panašiu laikotarpiu, tad matyti, kad pasirengimas darbo rinkai ir jimas j
vyko veikiant planins ekonomikos principams. Galima daryti prielaid, jog j vaikai yra
dabartin 30-39 met amžiaus karta, kurios, kaip minta gyvenimas formavosi (ir dabar dar
formuojasi) veikiamas kitokio ekonominio, politinio, socialinio, kultrinio konteksto.
Kalbant apie antros grups (40-49 met amžiaus) respondentus, pastebtina, jog tai karta
gimusi maždaug apie 1961-1971 m. ir, jeigu laikysims slygos, jog pasirengimas profesinei
veikla truko iki maždaug 1983-1993 met, o tiktina, kad ir šeimos krimo procesas taip pat
prasidjo panašiu metu, tad matyti, jog jimas darbo rink vyko rinkos ekonomikos princip
ir planins ekonomikos princip veikimo sveikoje, o tai galjo takoti asmen elgsen,

10

Nuo 1992 m. Lietuvoje pradjo mažti gimstamumas ir bendrasis gyventoj skaiius
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požirius, nuostatas, kurios gali nulemti j elgsen socialins globos paslaug rinkoje. Todl
manytina, jog norint prognozuoti potenciali privai socialins globos paslaug vartotoj
elgsen socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims rinkoje, reikt vertinti tokius
veiksnius kaip respondent planuojama (ar respondent vaik planuojama) gyvenamoji vieta ir
darbo vieta – Lietuva ar kita ES valstyb, skirting tautybi šeimos ir kt.

3.2.3. Mažavaiki šeim lkes iai priva ioms socialins globos paslaugoms vyresnio
amžiaus asmenims

Kaip jau buvo minta, socialins globos šeimoje pasirinkimas vyksta vertinant tokius
globos šeimoje aspektus: šeimos nari sipareigojimas ir kart solidarumas; šeimos, kaip
tinkamiausios vyresnio amžiaus asmens poreiki tenkinimo šaltinio, traktavimas; gyvenamosios
vietos, artimos aplinkos išlaikymas vyresniame amžiuje; kasdiens vyresnio amžiaus asmens
veiklos tstinumas bei globojamo asmens savarankiškumo puoseljimas.
Vyresnio amžiaus asmens globa šeimoje kaip pareig labiausiai suvokia ir išreiškia treios
grups respondentai – 84,8 % teig, jog vaik (ank) pareiga rpintis senais tvais (seneliais),
globoti juos namuose, kiek mažiau taip manani buvo antros grups – 73 % ir pirmos grups
respondent – 69,2 %. Gauti rezultatai rodo, kiek respondent ryžtsi globoti vyresnio amžiaus
šeimos nar dl moralinio sipareigojimo.
Gyvenamos aplinkos išlaikymo (artimos aplinkos) išlaikymo aspektu, socialin glob
šeimoje panašiai vertina visos trys respondent grups, panašs vertinimai yra pateikiami ir
asmens savarankiškumo ir veiklos tstinumo aspektu.
Sociodemografinio profilio ir globos šeimoje pasirinkimo ryšys. Atlikus koreliacin
analiz gauti rezultatai parod, jog pirmos grups atveju, nra ryšio tarp pasirinkt
sociodemografinio profilio charakteristik ir lkesi apsrendžaini respondent pasirinkim
globoti vyresnio amžiaus asmen šeimoje (koreliacijos koeficient r ir ho reikšms yra tarp 0,203 ir 0,236). Vadinasi, mažvaiki šeim sprendimas ateityje globoti vyresnio amžiaus asmen
šeimoje nepriklauso nuo respondent lyties, j gyto išsilavinimo ar disponuojam pajam
(dabartiniu metu).
Antroje grupje nenustatyti ryšiai tarp respondent sociodemografinio profilio
charakteristik ir lkesi vyresnio amžiaus asmens globai šeimoje – gautos koreliacijos
koeficient r ir rho reikšms yra tarp -0,165 ir 0,276. Treioje grupje koreliacini ryši analiz
neparod priklausomybs tarp kit respondent sociodemografinio profilio charakteristik bei
mint lkesi vyresnio amžiaus asmens globai šeimoje (koeficient r ir rho reikšms yra tarp
0,175 ir 0,171).
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Sociodemografinio profilio ir socialins globos pasirinkimo privaiuose socialins globos
namuose ryšys. Socialin globa privaiuose socialins globos namuose vertinama šiais
aspektais: asmens poreiki tenkinimas (teikiamos socialins globos paslaugos atitinka
globojamo asmens individualius poreikius, paslaugos teikiamos lanksiai reaguojant
besikeiianius asmens poreikius ir yra atsižvelgiama

globojamo asmens norus ir

pageidavimus); personalo kompetencija ir profesionalumas (socialins globos nam personalo
skaiiaus ir gyventoj skaiiaus santykis, personalo pagarbus bendravimas su globojamu
asmeniu bei etiškas elgesys, tinkama personalo, teikianio socialins globos paslaugas,
kompetencija, personalo pagarbus bendravimas su globojamo asmens artimaisiais); gyvenamos
aplinkos išlaikymas (sudaromos slygos turti asmenini daikt; pripaž stama ir užtikrinama
teis turti privai erdv (vienvietis kambarys, asmeninis higienos kambarys ir pan.); socialins
globos namai arti buvusios gyvenamosios vietos arba toje paioje gyvenvietje), pat asmens
savarankiškumas ir veiklos tstinumas (sudaromos slygos išlaikyti ryšius su šeima, artimaisiais,
gyvenamja vieta). Reikt pastebti, jog dauguma vis trij grupi respondentai šiuos privai
socialins globos paslaug aspektus vertino gana palankiai (žr. 3 priedas), o tai rodo, kad esant
poreikiui respondentai pasirinkt vyresnio amžiaus asmens glob (tai bt jie patys ar kitas
šeimos narys) privaiuose socialins globos namuose. Taiau pastebtina, jog privaias
socialins globos paslaugas vis dl to pasirinkt jaunesnio amžiaus respondentai (pirma grup),
nei treios grups respondentai.
Taikant koreliacins analizs metod, vertinti ryšiai tarp respondent sociodemografinio
profilio charakteristik bei lkesi privaioms socialins globos paslaugoms trijose
respondent grupse. Gauti rezultatai parod, jog egzistuoja silpni arba labai silpni koreliaciniai
ryšiai tarp mint kintamj visose respondent grup. Tai rodo, jog tiktinas privai
socialins globos paslaug pasirinkimas nepriklauso nuo respondent lyties, pajam dydžio,
šeimos struktros, todl ne manoma prognozuoti ši paslaug pasirinkim pagal respondent
sociodemografin profil .
Apibendrinant galima teigti, jog vyresnio amžiaus asmens socialin globa šeimoje yra
grindžiama tarpasmenin santyki išlaikymu, todl šiuo atveju stebima kart tarpusavio
emocin ir moralin priklausomyb. Tuo tarpu privai socialins globos paslaug pasirinkimo
vertinimas yra gana problematiškas – nors respondent nuomon atspindi, jog tokio pobdžio
paslaugos bt tinkamos ir btinos vyresniame amžiuje, taiau j pasirinkimas nra
pagrindžiamas sociodemografinio profilio kintamaisiais. Manytina, jog tokius tyrimo duomen
analizs rezultatus gali lemti tai, jog informuotumas apie privaias socialins globos paslaugas
vyresnio amžiaus asmenims nra pakankamas, todl respondent nuomon atspindi j lkesius
šioms paslaugoms, taiau tiktina, jog jie nra suvokti. Privaios socialins globos paslaugos
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vyresnio amžiaus asmenims gali bti suvokiamos kaip kokybiškesns ir labiau atliepianios
vartotoj poreikius nei kitose socialins globos paslaug organizacijos (pavyzdžiui,
valstybinse) teikiamos analogiškos paslaugos. Tyrime respondent nuomon valstybini ar
nevyriausybini socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims atžvilgiu nebuvo
tiriama.
26 lentel
Tyrimo hipotezi primimo/atmetimo rezultat apibendrinimas klasteryje “Mažavaiks šeimos”
Pagrindins tyrimo hipotezs
H1: Privai socialins globos paslaug teikjo
pasirinkimas priklauso nuo potenciali socialins globos
paslaug vartotoj sociodemografini charakteristik.
H2: Socialins globos šeimoje pasirinkimas priklauso
nuo potenciali socialins globos paslaug vartotoj
demografini charakteristik.
H3: Potenciali socialins globos vartotoj asmenin
finansin elgsena priklauso nuo sociodemografini
charakteristik.
H4: Potenciali socialins globos paslaug vartotoj
finansin elgsena remiasi kart solidarumo principu.

Respondent
grup
I grup
II grup
III grup
I grup
II grup
III grup
I grup
II grup
III grup
I grup
II grup
III grup

Hipotezs
atmetimas/patvirtinimas
Atmesta
Atmesta
Atmesta
Atmesta
Atmesta
Atmesta
Atmesta
Atmesta
Atmesta
Atmesta
Atmesta
Atmesta

Apibendrinant galima teigti, jog analizuojant privai socialins globos paslaug
vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksnius ir j raišk rinkoje vartotojo elgsenos
perspektyvoje, manytina, kad mažvaiki šeim elgsen sudtinga prognozuoti.

Mažavaiks šeimos
Sociodemografins charekteristikos

Asmenini finans valdymas

I grup
Lkesiai socialinei globai
II grup
Sociodemografins charekteristikos

III grup

Asmenini finans valdymas

Lkesiai socialinei globai
Sociodemografins charekteristikos

Asmenini finans valdymas

Lkesiai socialinei globai
Silpni arba labai silpni koreliaciniai ryšiai

11. pav. Tyrimo rezultat apibendrinimas klasteryje „Mažavaiks šeimos“
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Vadinasi, apžvelgus gautus rezultatus, matyti, jog privai socialins globos paslaug
paklausos veiksni raišk mažvaiki šeim grupje yra sudtinga prognozuoti, todl manytina,
jog j sprendimai asmenini finans valdymo, socialins globos paslaug pasirinkimo aspektais
yra daugiau situatyvs, t.y. priklausantys nuo vairi slyg sprendimo primimo momentu.
Manytina, jog norint išsamiau ištirti mažvaiki šeim elgsen, tikslinga atliekant tolimesnius
tyrimus traukti kitus kintamuosius (pavyzdžiui, poreiki vertinim), bei atsižvelgti socialinio,
kultrinio, politinio konteksto reikšm vartotoj elgsenai.

3.3. Daugiavaiks šeimos, kaip potencials priva i socialins globos paslaug
vyresnio amžiaus asmenims vartotojai
Šiame disertacijos skyriuje analizuojami klasteriui „Daugiavaiks šeimos“ priskiriam
respondent grupi sociodemografinio profilio, asmenins finansins elgsenos ir socialins
globos šeimoje ar privaiuose socialins globos namuose pasirinkimo ssajos. Pirmiausiai
nustatomas klasterio respondent sociodemografinio profilio charakteristik raiška bei
identifikuojami koreliaciniai ryšiai tarp j. 3.3.2. poskyryje analizuojami daugiavaiki šeim
asmeniniai finansiniai motyvai ir finansiniai tikslai bei priemons jiems gyvendinti, siekiant
identifikuoti ši respondent asmenins finansins elgsenos ypatumus, o 3.3.3. poskyryje
nagrinjami lkesiai vyresnio amžiaus asmens socialinei globos šeimoje ar socialins globos
paslaugoms privaiuose socialins globos namuose.

3.3.1. Daugiavaiki šeim sociodemografinis profilis
Daugiavaik šeim svoka11 apibdinama tyrime dalyvavusi respondent grup, kurie
nurod turintys tris ir daugiau vaik. Tokios šeimos sudar 17,2 % vis tyrime dalyvavusi
respondent, kuri pasiskirstym pagal sociodemografines charakteristikas iliustruoja 27
lentelje pateikiama informacija.



11

 Kaip minta, visos trys amžiaus grups (30-39 m., 40-49 m., 50-60 m.) yra apibdinamos daugiavaiki šeim
svoka. Taiau reikt pabržti, kad tokia svoka pasirinkta slyginai ir yra apibendrinanti, siekiant išanalizuoti ir
aprašyti skirting amžiaus respondent auginani ir/arba auginusi tris arba keturis ir daugiau vaikus, lkesius
bsimam vyresnio amžiaus laikotarpiui bei socialinei globai tuo metu. Pripaž stama, jog 40-49 met bei 50-60 met
amžiaus respondent vaikai (arba dalis j) gali bti suaug, todl tokia šeima, kai visi vaikai suaug, mokslinje
literatroje yra apibdinama sutuoktini šeima arba dviej suaugusi asmen šeimos svoka. Taiau šiame tyrime
yra akcentuojama tiek dabartin, tiek buvusi tyrime dalyvavusi respondent šeimos struktra ir pabržiamas ne
vaik auginimas, bet vaik turjimas. Tekste apie šeimas kalbama vartojant esamojo laiko veiksmažodžius.
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27 lentel
Daugiavaiki šeim pasiskirstymas pagal sociodemografines charakteristikas
Požymis

I grup, %

Lytis
Vaik skai ius
Šeimynin
padtis

Išsilavinimas

Pajamos per
mnes Lt,

Gyvenamoji vieta

Vyras
Moteris
3 vaikai
4 ir daugiau vaik
Neveds/netekjusi
Veds/ištekjusi
Gyvena partnerystje
Išsiskyrs/išsituokusi
Našlys/našl
Vidurinis
Profesinis
Aukštesnysis
Aukštasis neuniversitetinis
Aukštasis universitetinis
Iki 1000
Nuo 1001 iki 2000
Nuo 2001 iki 3000
Nuo 3001 iki 4000
Nuo 4001 iki 5000 Lt
Daugiau nei 5001 Lt
Miestas,
buvs
apskrities
centras
Miestas, rajono centras
Miestelis, kaimas

III grup, %

48,6
51,4
71
29
0
83,9
6,5
9,7
0
12,9
3,2
12,9
12,9
38,1
9,7
16,1
29
19,4
12,9
12,9

II grup,
%
69,5
30,5
88,6
13,4
4,9
84,1
1,2
3,7
6,1
24,4
8,5
22
3,7
41,5
12,2
18,3
26,8
25,6
7,3
9,8

48,4
48,4
3,2

34,2
19
48,8

19,4
26,4
54,2

55,6
44,4
77,8
22,2
1,4
73,6
0
6,9
18,1
12,5
27,8
22,2
8,3
29,2
19,4
15,3
37,5
12,5
4,2
11,1

Taikant kryžminio procentinio pasiskirstymo metod nustatyta, jog dabartinis vaik
skaiius vis amžiaus grupi respondent šeimose beveik atitinka planuojam ar planuot vaik
skaii šeimoje (žr. 28 lentel). Pirmos grups respondent dabartinis vaik skaiius šeimoje
labiausiai atitinka planuojam vaik skaii (r=0,898, kai p=0,01), lyginant su kitomis amžiaus
grupmis (antra respondent grup – r=0,435, kai p=0,01; treia respondent grup – r=0,254,
kai p=0,05).
28 lentel
Daugiavaiki šeim dabartinis ir planuojamas/planuotas vaik skai ius šeimoje
Amžiaus grup

I grup

II grup

III grup



Dabartinis
vaik skai ius
šeimoje
3 vaikai
4 ir daugiau
vaik
3 vaikai
4 ir daugiau
vaik
3 vaikai
4 ir daugiau
vaik

Planuojamas/planuotas vaik skai ius šeimoje
1 vaikas
2 vaikai
3 vaikai
4 ir daugiau vaik
%
%
%
%
0
9,1
90,9
0
0

0

0

100

1,4

15,5

80,3

2,8

0

9,1

27,3

63,3

0

23,6

67,3

9,1

6,3

6,3

43,6

43,8
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Pabržtina, jog nedidel dalis vis trij amžiaus grupi respondent ketino turti
mažesn vaik skaii nei dabartinis, o tai rodo, jog šio klasterio respondent prokreacins
nuostatos yra pastovios ir beveik nekintanios laike.
Šeimos struktros ir pajam dydžio ryšys. Šeimos struktros ir šeimos vidutini pajam
dydžio koreliacin analiz parod, jog tik pirmosios grups respondent vidutins mnesio
pajamos iš dalies priklauso nuo to, kiek šeimos nari (vienas arba du) generuoja šeimos
pajamas12 (r=0,416, kai p=0,05, rho=0,385, kai p=0,05), tuo tarpu antroje ir treioje respondent
grupse, nustaius koreliacinius ryšius tarp šeimos struktros ir pajam dydžio, gauti rezultatai
rodo priklausomybs tarp ši kintamj nebuvim (antra grup – r=0,077, rho=0,101; treia
grup – r=0,010, rho=0,029). Tokius rezultatus galima paaiškinti tuo, kad tyrime nebuvo
vertinta, ar 40-60 met respondentai gyvena kartu su savo suaugusiais vaikais, kuri pajamos
gali bti traukiamos bendr šeimos biudžet.
Išsilavinimo ir pajam dydžio ryšys. Pirmosios grups respondent gaunamos vidutins
mnesio pajamos priklauso nuo j gyto išsilavinimo (r=0,710, kai p=0,05, rho=0,782, kai
p=0,05), priešingai nei antrosios (r=0,265, kai p=0,05, rho=0,203, kai p=0,05) ir treiosios
grups (r=0,157, kai p=0,05, rho=0,252, kai p=0,05) atvejais. Gauti rezultatai rodo, jog 40-60
met amžiaus respondent gaunam pajam dydis gali priklausyti nuo kit kintamj, kurie
šiame tyrime nebuvo traukti ir pamatuoti, pavyzdžiui gyta profesin patirtis konkreioje srityje
gali slygoti aukštesnes darbo pajamas, net jei išsilavinimas yra žemesnis. Kita vertus, kaip jau
buvo minta, tyrime ne vertinta, ar šio amžiaus respondent suaug vaikai gyvena atskirai nuo
tv, kadangi j gaunamos pajamos gali bti traukiamos bendr šeimos biudžet (nam kio
biudžet), todl tiktina, jog tai gali daryti tak tyrimo rezultatams.
Koreliaciniai ryšiai tarp kit sociodemografinio profilio charakteristik visose trijose
klasterio „Daugiavaiks šeimos“ respondent amžiaus grupse nenustatyti – t.y. koreliaciniai
ryšiai tarp vaik skaiiaus šeimoje ir respondent gyto išsilavinimo, gyvenamosios vietos bei
respondent gyto išsilavinimo, taip pat gyvenamosios vietos ir gaunam vidutini mnesio
pajam yra silpni (visais nurodytais atvejais koreliacijos koeficient r ir rho reikšms yra tarp 0,027 ir 0,041).

3.3.2. Daugiavaiki šeim finansin elgsena
Asmenini finansini tiksl ir motyv identifikavimas. Gyvenimo ciklo hipotez
paaiškina vartojimo ir taupymo planavimo ssajas su asmens viso gyvenimo strategija, kuomet
yra priimami sprendimai, kiek gaunam pajam asmenys palieka vartojimui, o kiek pajam


12
Daroma prielaid, jog šeim, kuri sudaro du suaug asmenys (susituok arba gyvenantys partnerystje), abu
suaug asmenys yra dirbantys.
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skiria taupyti ateiiai. Pagrindinis taupymo motyvas yra kaupti lšas vlesniam laikotarpiui,
ypa užtikrinant prast vartojimo lyg vyresniame amžiuje (Jappelli, Modigliani, 1998).
Analizuojant daugiavaiki šeim finansin elgsen nra vertinama, kiek šios šeimos gaunam
pajam palieka vartojimui, o kiek pajam skiria taupyti ateiiai, taiau yra siekiama parodyti,
kaip j asmenini finans valdymas siejasi su kart solidarumu. Tyrime daroma prielaida, jog
daugiavaiks šeimos gali turti mažesnes galimybes taupyti dabartiniu metu (arba turjo
mažesnes galimybes taupyti praeityje) dl didesnio išlaikytini skaiiaus, palyginant su
bevaikmis ar mažvaikmis šeimomis. Manytina, jog daugiavaiks šeimos „investuoja“ savo
vaikus tikdamosios ateityje, gauti grž iš suaugusi vaik, pavyzdžiui finansin parama
vyresniame amžiuje ar socialin globa šeimoje. Kitaip sakant, asmenini finans valdymas šiuo
atveju gali bti grindžiamas kart solidarumu ir sipareigojimu.
Grynj pinig turjimo motyvas. Kaip matyti iš 29 lentelje pateikiam duomen,
svarbiausi asmeniniai finansiniai tikslai visoms respondent amžiaus grupms yra patenkinti
btiniausius savo (šeimos) poreikius.
29 lentel
Daugiavaiki šeim grynj pinig turjimo motyvo vertinimas
Nesvarbu

Svarbu

0

0

100

0

0

48,4

6,5

45,2

57

12,7

30,4

27,9

25

47,1

30

16,7

53,3

43,8

28,8

27,6

33,8

20

46,2

51,6

29

19,4

56,1

30,5

13,4

60,3

14,7

25

48,4

41,9

9,7

37,8

39

23,2

63,2

19,1

17,7

%

Nežino

Nesvarbu

100

Nežino

Svarbu

0

Nežino
0

%
Patenkinti btiniausius savo
(šeimos) poreikius
Užsiimti norima veikla, hobiu
Atostogauti,
keliauti,
pramogauti užsienio šalyse
Finansiškai paremti tvus ar
kitus giminaiius senatvje
Finansiškai paremti suaugusius
vaikus

III grup

100

Svarbu

Asmeniniai finansiniai tikslai

II grup
Nesvarbu

I grup

%

Atkreiptinas dmesys, jog daugiau kaip pus vis respondent mano, jog svarbu
finansiškai remti savo tvus, ir kiek mažiau respondent nurod, jog svarbu finansiškai paremti
suaugusius vaikus. Manytina, jog šiuo atveju stebimos daugiavaiki šeim vienos kartos
finansinio sipareigojimo prielaidos remti kit kart šeimos narius.
Pirmos respondent grups atveju, tikslo finansiškai remti tvus vyresniame amžiuje
svarbumo vertinimas nepriklauso nuo gyto išsilavinimo (r=-0,262, rho=-0,025) bei šeimos
vidutini mnesio pajam (r=0,044, rho=0,127), taiau kiek kitoks respondent požiris
išreiškiamas kalbant apie finansin param suaugusiems vaikams. Nustatyta, kad kuo aukštesnis
respondent išsilavinimas, tuo labiau tikslas finansiškai remti suaugusius vaikus yra svarbesnis
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(r=-0,459, kai p=0,01; rho=-0,223, kai p=0,01); tik iš dalies šio finansinio tikslo gyvendinimas
priklauso nuo gaunam pajam (r=-0,303; rho=-0,201). Kita vertus, nors daroma prielaida, jog
respondentai siekdami padti finansiškai savo vaikams tokio pobdžio paramos gali tiktis
vliau, sulaukus vyresnio amžiaus, taiau duomen analizs rezultatai parod, jog jauno amžiaus
daugiavaiks šeimos lkesi finansinei paramai iš suaugusi vaik neturi (r=0,105; rho=0,026).
Antros respondent grups atveju, tikslo finansiškai remti tvus vyresniame amžiuje
svarbumo vertinimas nepriklauso nuo gyto išsilavinimo (r=-0,165; rho=-0,160) bei šeimos
vidutini mnesio pajam (r=0,160; rho=0,233, kai p=0,05). Pastebtina, jog kuo žemesnis
respondent išsilavinimas, tuo tikslas finansiškai remti suaugusius vaikus yra svarbesnis
(r=0,334, kai p=0,01; rho=0,334, kai p=0,01); be to, kuo mažesns mnesio pajamoms, tuo jau
mintas finansinis tikslas tampa svarbesnis. Kaip ir pirmos respondent grups atveju, 40-49
met amžiaus daugiavaiks šeimos nesitiki finansins paramos iš suaugusi vaik vyresniame
amžiuje, nors dabartiniu metu jie mano, kad finansiškai remti savo vaikus yra svarbu (r=0,124;
rho=0,163).
Treios respondent grups atveju, tikslas finansiškai remti tvus vyresniame amžiuje
nepriklauso nuo gyto išsilavinimo (r=0,193; rho=0,174) bei šeimos vidutini mnesio pajam
(r=0,047; rho=0,106). Taiau kiek kitoks respondent požiris išreiškiamas kalbant apie
finansin param suaugusiems vaikams. Nustatyta, kad kuo didesns respondent mnesio
pajamos, tuo labiau tikslas finansiškai remti suaugusius vaikus yra mažiau svarbesnis (r=0,424,
kai p=0,01; rho=0,366, kai p=0,01). Tiek antros, tiek treios respondent grupi atvejais
maženes pajamas gaunanios respondent šeimos labiau siekia finansiškai remti suaugusius
vaikus, taiau tokius duomen analizs rezultatus sudtinga paaiškinti. Galima daryti prielaid,
jog btent ši daugiavaiki šeim vaikai yra sulauk pilnametysts ir pradedantys krti
savarankišk gyvenim, todl j tvai t.y. respondentai, patys disponuodami mažesnmis13
pajamomis ir jausdami finansin nesaugum, siekia finansiškai padti suaugusiems vaikams.
Pastebtina, kad priešingai nei pirmos bei antros grups atvejais, 50-60 met respondentai
siekdami finansiškai remti suaugusius savo vaikus, vliau tikisi finansins paramos iš vaik
(r=0,452, kai p=0,01; rho=0,496, kai p=0,01) bei ank (r=0,364, kai p=0,01; rho=0,413, kai
p=0,01). Vadinasi, treiosios grups atveju galima stebti kart solidarum ir sipareigojim
teikti finansin param kit kart šeimos nariams.



13
40-49 met amžiaus grupje 55,4 %, kuri mnesio pajamos yra iki 1000 Lt, ir 83,1 %, kuri mnesio pajamos
yra iki 2000 Lt, bei 50-60 met amžiaus grupje 54,6 %, kuri pajamos yra iki 1000 Lt bei 30,3 %, kuri pajamos
yra iki 2000 Lt, teig, kad svarbu yra finansiškai remti suaugusius vaikus, kai tuo tarpu ši respondent mnesio
pajamos yra vos siekianios vidutins darbo užmokesio dyd Lietuvoje (SADM duomenimis, vidutinis darbo
užmokestis neto 1673,20 Lt).
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Apsisaugojimo (atsargumo) motyvas. Asmeniniai finansiniai tikslai „apsisaugoti nuo
pajam praradimo vairi rizik atvejais“ bei „kaupti nenumatyt ar papildom išlaid fond“,
apibdinami apsisaugojimo motyvu, o ši asmenini finansini tiksl nustatymas ir
gyvendinimas yra susijs su kintaniu ekonomikos ciklu. Taupyti svarbu tam, kad visuomet
bt galima turti pakankamai lš bsimoms netiktoms išlaidoms (Jureviien, Gausien,
2010). Kaip matyti iš 30 lentelje pateikt duomen, asmeninis finansiniai tikslai “apsisaugoti
nuo pajam praradimo vairi rizik atvejais” bei „kaupti nenumatyt/papildom išlaid
fond” yra vertintini kaip svarbs visose respondent grupse.
30 lentel
Daugiavaiki šeim apsisaugojimo (atsargumo) motyvo vertinimas

%
Apsisaugoti
nuo
pajam
praradimo
vairi
rizik
atvejais
Kaupti nenumatyt išlaid
fond

%

Nesvarbu

Nežino

Svarbu

III grup
Nesvarbu

Nežino

Svarbu

II grup
Nesvarbu

Nežino

Asmeniniai finansiniai
tikslai

Svarbu

I grup

%

100

0

0

87,8

8,5

3,7

89,7

4,4

5,9

100

0

0

75,6

14,1

10,3

69,1

16,2

14,7

Koreliacini analiz parod, kad koreliaciniai ryšiai tarp apsisaugojimo (atsargumo) motyvo
bei respondent demografinio profilio charakteristik yra silpni arba labai silpni (žr. 4 priedas ),
todl galima teigti, jog respondent tikslas turti pakankamai lš bsimoms netiktoms
išlaidoms nepriklauso nuo j disponuojam mnesio pajam, išsilavinimo.
Turto valdymo motyvas. Turto valdymo motyvas labiausiai išreiškia respondent
asmenini finans planavim, tenkinant poreikius bsimo vyresnio amžiaus laikotarpiu.
Visoms amžiaus grupms mažiausiai svarbus yra tikslas sigyti papildom bst, taiau
finansiniai tikslai, kurie atspindi respondent investicijas

vaik gerov ir respondent siekis

turti patogi senatv bei užsitikrinti pakankamas pajamas vyresnio amžiaus laikotarpiui, yra
vardinami kaip labai svarbs.
Vertinant kart solidarumo ir finansinio sipareigojimo aspekt, pastebtina, jog pirmos
grups respondentai, nors ir siekia taupyti ir kaupti fond vaik ar ank ateiiai, j gerovei
krti, taiau jie nesitiki vliau, vyresniame amžiuje gauti finansin param iš savo jau suaugusi
vaik (r=-0,380, kai p=0,05; rho=-0,587, kai p=0,05) ar ank (r=-0,413, kai p=0,01; rho=0,473, kai p=0,01). Taiau antros grups respondentai išreiškia kitokias nuostatas investavim
vaik ar ank gerov ir lkesius gautis finansin param iš suaugusi vaik (r=0,300, kai
p=0,01; rho=0,345, kai p=0,01), o vliau ank (r=0,300, kai p=0,01; rho=0,375, kai p=0,01).
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Tokie gauti rezultatai yra prieštaraujantys jau anksiau atliktai koreliacini ryši analizei tarp
tikslo finansiškai remti suaugusius vaikus ir lkesi gauti finansin param iš suaugusi vaik
vyresniame amžiuje. Galima teigti, jog antros grups respondentai tikisi finansins paramos iš
savo vaik ar ank tuo atveju, jeigu yra kaupiama j ateiiai, bet nra remiama finansiškai
esamuoju laiku.
31 lentel
Daugiavaiki šeim turto valdymo motyvo vertinimas

%
Kaupti fond bsimoms vaik/ank
74,2
studijoms
Kaupti vaik/ank ateiiai, j gerovei
64,5
krti
sigyti papildom bst (pvz.: sodyb ir
19,4
kt.)
Užsitikrinti pageidaujamas pajamas
71
bsimam pensiniam amžiui
Turti patogi senatv
67,7

%

Nesvarbu

Nežino

Svarbu

III grup
Nesvarbu

Nežino

Svarbu

II grup
Nesvarbu

Nežino

Asmeniniai finansiniai tikslas

Svarbu

I grup

%

6,5

19,3

56,8

23,5

19,8

70,6

13,2

16,2

19,4

16,1

45,7

35,8

18,5

70,8

9,1

20

9,7

71

9,8

11

79,2

20,6

4,4

75

9,7

19,4

78

13,4

8,5

91,2

1,5

7,4

25,8

6,5

83,3

12,8

3,8

91,5

1,5

7

Treios grups respondentai taip pat taupydami ir kaupdami lšas vaik ir ank gerovei
krti, vliau, vyresniame amžiuje tikisi finansins paramos iš j t.y. suaugusi vaik (r=0,398,
kai p=0,01; rho=0,413, kai p=0,01) bei ank (r=0,386, kai p=0,01; rho=0,366, kai p=0,01).
Pastebtina, jog tikslas kaupti fond vaik ir ank gerovei kurti nepriklauso nuo pirmos
grupes respondent gyto išsilavinimo (r=0,125; rho=0,180) bei disponuojam vidutini
mnesio pajam (r=0,125; rho=0,020). Tokia pati situacija stebima ir treiosios grups atveju,
kuomet tikslas kaupti lšas siekiant padti vaikams ar ankams tik iš dalies priklauso nuo gyto
išsilavinimo (r=0,237; rho=0,212) bei disponuojam pajam dydžio (r=0,113; rho=0,027)
Antros grups atveju, tikslas kaupti fond vaik ir ank gerovei kurti taip pat nepriklauso nuo
pirmos grupes respondent išsilavinimo (r=0,062; rho=0,037) bei disponuojam vidutini
mnesio pajam (r=0,115; rho=0,141), taiau stebimi koreliaciniai ryšiai tarp siekio kaupti
fond bsimoms vaik studijoms ir respondent išsilavinimo (r=0,336, kai p=0,01; rho=0,330,
kai p=0,01).
Apibendrinant galima teigti, jog antros ir treios grups respondentai taupydami,
kaupdami santaupas ir investuodami

bsim vaik ar ank ateit , tikisi jog vliau šias

investicijas susigržins (arba iš dalies susigržins) gaudami finansin param iš jau suaugusi
vaik (ank), priešingai nei pirmosios grups respondentai. Tokius rezultatus galima paaiškinti
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tuo, jog tiktina, kad antros ir treios respondent grups vaikai yra jau suaug arba netrukus
taps suaugusiais, tad ši grupi respondent siekis finansiškai padti vaikams (ankams)
kaupiant lšas j ateiiai yra realiai suvokiamas, tuo tarpu pirmos grups respondent atveju, šis
tikslas kol kas yra deklaratyvus ir nra realiai suvokiamas dl to, kad vaikai nra suaug. Kita
vertus, neatmetama galimyb, jog jauniausio amžiaus respondent nuostatos finansinei paramai
suaugusi vaik bsimo savarankiško gyvenimo laikotarpiui ir lkesiai bti finansiškai
remiamiems suaugusi vaik vyresniame amžiuje, išreiškia kintanias vertybes visuomenje –
individualizamo stiprjim ir atsakomybs už savo gyvenim, gerov prisimim. Tikslas
finansiškai padti vaikams ar ankams kaupiant fond nepriklauso nuo respondent išsilavinimo
ar disponuojam pajam, išskyrus antrosios grups atveju.
Finansiniai tikslai „užsitikrinti pageidaujamas pajamas bsimam pensiniam amžiui“ bei
„turti patogi senatv“ ir j realizavimas išreiškia respondent požir

finansinio saugumo

garantavim vyresnio amžiaus laikotarpiu. Pirmos respondent grups atveju, nustatyta, jog kuo
aukštesnis respondent išsilavinimas, tuo tikslai užsitikrinti pageidaujamas pajamas vyresniam
amžiui (r=-0,420, kai p=0,05; rho=-0,419, kai p=0,05) ir turti patogi senatv (r=-0,348, kai
p=0,05; rho=-0,314, kai p=0,05) yra svarbesni, taiau j svarbumo vertinimas nepriklauso nuo
respondent disponuojam mnesio pajam (r=-0,108; rho=-0,090 bei r=-0,118; rho=-0,039).
Antros grups atveju nustatyta, kad kuo respondent gytas išsilavinimas yra aukštesnis, tuo
tikslas turti patogi senatv (r=0,369, kai p=0,01; rho=0,260, kai p=0,01) yra mažiaus svarbus;
taip pat kaip ir tikslas užsitikrinti pageidaujamas pajams vyresniame amžiuje (r=0,338, kai
p=0,05; rho=0,334, kai p=0,05). Treios grups atveju, koreliaciniai ryšiai nustayti tik tarp
respondent isšilavinimo bei tikslo turti patogi senatv (r=-0,247; kai p=0,05; rho=-0,348; kai
p=0,05).
Patogi senatv arba patogus vyresnio amžiaus laikotarpis yra siejamas ne tik su
finansiniu saugumu, taiau ir kitomis vyresnio amžiaus komponentmis. 32 lentelje pateikti
duomenys rodo, jog finansin nepriklausomyb bei gera sveikata vis amžiaus grupi
respondent vertinamos kaip esmins. Taiau pastebtina, jog nors antros ir treios grups
respondentai tikisi finansins paramos iš suaugusi vaik, bet tuo paiu vardina, jog
vyresniame amžiuje svarbu išlaikyti finansin nepriklausomyb. Šiuo atveju matyti tam tikras
prieštaravimas respondent vertinimuose.
Koreliacini ryši analiz parod, jog antros grups respondent atveju, kuo finansin
nepriklausomyb vyresniame amžiuje yra svarbesn, tuo labiau tikimasi finansins paramos iš
suaugusi vaik (r=0,357, kai p=0,01; rho=0,416; kai p=0,01) ir ank (r=0,345, kai p=0,01;
rho=0,355, kai p=0,01); panašs rezultatai gauti ir treiosios grups atveju – kuo finansin
nepriklausomyb vyresniame amžiuje yra svarbesn, tuo labiau tikimasi finansins paramos iš
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suaugusi vaik r=0,304; kai p=0,05; rho=0,320; kai p=0,05. Gauti rezultatai leidžia daryti
prielaid, jog galbt šio amžiaus (40-60 m.) respondentai finansins suaugusi vaik ar ank
paramos netraktuoja kaip finansins priklausomybs nuo j priimt finansini sprendim, o
finansin parama šiuo atveju gali bti suprantama kaip tarpusavio parama, kart solidarumas ir
sipareigojimas – tvai remia vaikus, o suaug vaikai tvus vyresniame amžiuje.
32 lentel
Daugiavaiki šeim bsimo vyresnio amžiaus laikotarpio komponents
I grup
II grup
III grup
%
%
%
Finansin nepriklausomyb
54,8
89
80,6
Išlaikyti pasiekti gyvenimo standartai
19,4
29,3
33,3
Galimyb užsiimti norima veikla, pomgiais, kuriais negaljo
41,9
72
47,2
užsiimti aktyviuoju darbingu periodu
Gera sveikata
100
87
83,3
Tinkama socialin priežira
51,6
40,2
31,9

Asmenini finansini tiksl identifikavimas leidžia vertinti respondent požir
asmenini finans planavim, taiau asmenini finansini motyv prioritetiškumo vertinimas,
leist išsamiau vertinti skirtingo amžiaus respondent finansin elgsen. Kaip matyti 33
lentelje, pirmuoju prioritetu visose amžiaus grupse vardintas grynj pinig turjimo
motyvas,

antruoju

prioritetu

–

apsisaugojimas

(atsargumas),

treiuoju

prioritetu

–

apsisaugojimas ir atsargumas bei turto valdymas (pirmoje ir treioje amžiaus grupse),
ketvirtuoju ir penktuoju prioritetu vardintas turto valdymo motyvas. Toki finansini motyv
identifikavimas numato btinyb respondentams taupyti ir/ ar investuoti t.y pasirinkti
atitinkamus finansinius instrumentus.
33 lentel
Daugiavaiki šeim asmenini finansini motyv prioritetai

I grup

5 prioritetas

Grynj
pinig
turjimas
(100 %)

Apsisaugojimas
(atsargumas)
(53,8 %)/Turto
valdymas (23 %)

Apsisaugojimas
(atsargumas) (53,8
%)/Turto valdymas
(30,8 %)

Turto
valdymas
(40%)

Grynj
pinig
turjimas
(44 %)

II grup

Asmeniniai finansiniai motyvai
2 prioritetas
3 prioritetas
4 prioritetas

Grynj
pinig
turjimas
(90,2 %)

Apsisaugojimas
(atsargumas) (41,8
%)

Apsisaugojimas
(atsargumas) (30,3
%)/Turto valdymas
(19,7 %)

Turto
valdymas
(44%)

Turto
valdymas
(62%)

III grup

1 prioritetas

Grynj
pinig
turjimas
(70 %)

Apsisaugojimas
(atsargumas) (50,7
%)

Apsisaugojimas
(atsargumas)
(30 %)/Turto valdymas
(50 %)

Turto
valdymas
(60%)

Turto
valdymas
(40 %)
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Analizuojant finansini priemoni pasirinkim, pirmiausiai

vertinta, kokia dalis

respondent taupo arba investuoja siekdami finansini tiksl. Nustatyta, kad taupo arba
investuoja 64,5 % pirmos grups, 54,9 % antros grups ir 69 % treios grups respondent.
34 lentel
Daugiavaiki šeim finansini priemoni naudojimas taupymo/investavimo tikslais
Finansins priemons
Pensij kaupimas pensij fonduose
Indliai bankuose
Draudimas
Investavimas akcijas/obligacijas
Investavimas nekilnojamj turt

I grup
%
35,5
19,4
16,1
32,3
16,1

II grup
%
43,9
13,4
18,3
13,4
17,1

III grup
%
41,7
23,6
23,6
4,2
26,1

Kaip matyti iš 34 lentelje pateikiam duomen, pirmos grups respondentai moka
mokas

pensij fondus (35,5%), penktadalis (19,4%) respondent savo santaupas kaupia ir

laiko kaip indlius bankuose. 16,1 % pirmos grups respondent kaupti santaupoms yra
pasirink draudim ir tokia pat dalis (16,1%) investuoja

nekilnojamj turt (pardavimo,

nuomos tikslais) o 32,2% nurod, jog investuoja akcijas. Apie pus antros grups respondent
(43,9 %) moka mokas pensij fondus; daugiau nei dešimtadalis kaupia santaupas ir laiko kaip
indlius bankuose arba investuoja

akcijas; penktadalis (18,3 %) yra pasirink draudim.

Kalbant apie treios grups respondentus, pastebtina, kad penktadalis turi indlius bankuose ar
kaupia santaupas mokdami draudimo mokas arba investuoja nekilnojamj turt ir apie pus
kaupia pensijas pensij fonduose.
Analizuojant priežastis, kurios lemia daugiavaiki šeim netaupym ar neinvestavim,
nustatyta, jog nepakankamos šeimos pajamos, nemažas išlaikytini skaiius bei su tuo susijusios
didels šeimos išlaidos respondent vardinamos dažniausiai (žr. 35 lentel). Atkreiptinas
dmesys, jo antros ir treios grups respondentai nepasitiki finansinmis priemonmis dl j
rizikingumo, nors koreliacin analiz parod, jog ryšys tarp respondent amžiaus ir
nepasitikjimo finansinmis priemonmis yra labai silpnas (r=-0,062, rho=-0,062).
35 lentel
Priežastys, lemian ios daugiavaiki šeim nepasinaudojim finansinmis priemonmis taupymo ar
investavimo tikslais

Nepakankamos asmenins (šeimos) pajamos
Pakankamai didels asmenins (šeimos) išlaidos
Nemažas išlaikom asmen skaiius šeimoje
Nepasitiki finansinmis priemonmis
Trksta žini apie investavim/taupym
Ketina taupyti/investuoti vliau



I grup
%
40
52,6
52,8
11,1
11,1
38,9

II grup
%
91,2
87
85,3
58,1
58,1
21,9

III grup
%
70,8
75
63,6
73,9
60,9
20,8
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Pastebtina, jog nepasitikjimas finansinmis priemonmis yra susijs su žini apie
investavim ar taupym trkumu: pirmos grups atveju r=0,863, kai p=0,01, rho=0,621, kai
p=0,01; antros grups atveju r=0,972, kai p=0,01, rho=0,896, kai p=0,01; treios grups atveju
r=0,816, kai p=0,01, rho=0,755, kai p=0,01.
Be to, nemaža dalis respondent taupym ar investavim yra atidj vlesniame
laikotarpiui.
Kiti finansins paramos teikjai vyresniame amžiuje. Tyrime siekta nustatyti kitus
finansins paramos šaltinius vyresniame amžiuje. Išskirti dviej tip finansins paramos
šaltiniai: neformals (pats asmuo, sutuoktinis/partneris, vaikai, ankai, kiti giminaiiai) bei
formals (bendruomen, nevyriausybins organziacjios ir valstybins organizacijos) (žr. 36
lentel).
36 lentel
Eventuals paramos šaltiniai vyresniame amžiuje daugiavaiki šeim požiriu
Paramos šaltinis vyresniame amžiuje
Pats asmuo (jo/jos santaupos ir t.t.)
Sutuoktinis(-)/partneris(-)
Vaikai
Ankai
Kiti artimieji, giminaiiai
Bendruomen, bendruomenins organizacijos
Nevyriausybins organizacijos
Valstybins (valdžios) institucijos

I grup

II grup

III grup

%
100
82,3
49
21,2
15,6
8,1
6,1
67,9

%
92,1
53,3
37,3
9
8,1
4,6
5,5
67,2

%
100
55,1
47,3
13,7
3,2
4,7
6,2
56,3

Pastebtina, jog finansins paramos labiau tikimasi iš neformali finansins paramos
šaltini, tuo tarpu bendruomenins organizacijos ar nevyriausybins organizacijos respondent
nra atpaž stamos kaip organizacijos galinios finansiškai remti vyresniame amžiuje. Taiau
pastebtina, jog nemažai respondent finansins paramos tikisi iš valstybini organizacij, ne tgi
daugiau nei iš suaugusi vaik. Pirmos grups atveju nustatyta, kad kuo žemesnis respondent
išsilavinimas, tuo valstybs finansin parama vyresniame amžiuje vertintina kaip svarbesn
(r=0,455, kai p=0,01; rho=0,356, kai p=0,01). Panašs rezultatai gauti ir antrosios (r=0,382, kai
p=0,01; rho=0,362, kai p=0,01) bei treiosios grups atveju (r=0,563, kai p=0,01; rho=0,486, kai
p=0,01). Koreliaciniai ryšiai tarp skirting grupi respondent disponuojamo pajam dydžio ir
lkesi gauti finansin param iš valstybini organizacij vyresniame amžiuje yra silpni arba
labai silpni.
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Apibendrinant galima teigti jog, klasterio „Daugiavaiks šeimos“ respondent finansin
elgsena iš dalies grindžiama kart solidarumo ir sipareigojimo finansiškai remti kit kart
šeimos narius (išskyrus 30-39 m. amžiaus respondentus), nors finansin nepriklausomyb yra
vertinama kaip svarbi bsimo vyresnio amžiaus komponent. Be to, valstybin parama
vyresniame amžiuje identifikuojama kaip svarbus finansins paramos šaltinis.

3.3.3. Daugiavaiki šeim lkes iai priva ioms socialins globos paslaugoms

Socialins globos šeimoje pasirinkimas vyksta vertinant tokius globos šeimoje aspektus:
šeimos nari sipareigojimas ir kart solidarumas; šeimos, kaip tinkamiausios vyresnio amžiaus
asmens poreiki tenkinimo šaltinio, traktavimas; gyvenamosios vietos, artimos aplinkos
išlaikymas vyresniame amžiuje; kasdiens vyresnio amžiaus asmens veiklos tstinumas bei
globojamo asmens savarankiškumo puoseljimas (žr. 4 priedas).
Vyresnio amžiaus asmens socialin glob šeimoje kaip pareig labiausiai suvokia ir
išreiškia treios grups respondentai – 90,1 % teig, jog vaik (ank) pareiga rpintis senais
tvais (seneliais), globoti juos namuose; taip pat 87,1 % pirmos grups bei 64,6 % antros grups
respondent nurod manantys, kad vyresnio amžiaus asmens socialin globa šeimoje yra vaik
ar ank pareiga. Atkreiptinas dmesys, jog moralinis sipareigojimas globoti vyresnio amžiaus
asmen šeimoje pirmos ir treios grups atvejais beveik nepriklauso nuo to, ar tikimasi
finansins paramos iš vaik ar ank (koreliacijos koeficient r ir rho reikšms tarp 0,101 ir
0,232), taiau antros grups atveju stebimas ryšys tarp pareigos globoti vyresnio amžiaus asmen
šeimoje ir siekio gauti finansin param vyresniame amžiuje iš vaik ir ank (r=0,431, kai
p=0,01; rho=0,454, kai p=0,01).
Asmens poreiki tenkinimo aspektu, treios grups respondent nuomon išsiskyr iš
antros ir pirmos grups respondent nuomons, kadangi didžioji j dauguma mano, jog šeima
yra tinkamiausia aplinka, kurioje yra geriausiai pasirpinama vyresnio amžiaus asmens
poreikiais. Gyvenamos aplinkos išlaikymo (artimos aplinkos) išlaikymo aspektu, socialin glob
šeimoje panašiai vertina visos trys respondent grups. Asmens savarankiškumo ir veiklos
tstinumo aspektu, dauguma treios grups respondent mano, jog šeima yra tinkamiausia
aplinka, kurioje vyresnio šeimos narys gali užsiimti kasdienine veikla, atitinkania jo interesus
bei sveikatos bkl, taip pat yra išlaikomi asmens ryšiai su šeimos nariais, kitais giminaiiais bei
kaimynais. Tuo tarpu tik apie pus pirmos ir antros grups respondent mano, kad vyresnio
amžiaus asmens globa šeimoje padeda išlaikyti jo savarankiškum ir autonomiškum.
Sociodemografinio profilio ir globos šeimoje pasirinkimo ryšys. Atlikus koreliacin
analiz gauti rezultatai parod, jog pirmoje grupje nra ryšio tarp demografinio profilio
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charakteristik (išsilavinimo, disponuojam pajam dydžio) bei priežasi, dl kuri
respondentai pasirinkt vyresnio asmens glob šeimoje (koreliacijos koeficient r i rho reikšms
yra tarp -0,345ir 0,346), taiau nustatyti vidutinio stiprumo ryšiai tarp respondent vaik
skaiiaus šeimoje ir manymo, kad vyresnio amžiaus asmens poreikiai gali bti tinkamai atliepti
šeimoje (r=0,596, kai p=0,01; rho=0,587, kai p=0,01) bei respondent vaik skaiiaus šeimoje ir
vyresnio amžiaus asmens globos šeimoje, siekiant išlaikyti jo ryšius su artimiausia socialine
aplinka (r=0,576, kai p=0,01; rho=0,537, kai p=0,01). Vadinasi, tarpasmenini santyki šeimoje
išlaikymas tarp kart gali bti vardinamas kaip priežastis lemianti vyresnio amžiaus šeimos
nario glob šeimos erdvje.
Antroje ir treioje grupse nustatyti silpni koreliaciniai ryšiai tarp respondent
sociodemografinio profilio kintamj ir priežasi, dl kuri vyresnio amžiaus asmens globa
bt tinkama šeimoje – gautos koreliacijos koeficient r ir rho reikšms yra tarp -0,214 ir 0,258.
Sociodemografinio profilio ir vyresnio amžiaus asmens globos pasirinkimo privaiuose
socialins globos namuose ryšys.
Socialin globa privaiuose socialins globos namuose vertinama šiais aspektais: asmens
poreiki tenkinimas (teikiamos socialins globos paslaugos atitinka globojamo asmens
individualius poreikius, paslaugos teikiamos lanksiai reaguojant
poreikius ir yra atsižvelgiama

besikeiianius asmens

globojamo asmens norus ir pageidavimus); personalo

kompetencija ir profesionalumas (socialins globos nam personalo skaiiaus ir gyventoj
skaiiaus santykis, personalo pagarbus bendravimas su globojamu asmeniu bei etiškas elgesys,
tinkama personalo, teikianio socialins globos paslaugas, kompetencija, personalo pagarbus
bendravimas su globojamo asmens artimaisiais); gyvenamos aplinkos išlaikymas (sudaromos
slygos turti asmenini daikt; pripaž stama ir užtikrinama teis turti privai erdv
(vienvietis kambarys, asmeninis higienos kambarys ir pan.); socialins globos namai arti
buvusios gyvenamosios vietos arba toje paioje gyvenvietje), pat asmens savarankiškumas ir
veiklos tstinumas (sudaromos slygos išlaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, gyvenamja vieta).
Reikt pastebti, jog dauguma vis trij grupi respondentai šiuos privai socialins
globos paslaug aspektus vertino gana palankiai (žr. 5 priedas), o tai rodo, kad esant poreikiui
respondentai pasirinkt vyresnio amžiaus asmens glob (tai bt jie patys ar kitas šeimos narys)
privaiuose socialins globos namuose.
Taikant koreliacins analizs metod,

vertinti koreliaciniai ryšiai tarp respondent

demografinio profilio kintamj bei priežasi, slygojani privai socialins globos paslaug
pasirinkim trijose respondent grupse. Gauti rezultatai parod, jog egzistuoja silpni arba labai
silpni koreliaciniai ryšiai tarp mint kintamj visose respondent grup. Tai rodo, jog
tiktinas privai socialins globos paslaug pasirinkimas nepriklauso nuo respondent lyties,
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disponuojam pajam dydžio, šeimos struktros, todl sudtinga prognozuoti ši paslaug
pasirinkim atsižvelgiant sociodemografinio profilio bruožus.
Apibendrinant galima teigti, jog vyresnio amžiaus asmens socialin globa šeimoje yra
grindžiama tarpasmenin santyki išlaikymu, todl šiuo atveju stebima kart tarpusavio
emocin ir moralin priklausomyb. Tuo tarpu privai socialins globos paslaug pasirinkimo
vertinimas yra gana problematiškas – nors respondent nuomon atspindi, jog tokio pobdžio
paslaugos bt tinkamos ir btinos vyresniame amžiuje, taiau j pasirinkimas nra
pagrindžiamas sociodemografinio profilio.

Daugiavaiks šeimos
I grup

Sociodemografins charekteristikos

Asmenini finans valdymas

Lkesiai socialinei globai

II grup

Sociodemografins charekteristikos

Asmenini finans valdymas

Lkesiai socialinei globai

III grup

Sociodemografins charekteristikos

Asmenini finans valdymas

Lkesiai socialinei globai
Vidutinio stiprumo arba stiprs koreliaciniai ryšiai
Silpni ir labai silpni koreliaciniai ryšiai

12 pav. Tyrimo rezultat apibendrinimas klasteryje „Daugiavaiks šeimos“

Manytina, jog tokius tyrimo duomen analizs rezultatus gali lemti tai, jog informuotumas
apie privaias socialins globos paslaugas vyresnio amžiaus asmenims nra pakankamas, todl
respondent nuomon atspindi j lkesius šioms paslaugoms, taiau tiktina, jog jie nra
suvokti. Privaios socialins globos paslaugos vyresnio amžiaus asmenims gali bti suvokiamos
kaip kokybiškesns ir labiau atliepianios vartotoj poreikius nei kitose socialins globos
paslaug organizacijos (pavyzdžiui, valstybinse) teikiamos analogiškos paslaugos. Tyrime
respondent nuomon valstybini ar nevyriausybini socialins globos paslaug vyresnio
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amžiaus asmenims atžvilgiu nebuvo tiriama. Kita vertus, kaip ir minta, tyrimas neapm
poreiki vertinimo, o tai galjo turti takos tyrimo rezultatams.
37 lentel
Tyrimo hipotezi atmetimo/primimo rezultat apibendrinimas klasteryje „Daugiavaiks šeimos“
Pagrindins tyrimo hipotezs
H1: Privai socialins globos paslaug teikjo
pasirinkimas priklauso nuo potenciali socialins
globos
paslaug
vartotoj
sociodemografini
charakteristik (išsilavinimas, pajam dydis)
H2: Socialins globos šeimoje pasirinkimas priklauso
nuo potenciali socialins globos paslaug vartotoj
demografini charakteristik.
H3: Potenciali socialins globos vartotoj asmenin
finansin elgsena priklauso nuo sociodemografini
charakteristik.
H4: Potenciali socialins globos paslaug vartotoj
finansin elgsena remiasi kart solidarumo principu.

3.4.

Respondent
grup
I grup
II grup
III grup

Hipotezs
atmetimas/patvirtinimas
Priimta
Priimta
Priimta

I grup
II grup
III grup
I grup
II grup
III grup
I grup
II grup
III grup

Atmesta
Atmesta
Atmesta
Priimta
Priimta
Priimta
Priimta
Priimta
Priimta

Tyrimo rezultat aptarimas

Atliktu tyrimu buvo siekiama išanalizuoti, kaip skirtingo amžiaus respondentai planuoja
savo gyvenim vyresniame amžiuje

vertinant sociodemografinio profilio ir asmenins

finansins elgsenos ssajas bei kokias nustatyti tiktin privai socialins globos paslaug ar
socialins globos šeimoje pasirinkim. Tyrimas rmsi gyvenimo ciklo hipoteze bei
mokslinink tyrimuose suformuluotomis prielaidomis, jog pasirengimas vyresnio amžiaus
laikotarpiui vyksta vis asmens darbing period. Tyrimu siekta nustatyti ryšius tarp trij
socialins globos paslaug paklausos veiksni grupi: sociodemografini charakteristik,
asmenini finans valdymo ir socialins globos paslaug pasirinkimo. Nustatyta, kad
potencialius privai socialins globos paslaug vartotojus galima suskirstyti tris grupes:
1) Vaik neturinios šeimos arba bevaiks šeimos orientuotos pirkti privaias socialins
globos paslaugas savo artimiesiems arba ketina jas pirkti patys vyresniame amžiuje.
Ši šeim finansin elgsena vertinama kaip atitinkanti bsimo vyresnio amžiaus
laikotarpio lkesius, kuomet iškils poreikis socialins globos paslaugoms.
Prognozuoti bevaiki šeim pasirinkim pirkti privaias socialins globos paslaugas
vyresniame amžiuje sudtinga, kadangi tyrime nebuvo nustatytos koreliacijos tarp
bevaiki šeim sociodemografinio profilio bei lkesi, kaip motyvatoriaus pirkti
mintas paslaugas.
2) Mažavaiki šeim elgsena socialins globos paslaug rinkoje yra mažiausiai
prognozuojama, todl tiktina, jog j sprendimas pasirinkti privaias globos
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paslaugas priklausys nuo ekonomini, socialini ir kit slyg sprendimo primimo
momentu t.y. ši paslaug vartotojai veiks situatyviai.
3) Daugiavaiki šeim elgsena remiasi kart solidarumu ir finansiniu sipareigojimu,
kuomet dabartiniu metu šeimos finans valdymas remiasi finansins paramos
užtikrinimu vaik (suaugusi) ateiiai, taiau tokios pat paramos yra tikimasi iš
suaugusi vaik vliau, vyresniame amžiuje. Vaikai yra traktuojami kaip finansins
pagalbos šaltinis šiame laikotarpyje. Daugiavaiki šeim finansins galimybs pirkti
privaias socialins globos paslaugas iš dalies priklausys nuo j suaugusi vaik
finansini galimybi remti vyresnio amžiaus tvus esant poreikiui.
Aptariant atlikto tyrimo rezultatus kit atlikt tyrim kontekste, pastebtina, jog Lietuvoje
tyrimai atliekami analizuojant tik kurios nors vienos veiksni grups (poreiki prognoz
remiantis demografin,is tendencijomis ar finans valdymo ypatumai), taiau nesiejant ši
tyrim ir j rezultat su socialins globos paslaug paklausa. Pasirengimas vyresnio amžiaus
laikotarpiui finansiniu aspektu daugiau aptariamas žiniasklaidoje nei mokslinse publikacijose,
išryškinant dabartins socialinio draudimo problemas bei pabržiant asmens atsakomybs už
savo gerov klausim.
Asmenini finans valdymo problematikoje atlikti tyrimai (Jureviien, Gausien, 2010,
Jureviien, Klimaviien, 2008 a, b; Jureviien, Bikas, Paškeviius, 2008; Bikas,
Rakauskien, 2007) atskleidžia gyventoj taupymo ir investavimo ypatumus, kuomet valdydami
asmeninius finansus, siekiama trumpalaiki tiksl, o ne ilgalaiki finansini tiksl ir
nepakankamai rpinasi lš sukaupimu pensiniam laikotarpiui. Disertacinis tyrimas taip pat
atskleid, jog potencials socialins globos paslaug vartotojai nors ir vardina ilgalaikius
asmeninius finansinius tikslus, kurie gali bti išreikšti apsisaugojimo ir turto valdymo motyvais,
taiau tikslai yra daugiau deklaratyvs, kadangi tik apie pus dalis tyrime dalyvavusi
respondent naudoja vairias finansines priemones asmenini finansini tiksl gyvendinimui.
Užsienio tyrj atliktuose darbuose (Lusardi, Michell, 2007; Lusardi, Michell, 2010; Hilgerth,
Hogarth, Beverly, 2003) pabržiamas finansinis raštingumas (angl. financial literacy), nurodant,
jog asmenys turi bti mokomi valdyti savo asmeninius finansus, siekiant j reikšms asmens
gyvenime suvokimo. Be to, tyrimuose pabržiama, kad asmenys yra link pasirinkti
konservatyvesnius lš kaupimo bdus (pvz.: indliai), kurie sietini su trumpalaiki tiksl
gyvendinimu, o rizikingesnius bdus pasirenka mažesn dalis asmen, kurie yra sietini su
ilgalaiki asmenini finansini tiksl gyvendinimu.
Socialins globos paslaug poreikio tenkinimo ir paslaug pasirinkimo aspektai
analizuojami sociolog, gerontolog tyrimuose keliant klausimus – kaip augs ši paslaug
(kalbant ir apie socialins priežiros paslaugas teikiamas nevyriausybini, valstybini ar
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privai organizacij) poreikis ateityje? Kaip šeima yra pasirengusi (ir bus pasirengusi) ateityje
globoti ir rpintis vyresnio amžiaus asmeniu? Kaip keiiasi kart tarpusavio santykiai
visuomens senjimo kontekste bei kaip tai keiia globos proces šeimoje (Žalimien, 2000,
Žalimien, 2005, Naujanien, 2007). Disertaciniame tyrime buvo siekiama parodyti ne poreikio
socialins globos paslaugoms aktualum, o atskleisti kaip ir kokios ši paslaug rinkos vartotoj
grups tiktina rinksis privaias socialins globos paslaugas kai jiems ar j artimiesiems iškils
btinyb. Socialins globos paslaug pasirinkimo analiz konstruota potenciali paslaug
vartotoj lkesi ir suvokiama j kokybe pagrindu. Taiau pabržtina, jog trijuose klasteriuose
nenustatyta, jog potenciali paslaug vartotoj lkesiai privaioms socialins globos
paslaugoms koreliuot su sociodemografinio profilio charakteristikomis. Todl manytina, jog
potencials socialins globos paslaug vartotojai nra pakankamai informuoti apie privai
socialins globos paslaug teikj veikl, ši paslaug organizavimo ir teikimo išskirtinum kit
socialins globos paslaug teikj kontekste, o dalyvaudami tyrime išreišk tuos lkesius
paslaugoms, kurie pai potenciali vartotoj gal bt nra apsvarstyti ir suvokti. Remiantis
atlikto tyrimo rezultatais, teigtina, jog privats socialins globos paslaug teikjai pltodami šio
tipo paslaugas turi formuoti potenciali vartotoj lkesius.
Užsienio tyrj darbuose siekiama prognozuoti poreiki socialinms paslaugoms augim bei
vertinti poreikio tenkinimo galimybes, kuri paieškos vyksta triadoje šeima-valstyb-rinka,
taiau beveik nra diskutuojama apie tai, kokius lkesius socialins globos paslaugoms turi
potencials paslaug vartotojai bei kaip šie lkesiai trt bti formuojami ilgajame
laikotarpyje.

3.5.

Disertacinio tyrimo rezultat vadybinis pritaikomumas

Empiriniu tyrimu buvo siekiama nustatyti socialins globos paslaug vyresnio amžiaus
asmenims paklausos veiksnius ir j raišk rinkoje. Atsižvelgiant nustatyt privai socialins
globos paslaug paklausos veiksnius bei j raišk, kuri pagrindu išskirtos potencialini
privai socialins globos paslaug vartotoj grups, formuluojami praktiniai pasilymai
privai socialins globos paslaug teikjams.
Mokslinje literatroje nurodoma, jog paslaugas teikianios organizacijos paklausos
valdyti negali, taiau gali formuoti sau palanki paslaug vartotoj elgsen, kurios pagrind
sudaro vartotojo nuostatos, lkesiai. Todl pelno siekianios organizacijos, teikianios ir
planuojanios teikti socialins globos paslaugas vyresnio amžiaus asmenims turi vertinti ši
paslaug paklausos veiksnius bei atsižvelgti

tai, koki paslaug vartotoj elgsen galimai

iššaukia – t.y. kaip bus priimamas sprendimas dl socialins globos paslaug pirkimo.
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vertinus tai, jog visose trijose potenciali socialins globos paslaug vartotoj grupse
buvo išreikšti lkesiai ateityje pirkti socialins globos paslaugas, bet daroma prielaida, jog
lkesiai yra kintantis reiškinys socialins globos paslaug teikimo procese, ypatingai
atsižvelgiant tai, kad ši paslaug vartojimo poreikis bus išreikštas, pavyzdžiui po dešimties ar
daugiau met. Be to, paslaug vartotojo lkesiams tak daro jo ankstesn patirtis, kuri gyjama
vartojant tam tikras paslaugas. Kadangi tyrime potencials socialins globos paslaug vartotojai
traktuojami kaip patirties ekspertai pagal H. McLaughlin (2009), kai respondentai nebdami
tiesioginiai paslaug vartotojai esamuoju laiku, taiau j vyresnio amžiaus artimieji turi išreikšt
poreik socialins globos paslaugoms ir jas vartoja, organizacijoms, teikianios socialins globos
paslaugas reikšminga priimti sprendimus bei rengti programas, siekiant formuoti vartotoj
lkesius ilgajame laikotarpyje. Daroma prielaida, jog lkesi formavimas skatina vartotojus
pirkti socialins globos paslaugas iš privai teikj bei keisti nuomon apie alternatyvi
socialins globos paslaug teikj (pavyzdžiui, nevyriausybini organizacij ar kit privai
socialins globos paslaug teikj). Kaip teigia C. P. Moreau, S. L. Wood (2005), lkesi
formavimo procesas priklauso nuo vartotojo poreiki bei nor išsiaiškinimo ir tinkam
komunikacijos su vartotojais priemoni parinkimo bei komunikacijos proceso valdymo.
Komunikacijos priemons yra taikomos siekiant palankaus vartotojo sprendimo dl socialins
globos paslaug vartojimo (Sdžius, 2007).
Komunikacijos priemoni parinkimas priklauso nuo paslaug vartojimo proceso etapo. B.
Howcroft B., Hewer P., Hamilton R. (2003), išskiria tris paslaug vartojimo etapus: prieš
paslaugos vartojim arba pirkim; paslaugos vartojimas arba paslaugos pirkimas; po paslaugos
vartojimo arba pirkimo. Šiuose etapuose yra priimami sprendimai pirkti paslaugas. Remiantis
šiuo paslaug vartojimo etap išskyrimu, teigiama, jog organizacijos, teikianios privaias
socialins globos paslaugas, turi parinkti atitinkamas komunikacijos priemones, j turin ir
form, kiekviename paslaug vartojimo etape. Pabržtina, jog tyrimas orientavosi tik pirmj
etap, todl praktiniai sprendimai yra formuluojami tik šio etapo užduotims numatyti ir vykdyti.
Pirmajame etape, kaip nurodo B. Howcroft, P. Hewer, R. Hamilton (2003), C. Lovelock,
E. Gummesson (2004), svarbus yra organizacijos vaizdis ir reputacija bei potencialaus paslaug
vartotojo pakankamas informuotumas apie organizacij ir jos teikiamas paslaugas, j kokyb.
Tuo tikslu, paslaug organizacijos turi tikslingai informuoti potencialius paslaug vartotojus,
siekiant didinti paslaug vartojimo galimybes.
Šiuo atveju, atsižvelgiant disertacinio tyrimo rezultatus, galima teigti, jog komunikacijos
tikslai prieš socialins globos paslaug pirkim yra šie (žr. 13 pav.):
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Komunikacijos tikslai prieš socialins globos paslaug
pirkim iš priva i socialins globos paslaug teikj:
x Pltoti privai socialins globos nam vaizd ir
formuoti reputacij;
x Informuoti apie socialins globos paslaug turin
(komplekt);
x Informuoti apie socialins globos paslaug teikimo
slygas.

Bevaiks šeimos
Mažvaiks šeimos
Daugiavaiks šeimos

13 pav. Komunikacijos tikslai prieš socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims
paslaug pirkim

Teigtina, jog pltoti privai socialins globos nam vaizd ir formuoti reputacij,
informuoti apie socialins globos paslaug turin (komplekt) bei socialins globos paslaug
teikimo slygas yra svarbu visose trijose grupse. Taiau pabržtina, jog mažvaiks šeimos ir j
sprendimas pirkti socialins globos paslaugas yra mažiausiai prognozuojamas, palyginus su
kitomis potenciali paslaug vartotoj grupmis, tad manytina, jog lkesi formavimas ir
valdymas šioje vartotoj grupje yra svarbus organizacij, teikiani socialins globos
paslaugas, uždavinys.
Tyrime nra vertintos kitos slygos ir veiksniai, kurie gali paveikti potenciali
socialins globos paslaug vartotoj sprendimus ir galimybes pirkti socialins globos paslaugas,
todl organizacijos teikianios šias paslaugas turi vykdyti išorins aplinkos veiksni
monitoring.
Kita vertus, atkreiptinas dmesys, jog svarbu ne tik formuoti potenciali socialins
globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims vartotoj sprendimus pirkti paslaugas, bet vertinti,
jog ne vis vartotoj finansins galimybs ateityje leis pirkti reikalingas paslaugas. Manytina,
jog tikslinga vykdyti finansin potenciali socialins globos paslaug vartotoj švietim, ypa
atkreipiant dmes jog netaupoma ar neinvestuojam dl to, jog stokojama žini apie asmenini
finans valdym, o tai lemia nepasitikjim finansinmis priemonmis.
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IŠVADOS
1.

Viešojo sektoriaus valdymo kaita XX a. pab., iššaukta globali pokyi, slygojo nauj

viešj paslaug teikimo modeli paieškas, kuri pagrindu tapo Naujosios viešosios vadybos
teorija, pasilanti verslo filosofijos ir verslo vadybos praktikos taikym teikiant viešsias
paslaugas.
Socialins globos paslaug valdymo pokyiai glaudžiai susij su viešojo sektoriaus
valdymo raida, kuomet paskutiniame XX a. dešimtmetyje sitvirtinant Naujosios viešosios
vadybos nuostatomis, sukuriamos galimybs socialini paslaug sektoriuje sitvirtinti rinkos
modeliui. Naujosios viešosios vadybos prieiga leidžia identifikuoti tokias pokyi kryptis:
socialini paslaug teikime akcentuojamas rinkos santyki tarp paslaug teikj ir vartotoj
sigaljimas, paslaug pirkimo ir pardavimo praktikos taikymas, pabržiant valstybs vaidmens
mažjim,

paslaug

vartotojo

pasirinkimo

ir

gali

išpltimu,

viešj

paslaug

individualizavimas.
Rinkos mechanizm taikymas socialini paslaug srityje yra takotas globali ir
nacionalini politini, vadybini, demografini pokyi. Ši pokyi sveikoje išskiriami du
objektai, kurie tampa pagrindini mokslini diskusij tema: 1) socialini paslaug vartotojas, jo
augantys poreikiai ir smoningumas bti aktyviu socialini paslaug teikimo proceso dalyviu; 2)
organizacij, atsaking už socialini paslaug organizavim ir teikim, galimybs (ypa
finansins) patenkinti vartotoj poreikius.

2.

Rinkos modelio pltojimas socialini paslaug srityje sudaro prielaidas  socialins

globos paslaug teikim integruoti skirtingus ši paslaug teikjus, o paslaugas finansuoti
naudojant vairius socialins globos finansavimo schemas – rinkos mechanizmus.
Rinkos modelio pltojimas yra vardinimas kaip kvazi rinkos sukrimas socialini
paslaug, tuo paiu ir socialins globos paslaug, srityje. Kvazi rinka remiasi vairi socialini
paslaug finansavimo schem (arba kitaip rinkos mechanizm) taikymu teikiant socialines
paslaugas. Šie mechanizmai – paslaug krepšeliai, tiesiogins išmokos, viešieji konkursai –
skirtingai veikia pasilos ir paklausos pusje. Paslaug krepšeliai ir tiesiogins išmokos, taip pat
individuals biudžetai yra traktuojami kaip daugiausiai pasirinkimo galios vartotojui
suteikiantys mechanizmai.
Pabržiama, jog kvazi rinka nra tikroji rinka, kadangi pasižymi informacijos
netolygumo (vartotojai nra visiškai informuoti apie galimus pasirinkimus, tam, kad galt
priimti sprendimus), tarpininkavimo ypatumai (kuomet atstovaujanio (tarpininkaujanio bei
sprendim priimanio) požiris ir interesai konkreios paslaugos (ar paslaug komplekto)
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atžvilgiu gali skirtis su tos paslaugos vartotojo požiriu, lkesiais ir interesais), paskirstymo ir
prieinamumo ypatumai (kai kurios socialins paslaugos teikiamos tiems paslaug vartotojams,
kurie net neturi galimybi mokti (pirkti) už gaunamas socialines paslaugas). Rinkos modelio
pltot socialini paslaug srityje keiia ir paslaug gavjo samprat paslaug vartotojo
sampratos link.

3.

Išskirtos keturios socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos

veiksni grups: demografiniai veiksniai arba demografins potenciali socialins globos
paslaug vartotoj charakteristikos, kurios išreiškia tam tikr ši paslaug vartotoj
demografin elgsen; potenciali socialins globos paslaug vartotoj finansins galimybs
pirkti paslaugas, kurios atspindi asmens finansin elgsen darbingo amžiaus periodu;
potenciali socialins globos paslaug motyvai ir preferencijos pasirenkant glob šeimoje ar
globos institucijoje bei asmens poreikis socialinei globai, kur slygoja jo sveikatos bkl,
fizins bei socialins gyvenimo slygos, socialinis tinklas.
Demografiniai veiksniai yra vardinami kaip vieni svarbiausi, kurie takoja socialins
globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklaus dviem aspektais: pirmiausiai,
demografini proces sveikoje didja vyresnio amžiaus asmen skaiius, kuriems reikalinga
socialin globa; antra, demografiniai procesai slygoja šeimos pokyius, kurie lemia galimybes
globoti vyresnio amžiaus asmenis šeimoje, laikantis požirio, jog pirmiausiai šeima atsakinga už
kito šeimos nario glob. Socialin globa šeimoje traktuojama kaip substitutas socialinei globai
institucijoje.
Potenciali socialins globos paslaug vartotoj finansins galimybes pirkti privaias
socialins

globos

paslaugas,

kaip

paklausos

veiksniai,

pabržiami,

nes

stiprjanti

individualizacija skatina asmen prisiimti atsakomyb už socialini rizik valdym. Tai reiškia,
kad asmuo, šeima, bendruomens turi bti atsakingos už savo ir kit gerov ne valstyb.
Privai socialins globos paslaug pasirinkimo motyvai yra siejami su lkesiias
socialinei globai: socialinei globai šeimoje arba socialins globos paslaugoms, kurios teikiamos
privai organizacij.

4.

Sudarytas teorinis tyrimo modelis, kuris remiasi prielaida, jog privai socialins globos

paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksniai pasireiškia ne vienu metu, o j
vertinimas gali bti atliekamas potenciali vartotoj grupse.
Teorinis tyrimo modelis sudarytas remiantis atliktomis socialins globos paslaug
vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksni teorine analize. Remiamasi prielaida, jog
privai socialins globos paslaug paklausos veiksniai pasireiškia ne vienu metu, o j
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nustatymas remiasi potenciali socialins globos paslaug vartotoj elgsena: demografin
elgsena (šeimos krimo procesas, vaik auginimas ir lkesiai vaikams kaip paramos ir globos
šaltiniui vyresniame amžiuje), finansin elgsena (asmenini finans valdymas), apsisprendimas
dl poreikio paslaugoms ir privai socialins globos paslaug teikjo pasirinkimas
(autonomiškas arba deleguojantis sprendimas). Demografin elgsena, kaip demografini
veiksni grup, ir finansin elgsena, kaip asmenini finans valdymo veiksni grup, yra
vertinamos kaip ilgojo laikotarpio privai socialins globos paslaug paklausos veiksniai.
Apsisprendimas dl poreikio paslaugoms ir socialins globos paslaug teikjo pasirinkimas yra
vertinami kaip trumpojo laikotarpio socialins globos paslaug paklausos veiksniai veiksniai,
jeigu priimamas sprendimas dl socialins globos paslaug teikjo pasirinkimo yra
autonomiškas. Tuo tarpu, jeigu apsisprendimas dl poreikio paslaugoms ir socialins globos
paslaug teikjo pasirinkimo yra deleguojantis sprendimas, tuomet vertinama kaip ilgojo
laikotarpio privai socialins globos paslaug paklausos veiksniai. Apsisprendimas remiasi
lkesiias privaioms socialins globos paslaugoms.
Privai socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksni bei
j raiškos nustatymo tyrimas atliekamas dviems etapais, taikant kokybinius ir kiekybinius
metodus. Atsižvelgiant

tai, jog privai socialins globos paslaug paklausos veiksniai nra

pakankamai tyrinti, pirmajame etape taikant kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus atliktas
žvalgomasis tyrimas, kurio apibendrint radini pagrindu suformuota antrojo etapo kiekybinio
tyrimo kryptis. Kiekybinis tyrimas vykdomas atliekant potenciali socialins globos paslaug
vartotoj kiekybin apklaus. Potenciali socialins globos paslaug vartotoj pasirinkimas
tiriamaisiais yra grindžiamas nuostata, jog finansins galimybs prikti privaias socialins
globos paslaugas formuojasi darbingu periodu. Be to, socialins globos paslaugas pasirenka ne
pats asmuo, kuriam reikalinga globa, o j

atstovaujantis asmuo iš dalies atliekantis

tarpininkavimo funkcij.

5.

Ištyrus privai socialins globos paslaug paklausos veiksnius ir j raišk socialins

globos paslaug rinkoje, išskirtos trys potenciali ši paslaug vartotoj grups: vaik
neturinios šeimos (bevaiks šeimos), vien ar du vaikus auginanios šeimos (mažvaiks
šeimos), tris ir daugiau vaik auginanios šeimos (daugiavaiks šeimos).
Vaik neturinios šeimos arba bevaiks šeimos orientuotos pirkti privaias socialins
globos paslaugas savo artimiesiems arba ketina jas pirkti patys vyresniame amžiuje. Ši šeim
finansin elgsena vertinama kaip atitinkanti bsimo vyresnio amžiaus laikotarpio lkesius,
kuomet iškils poreikis socialins globos paslaugoms. Prognozuoti bevaiki šeim pasirinkim
pirkti privaias socialins globos paslaugas vyresniame amžiuje sudtinga, kadangi tyrime
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nebuvo nustatytos koreliacijos tarp bevaiki šeim sociodemografinio profilio bei lkesi, kaip
motyvatoriaus pirkti mintas paslaugas.
Mažavaiki šeim elgsena socialins globos paslaug rinkoje yra mažiausiai
prognozuojama, todl tiktina, jog j sprendimas pasirinkti privaias globos paslaugas
priklausys nuo ekonomini, socialini ir kit slyg sprendimo primimo momentu t.y. ši
paslaug vartotojai veiks situatyviai.
Daugiavaiki šeim elgsena remiasi kart solidarumu ir finansiniu sipareigojimu,
kuomet dabartiniu metu šeimos finans valdymas remiasi finansins paramos užtikrinimu vaik
(suaugusi) ateiiai, taiau tokios pat paramos yra tikimasi iš suaugusi vaik vliau,
vyresniame amžiuje. Vaikai yra traktuojami kaip finansins pagalbos šaltinis šiame laikotarpyje.
Daugiavaiki šeim finansins galimybs pirkti privaias socialins globos paslaugas iš dalies
priklausys nuo j suaugusi vaik finansini galimybi remti vyresnio amžiaus tvus esant
poreikiui.

6.

Rinkos modelio taikymas teikiant socialins globos paslaugas vyresnio amžiaus

asmenims išryškina tam tikrus ši paslaug specifiškumus, kurie siejami su vartotojo elgsena
ir individualia gyvenimo strategija.
Rinkos modelio taikymas teikiant socialins globos paslaugas vyresnio amžiaus asmenims
suponuoja keli tip pokyius:
x

Struktrinius, apimanius socialini paslaug (bei socialins globos paslaug vyresnio
amžiaus asmenims) sistemos organizacinius pokyius, kuomet išpleiama organizacij,
teikiani socialines paslaugas vairov, pabržiant viešojo sektoriaus organizacij
dominavimo

apribojim

bei

skatinant

nevyriausybini

organizacij,

privai

organizacij veiklos pltojim, bendruomeni organizavim. Taigi, keiiantis socialini
paslaug sistemos sudiai, keiiasi ir organizacij tarpusavio ryšiai bei funkcijos:
viešojo administravimo institucijos atlieka socialini paslaug planavimo, organizavimo,
kokybs priežiros funkcijas, o socialini paslaug teikimo funkcija yra realizuojama jau
mint skirtingo tipo organizacij.
x

Mentaliniai pokyiai, kurie apima privai socialins globos paslaug vartotoj
(potenciali ir esam) mstymo pokyius, susijusius su asmenins atsakomybs už savo
bsimo vyresnio amžiaus laikotarpio gerovs prisimim bei asmenins gyvenimo
strategijos parengim. Rinkos modelis galina potencial privai socialins globos
paslaug vartotoj projektuoti bsim vyresnio amžiaus laikotarp , taiau disertacinio
tyrimo rezultatai rodo, jog potencials ši paslaug vartotojai nra link planuoti (tuo
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labiau projektuoti) savo ateities finans valdymo aspektu, taigi tiktina, jog j elgsena
yra situatyvin, priklausanti nuo aplinkos veiksni konkreiu laikotarpiu.
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Tolimesni tyrim kryptys:
x

Tyrime respondentais buvo pasirinkti potencials socialins globos paslaug vyresnio
amžiaus asmenims vartotojai, taiau siekiant giliau ištirti nagrinjam reiškin (paklausos
veiksnius), tikslinga

tyrim traukti dabartinius privai socialins globos paslaug

vartotojus.
x

Tyrimas apsiribojo potenciali socialins globos paslaug vyresnio amžiaus asmenims
vartotoj apklausa nacionaliniu lygmeniu. Tai reiškia, kad respondentais pasirinkti tik
Lietuvoje gyvenantys asmenys, taiau tikslinga atsižvelgti tai, jog asmenys, šiuo metu
gyvenantys ir dirbantys užsienio šalyse, sulaukus vyresnio amžiaus ir atsiradus poreikiui
vartoti socialins globos paslaugas, gali reemigruoti ir reikalingas paslaugas pirkti
Lietuvoje. Be to, dabartin situacija rodo, jog asmenys gyvenantys ir dirbantys užsienio
šalyse finansiškai remia artimuosius likusius gyventi Lietuvoje, todl emigrantai gali bti
traktuojami kaip asmenys, galintys finansuoti paslaug pirkimo proces savo
artimiesiems ir tokiu bdu tapti ne paslaug vartotojais, o pasaug pirkjais. Todl
vykdant tolimesnius tyrimus tikslinga respondentais pasirinkti asmenis, gyvenanius ir
dirbanius užsienio šalyse.

x

Rinkos modelio taikymas teikiant socialins globos paslaugas vyresnio amžiaus
asmenims sudaro slygas pelno siekianioms organizacijoms vykdyti ir pltoti veikl
gana naujoje paslaug srityje, atsižvelgiant

tai, kad socialines paslaugas dažniausiai

teikia viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijos. Manytina, jog tolimesniuose
tyrimuose yra tikslinga nagrinti pelno siekiani organizacij verslo slygas, veiklos
galimybes bei verslininkysts reiškin šioje paslaug srityje.
x

Rinkos modelio taikymas teikiant socialins globos paslaugas skatina š reiškin tyrinti
iš vairi socialini moksl krypi perspektyvos. Rinkos modelis, kuris grindžiamas
liberalizmo idja socialini paslaug sektoriuje, iššaukia tam tikrus prieštaravimus
socialinio darbo, kaip ši paslaug turinio, tikslams ir uždaviniams – socialinio
teisingumo puoseljimas. Manytina, jog tikslinga tyrinti rinkos modelio taikymo
galimybes socialinio darbo kaip pagalbos asmeniui profesijos pltots perspektyvoje.
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organizacijoms
B. Socialini
paslaug
pirkimo praktika

Eikenberry A.
M, Kluver F. D.
(2004)
Freyens
(2008)

Socialini paslaug
namus pirkimo praktika

Bendradarbiavimo pagrindas: tinkl
krimas,
privai
ir
viešj
organizacij partneryst. Svarbi
informacijos sklaida

Kiekybinis
tyrimas

Pagyvenusi žmoni globos staig
klient struktra yra nevienalyt ir
skiriasi pagal savarankiškumo lyg .
Nustatyta savarankišk ir riboto
savarankiškumo asmen grupei
teikiam paslaug struktr, išskirti
du šioms asmen grupms teikiam
SSGP
rinkiniai
(paslaug
krepšelius) – apgyvendinimo ir
specialiosios globos.

Kiekybinis
ir
kokybinis
tyrimas,
anketinekspertin
globos
staig
vadov
apklausa.

Kurti vieningas asmens poreiki ir
staig veiklos vertinimo metodikas.
J
pagrindas
–
asmens
savarankiškumo lygis ir integruotas
(kompleksinis) paslaug rinkinys
t.y. globos krepšelis.

Kokybinis
tyrimas

Socialin parama tampa sunkiau
prieinama,
mažina
paslaug
prieinamum bei didina nelygyb
tarp socialini paslaug vartotoj
vertinta
paklausa
socialinms
paslaugoms
namus, vardintos
socialini paslaug organizavimo
problemos.
Gerinamas
socialini
paslaug
teikimas panaudojant paslaug
pirkimo praktik
Aprašyt reikšm nevyriausybinms
organizacijoms:
konkurencijos
skatinimas, socialin antrepreneryst

Carr-Hill
R., Socialins
globos Kiekybinis
Daley G. (1999) paslaug paklausa
tyrimas

Curtise L.,
Fraser F. (2000)

Tyrimo rezultatai

Kokybinis
tyrimas, interviu
Kiekybinis
tyrimas

Kokybinis
Nauj socialini paslaug teikimo
tyrimas, atvejo bd paiešk iššaukia besikeiiantis
analiz
ekonominis kontekstas, pabržiama
socialini paslaug kokyb.
Grove J. S., Fisk Paslaug
marketingo Kokybinis
Išskirti paslaug marketingo etapai.
R. P., John J. perspektyvos
Paslaug
vystymo
veiksniai:
tyrimas,
inovacijos.
(2003)
ekspert
apklausa
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Autoriai
Healy K. (2002)

Tyrimo problema,
tikslas
Socialini
darbuotoj
kaip socialini paslaug
vadybinink
veikl
ateities
perspektyvos
socialini
paslaug
organizacijose,
restruktrizuojant
socialini
paslaug
teikim pagal rinkos
model .

Heras
I., Rinkos
modelio
Cilleruelo
E., taikymas
socialini
Iradi J. (2008)
paslaug
sektoriuje,
kokybs
valdymo
strategij gyvendinimas
ir j poveikis socialins
globos kokybei.

Kokybinis
tyrimas,
giluminis
interviu

Tyrimo rezultatai
Socialini
paslaug
teikjai
(profesionals
socialiniai
darbuotojai) susiduria su socialini
paslaug organizavimo ir teikimo
išškiais, kuomet btinas vadybinis
požiris; nepakanka vien remtis
humanitarinmis
vertybmis.
Vadybinio požirio aktualumas
pabržiamas
dl
kintanios
socialini paslaug organizacij
išorins aplinkos.
ISO 9001 kokybs valdymo sistema
turi tam tikr trkum, pagyvenusi
ir sen žmoni stacionari socialins
globos paslaug sektoriuje. Yra
btina, kad bendrieji kokybs
vadybos modeliai atitikt sektoriaus
ypatumus.

Hirst M. (2002)

vertinti
neformalios Kokybinis
socialins
globos longitudinis
tyrimas
organizavimo
tendencijas;
vertinti
neformalios socialins
globos teikjus amžiaus,
lyties globos teikimo
vietos aspektais

Neformalios
socialins
globos
teikj profilis keiiasi, be to
keiiasi ir sitraukimo lygis
neformalios
socialins
globos
organizavim
ir
teikim.
Pripaž stama, kad valstybs turi
teikti pirmenyb asmenims, kuri
prižiri ir slaugo pagyvenusius ir
senus žmones, tam turi bti sukurtos
atitinkamos politins priemons.

Hulaja A.,
Rissanen S.
(2010).

Privai
socialins Kokybinis
globos paslaug bkls tyrimas
palyginimas

Privaias
socialins
globos
paslaugas
pltoja
daugiausiai
moterys, kurios yra vyresnio
amžiaus bei turi patirties socialins
globos bei sveikatos priežiros
organizavime.
Socialdemokratinio
socialins
gerovs
režimo
valstybse
pirmenyb teikiama lyi lygyb,
pabržiamas valstybs vaidmuo
pltojant
socialines
paslaugas,
akcentuojama
defamilizacija.
Konservatyvaus socialins gerovs
režimo valstybse šeimos vaidmuo
socialini paslaug sistemoje nra
toks svarbus, o liberalaus socialins
gerovs režimo valstybse siekiama
sumažinti
valstybs
vaidmen
teikiant
socialines
paslaugas.
Skirtingo socialins gerovs režimo
valstybs
pasižymi
nevienodu
išlaid
lygiu
socialinms
paslaugoms.

Jansen
(2008)



Tyrimo
metodai
Kokybinis
tyrimas,
giluminis
interviu,
duomenys
apdoroti
naudojant tem
analizs metod.

C. Socialini
paslaug Kiekybinis
teikimo ir finansavimo tyrimas,
ypatumai skirtinguose klasterin
socialins
gerovs analiz
režimuose
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Autoriai
Kirkpatrick
(2006)

Tyrimo problema,
Tyrimo
tikslas
metodai
I. Rinkos
mechanizm Kokybinis,
gyvendinimas teikiant dokument
viešsias paslaugas JK analiz
jaun
ir
vyresnio
amžiaus asmen globos
srityje

Tyrimo rezultatai
Rinkos modelis palaikomas tiek
politik, praktik, tiek mokslinink.
Rinkos mechanizm gyvendinimas
išlaiko
hierarchin
struktr
organizuojant ir teikiant socialins
globos paslaugas.

Knijn T., M. Socialins
Kremer (1997). dimensijos
valstybse

globos Palyginamasis
gerovs tyrimas

Madritsch
T.,
Steixner
D.,
Osterman
H.,
Staudinger R.
(2008)
Marcinkeviit
L., Petrauskien
R. (2007)

Nustatytas taupymo potencialas,
globos Kokybinis
teikimo tyrimas, pusiau vertintas ekonominis efektyvumas
struktruoti
interviu

Socialins
paslaug
snaudos

Socialins
globos
ypatumai:
viešosios ar privaios atsakomybs
klausimas; mokama ir nemokama
darbui socialin priežira, socialin
globa kaip autonomiškumo ir
priklausomybs problema; socialin
globa kaip neformali teikj teis.

Nustatyti
socialini Kiekybinis
paslaug
teikimo
tobulinimo
kryptis
kaimiškose seninijose

vardinti
socialini
paslaug
kaimiškose seninijose teikimo
privalumai
ir
trkumai.
Akcentuojama,
kad
paslaug
gavjas neturi bti pasyvus paslaug
teikimo proceso dalyviu.
Kokybinis
Privatizavimo
procesas
vyksta
tyrimas, atvejo švietimo,
socialini
paslaug
analiz
sektoriuose. Privatizavimas vyksta
dl mažjani valstybi finansini
galimybi
atliepti
gyventoj
poreikius.

Mehrotra
S., Privataus
sektoriaus
Delemonica E. vaidmuo
teikiant
(2005)
socialines paslaugas bei
kokios
socialins
politikos
praktinio
gyvendinimo
problemos kyla.
Socialins
globos Kokybinis
Newman J.,
tyrimas
Glendinning C., paslaug
modernizavimo
Hughes M.
procesas.
Socialini
(2008).
paslaug reforma

Stebimos socialins globos paslaug
modernizavimo kryptys: paslaug
individualizavimas, privatizavimas,
keiia paslaug vartotojo ir paslaug
teikjo santykius.

Osborne S. P., Nepelno
siekiani Kokybinis
Bendradarbiavimas ateityje taps
Murray
V. organizacij
tyrimas, atvejo esminiu
teikiant
socialines
(2000)
bendradarbiavimo
su analiz
paslaugas. Nepelno siekianios
savivaldos institucijomis
organizacijos traukiamos paslaug
modelis
planavimo proces, ne tik teikimo
proces. Nustatytos slygos, kurios
gali turti takos bendradarbiavimo
pltotei: bendradarbiaujani ryši
mezgimas ir pltot, aiškiai apibržti
organizacij
tikslus
bendradarbiavimo procese, vertinti
konkurencijos galimybes kaip rizik
bendradarbiavimui, vertinti kitus
išorinius
veiksnius
galinius
paveikti bendradarbiavim.
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Autoriai
Pickard
L.,
Wittenberg R.,
Comas-Herrera
A., Davies B.,
Darton
R.
(2000).

Pickard
L.,
Wittenberg R.,
Comas-Herrera
A., King D.,
Malley J. (2007)

Rabiee
P.,
Moran
N.,
Glendinning C.
(2009)

Rauch
(2007)

Tyrimo problema,
tikslas
Neformalios socialins
globos pokyiai ateityje
bei j poveikis formali
socialins
globos
paslaug paklausai.

Tyrimo rezultatai

Šeimos struktros pokyiai lems
augani formalios socialins globos
paslaug
paklaus:
mažjant
vedyb, o daugjant kohabituojani
šeim tiktina, jog tarpusavio ryšiai
ir
sipareigojimas globai yra
stipresni tarp tv ir vaik nei tarp
partneri.
vardinami
galimi
neformalios globos scenarijai.
Šeimos struktros pokyiai lems
Neformalios socialins Kiekybinis
augani formalios socialins globos
globos vyresnio amžiaus tyrimas,
paslaug paklaus. Prognozuojama,
asmenims dabartis ir instrumentas
ateities projekcijos
pagal
PSSRU kad vaikai taps svarbesniu socialins
globos šaltiniu. Kintantis šeimos
metodik
modelis
slygoja
sutuoktini/partneri santykius bei
j globos galimybes.
Asmenini biudžet taikymas lemia
Asmenini
biudžet Kokybinis
naudojimas
perkant tyrimas, interviu pokyius socialins globos paslaug
teikimo procese: nuo orientavimosi
ilgalaiks
socialins
paslaugos teikimo proceso
globos paslaugas
orientavimsi
vartotojo
individualizuotus poreikius bei
tiktinus rezultatus. Turi keistis
personalo kompetencija ir mokymas.

D. Nustatyti
Skandinaviškojo
socialini
paslaug
modelio
bruožai,
vertinant universalizmo
ir defamilizacijos raišk.
Smida
A. Smulki ir vidutini
(2005)
organizacij, teikiani
sveikatos priežiros bei
socialins
globos
paslaugas ir j vystymo
kryptys konkurencijos
tarp viešj ir privai
organizacij skatinimo
slygomis
Veiksniai, slygojantys
Stoddart H.
privaios
stacionarios
Whitley E.,
Harvey I., Sharp socialins globos poreik
D. (2002)
Van Slyke D., Remiantis
Agency
M. (2006).
theory ir Steward theory
ištirti valdžios institucij
ir
nevyriausybini
organizacij tarpusavio
ryši valdymo metod
teikiant
socialines
paslaugas



Tyrimo
metodai
Kiekybinis
tyrimas,
kokybinis
tyrimas,
instrumentas
pagal
PSSRU
metodik

Kiekybinis
tyrimas

Skandinavijos
šali
socialini
paslaug teikimo modeliai nra
unikals ir išsiskiriantys iš kit
modeli
universalizmo
ir
defamilizacijos aspektais.

nevyriausybini
Kokybinis
ir Pabržiama
organizacij vaidmuo, kuris yra
kiekybinis
apibdinamas kaip tarpinis tarp
tyrimas
viešojo sektoriaus organizacij
(longitudinis)
(traktuojam kaip nelanksi) ir
privai
pelno
siekiani
organizacij, kurios pirmiausiai
orientuojasi
privai asmen
interesus.
Kiekybinis
Socialins pagalbos tinklai nra
tyrimas
pakankamai. Socialins globos
paslaug poreikis ateityje augs.
Kokybinis
tyrimas

Valdžios institucijos nepasitiki
nevyriausybinmis organizacijomis.
Valdžios institucijos kontroliuoja
nevyriausybines organizacijas ir
kuria
bei
siekia
išlaikyti
hierarchinius ryšius.
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Autoriai

Tyrimo problema,
Tyrimo
tikslas
metodai
pinig Kokybinis
Timonen
V., Globos
Convery
J., panaudojimas perkant palyginamasis
globos tyrimas, interviu
Cahill S. (2006). socialins
paslaugas;
j
tak
socialins
globos
paslaug teikimui

Kiekybinis
Vazquez
R., Nevyriausybini
Alvarez L. I., organizacij, teikiani tyrimas,
Santos M. L. socialines
paslaugas, anketin
(2001)
orientacija
rink, apklausa
poveikis
ši
organizacij
veiklos
rezultatams.
Warner M.,
Viešj
paslaug Kiekybinis
Hefetz A.
efektyvumas,
tyrimas,
(2002)
prieinamumas, paslaug regresin analiz
vartotojo teiss, taikant
rinkos principus
Wiener J. M.,
Cueller A. E.
(1999)

162

Viešj ir privai Kokybinis
organizacij
tyrimas
bendradarbiavimo ryšiai
teikiant bendruomenines
paslaugas

Tyrimo rezultatai
Globos pinigai išpleia socialins
globos paslaug teikj viešajame
ir/arba kvazi-viešajame sektori
vaidmen bei sudaro slygas atsirasti
privatiems paslaug teikjams.
Socialins globos paslaug pirkimas
iš privai teikj skatinamas
siekiant ši tiksl: didinti vartotojo
autonomij, praplsti vartotojo
pasirinkim, kompensuoti paslaug
teikimo spragas, palengvinti glob ir
priežir namuose, kurti darbo
vietas,
padidinti
paslaug
efektyvum ir sumažinti išlaidas.
Nustatytas
teigiamas
poveikis
nevyriausybini
organizacij,
teikiani socialines paslaugas,
veiklos rezultatams bei organizacij
misij gyvendinimui.

Taikant rinkos principus, gerinamas
viešj paslaug efektyvumas,
taiau diskutuojama dl paslaug
prieinamumo bei paslaug vartotoj
teisi užtikrinimo problemos, kaip
nelygybs pasireiškimo.
vardintos paslaug finansavimo
schemos, viešj ir privai
organizacij
bendradarbiavimo
galimybs

2 priedas
Klasterio „Mažavaiks šeimos“ respondent nuomon apie glob šeimoje



Taip

Nežino

Ne

Taip

Nežino

Ne

Vaik (ank)
pareiga rpintis
senais tvais
(seneliais), globoti
juos namuose
Senyvo amžiaus
asmens globa
tinkamiausia yra tik
šeimoje
Šeimos nariai
geriausiai gali
patenkinti globojamo
senyvo amžiaus
asmens poreikius
Nra pakeiiama
gyvenamoji aplinka,
o tai sumažina
senyvo amžiaus
žmogaus patiriam
stres ir užtikrina jo
saugum
Nam aplinka yra
paž stama ir tinkama
senyvo amžiaus
žmogui
Tik šeimoje senyvo
amžiaus žmogus
gali išlaikyti
savarankiškum/aut
onomiškum
Tik šeimoje senyvo
amžiaus asmuo gali
užsiimti kasdienine
veikla, atitinkania
jo interesus bei
sveikatos bkl
Išlaikomi senyvo
amžiaus asmens
ryšiai su šeimos
nariais, kitais
giminaiiais bei
kaimynais

Ne

Paaiškinimas

50 -59 m.

Nežino

Asmens savarankiškumas ir veiklos
t stinumas

Gyvenamos aplinkos
išlaikymas

Asmens poreiki
tenkinimas

Pareiga

Požymis

40-49 m.

Taip

30-39 m.

%

%

%

%

%

%

%

%

%

69,2

16,5

14,3

73

12,9

14,1

84,8

8,7

6,5

68,5

20,4

11,1

66,4

16,8

16,8

71,1

18,1

10,1

60,5

13,6

16,9

66,8

21

12,3

65,4

17,6

16,9

72,4

24

3,6

75,9

19,9

4,2

69,3

27

3,6

82,8

10,4

6,9

83,5

14,3

2,3

83,9

13,9

2,2

56,6

25,8

17,6

59,3

21,7

0,8

60,9

18,8

20,3

56,6

19

24,4

59,7

12,2

28,1

59,1

15,3

25,5

77,8

14,3

7,9

84,9

9,8

5,3

78,8

14,6

6,5
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3 priedas
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Taip

Nežino

Ne

Taip

Nežino

Ne

%

%

%

%

%

Sudaromos
slygos
išlaikyti ryšius su šeima,
artimaisiais, gyvenamja
vieta

Ne

Asmens
savarankiškumas
ir veiklos
t stinumas

%

Gyvenamos
aplinkos
išlaikymas

Nežino

Peronalo
kompetencija ir
profesionalumas

Teikiamos
socialins
globos paslaugos atitinka
globojamo
asmens
individualius poreikius
Paslaugos
teikiamos
lanksiai reaguojant
besikeiianius
asmens
poreikius
Atsižvelgiama
globojamo asmens norus
ir pageidavimus
Socialins globos nam
personalo skaiiaus ir
gyventoj
skaiiaus
santykis
Personalo
pagarbus
bendravimas
su
globojamu asmeniu bei
etiškas elgesys
Tinkama
personalo,
teikianio
socialins
globos
paslaugas,
kompetencija
Personalo
pagarbus
bendravimas
su
globojamo
asmens
artimaisiais
Sudaromos slygos turti
asmenini daikt (baldai,
nuotrauk albumas ir
pan.)
Pripaž stama
ir
užtikrinama teis turti
privai erdv (vienvietis
kambarys,
asmeninis
higienos kambarys ir
pan.)
Socialins globos namai
arti
buvusios
gyvenamosios vietos arba
ten pat

%

Asmens poreiki
tenkinimas

Apibdinimas

Taip

Požymiai

%

Klasterio „Mažavaiks šeimos“ respondent nuomon apie glob privaiuose globos namuose
30-39 m.
40-49 m.
50 -60 m.

%

82,9

11,1

6,1

77

18,1

4,9

66

20,8

4,3

82,8

9

8,2

78,5

17

4,5

72,9

24,3

2,8

81

14,3

4,6

77,2

20,9

1,9

82,9

15

2,1

52,3

39,4

8,2

51,3

37,6

11

54,3

41,3

4,3

84,6

12,2

3,2

78,1

17,4

4,6

80,7

17,1

2,1

84,9

10,8

4,3

79,5

19,3

1,1

88,7

10,6

0,7

82,1

12,9

5

75

20,5

4,5

82

15,8

2,1

91,6

6,6

1,9

84,5

12,5

2,6

86,3

11,5

2,1

85,3

10

4,7

76,6

22,6

0,8

85

12,9

2,1

87,8

7,5

4,7

87,9

11,3

0,8

87,2

8,5

4,3

57,3

29,4

13,3

62,5

26,9

10,6

75,7

18,6

5,7

4 priedas
Klasterio „Daugiavaiks šeimos“ respondent nuomon apie glob šeimoje
30-39 m.
40-49 m.

Asmens savarankiškumas ir
veiklos t stinumas



Taip

Nežino

Ne

Taip

Nežino

Ne

Taip

Nežino

Ne

Gyvenamos aplinkos
išlaikymas

Asmens poreiki
tenkinimas

Pareiga

Požymiai

50 -59 m.

%

%

%

%

%

%

%

%

%

87,1

3,2

9,7

64,6

20,7

14,6

90,1

2,8

7

54,8

32,3

12,9

57,3

34,1

8,5

81,4

5,7

12,9

Šeimos nariai geriausiai gali
patenkinti globojamo senyvo
amžiaus asmens poreikius

45,2

19,9

41,9

54,9

29,3

15,8

73,2

8,5

18,3

Nra pakeiiama gyvenamoji
aplinka, o tai sumažina senyvo
amžiaus žmogaus patiriam stres
ir užtikrina jo saugum

74,2

25,8

0

72

23,2

4,9

87,3

11,3

1,4

90,3

9,7

0

86,6

8,5

4,9

100

0

0

Paaiškinimas

Vaik (ank) pareiga rpintis
senais tvais (seneliais), globoti
juos namuose
Senyvo amžiaus asmens globa
tinkamiausia yra tik šeimoje

Nam aplinka yra paž stama ir
tinkama senyvo amžiaus žmogui

Tik šeimoje senyvo amžiaus
žmogus
gali
išlaikyti
savarankiškum/autonomiškum
Tik šeimoje senyvo amžiaus
asmuo gali užsiimti kasdienine
veikla, atitinkania jo interesus
bei sveikatos bkl
Išlaikomi
senyvo
amžiaus
asmens ryšiai su šeimos nariais,
kitais
giminaiiais
bei
kaimynais

46,7

36,7

16,7

42,7

37,8

19,5

77,1

2,9

20

45,2

38,7

16,1

35,4

31,7

33

70,0

1,4

28,6

83,9

3,2

12,9

81,7

15,9

2,4

91,5

1,4

7
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Taip

Nežino

Ne

Taip

Nežino

Ne

%

%

%

%

%

Sudaromos slygos išlaikyti ryšius
su šeima, artimaisiais, gyvenamja
vieta

Ne

Asmens
savarankiškumas
ir veiklos
t stinumas

%

Gyvenamos
aplinkos
išlaikymas

Nežino

Peronalo
kompetencija ir
profesionalumas

Teikiamos
socialins
globos
paslaugos atitinka globojamo
asmens individualius poreikius
Paslaugos teikiamos lanksiai
reaguojant
besikeiianius
asmens poreikius
Atsižvelgiama globojamo asmens
norus ir pageidavimus
Socialins globos nam personalo
skaiiaus ir gyventoj skaiiaus
santykis
Personalo pagarbus bendravimas
su globojamu asmeniu bei etiškas
elgesys
Tinkama personalo, teikianio
socialins
globos
paslaugas,
kompetencija
Personalo pagarbus bendravimas
su globojamo asmens artimaisiais
Sudaromos
slygos
turti
asmenini
daikt
(baldai,
nuotrauk albumas ir pan.)
Pripaž stama ir užtikrinama teis
turti privai erdv (vienvietis
kambarys, asmeninis higienos
kambarys ir pan.)
Socialins globos namai arti
buvusios gyvenamosios vietos arba
ten pat

%

Asmens poreiki
tenkinimas

Požymiai

Taip

Kategorija

%

Klasterio „Daugiavaiks šeimos“ respondent nuomon apie glob privaiuose globos namuose
30-39 m.
40-49 m.
50 -60 m.

%

82,8

11,1

6,1

65,9

26,8

7,4

75

19,1

5,9

82,8

9

7,2

75,6

24,4

0

76,1

16,9

7

81

14,3

5,6

78

20,7

1,2

73,5

23,5

3

52,3

39,4

8,2

46,3

40,2

13,6

50,7

39,1

10,1

84,6

12,2

3,2

74,4

17,1

8,5

77,9

17,4

7,4

84,9

10,8

4,3

84,1

15,9

0

77,5

16,9

5,6

56,3

12,9

5

73,2

26,8

0

90,1

4,2

5,6

81

14,3

5,6

80,5

19,5

0

88,7

5,6

5,6

52,3

39,4

8,2

74,4

25,6

0

81,7

12,7

5,

84,6

12,2

3,2

79,3

20,7

0

70,8

19,4

9,7

84,9

10,8

4,3

74,4

17,1

8,8

88,7

5,6

5,6

6 priedas
Gerb. Respondente,
Kvieiu Jus dalyvauti apklausoje, kurios tikslas - nustatyti šalies gyventoj lkesius bsimam pensinio
amžiaus laikotarpiui bei požir socialins globos paslaug pasirinkim.
Apklausoje dalyvauja 30-60 met amžiaus Lietuvos gyventojai.
Anketoje nra teising arba neteising klausim ir atsakym. Pastarieji atspindi nuomoni vairov.
Atsakydami klausimus ilgai nemstykite, pasikliaukite pirmine nuojauta. Js atsakymai anketoje pateikiamus
klausimus yra labai vertingi.
Apklausos metu gauti duomenys bus naudojami tik tyrimo tikslams. Apklausa yra anonimin, nei vardo,
nei pavards nurodyti nereikia.
Nuoširdžiai dkojame už skirt laik!
Jums tinkan ius atsakymus žymkite :, kur prašoma rašykite savo nuomon .
BENDRI DUOMENYS APIE RESPONDENT
1.

Js esate:
 Vyras
 Moteris

2. Js amžius: (rašykite)___________

3. Js šeimynin padtis :
 Neveds/netekjusi
 Veds/ištekjusi
 Gyvenu partnerystje
 Išsiskyrs/išsituokusi
 Našlys/našl
4. Ar turite vaik?
 Taip
 Ne (jei pažymjote atsakym „Ne“, toliau pereikite prie 6 klausimo)
5. Kiek vaik turite (sulaukusi pilnametysts ir nepilnamei)?:
 1 vaikas
 2 vaikai
 3 vaikai
 4 ir daugiau vaik
6. Kiek iš viso planuojate/planavote turti vaik?:
 1 vaik
 2 vaikus
 3 vaikus
 4 ir daugiau vaik
 Neplanuoju turti vaik
7. Js išsilavinimas:
 Vidurinis
 Profesinis
 Aukštesnysis
 Aukštasis neuniversitetinis
 Aukštasis universitetinis
8. Kokios vidutins Js šeimos pajamos per mnes :
 Iki 1000 Lt
 Nuo 1001 iki 2000 Lt
 Nuo 2001 iki 3000 Lt
 Nuo 3001 iki 4000 Lt
 Nuo 4001 iki 5000 Lt
 Daugiau nei 5001 Lt
9. Nurodykite Js šeimos pajam šaltinius (pažymkite kelis Jums tinkanius atsakym variantus):
 Darbo pajamos
 Nuomos pajamos
 Pajamos iš žems kio


167

 Pajamos iš verslo
 Socialins išmokos, pensijos (pvz.: ne galumo, vaiko išmoka ir kt.)
 Kita (rašykite)__________________________________________________
10. Js gyvenamoji vieta:
 Miestas, buvs apskrities centras
 Miestas, rajono centras
 Miestelis, kaimas
ŠEIMOS FINANSINIAI TIKSLAI
11. Kokie finansiniai tikslai Jums yra svarbs. vertinkite kiekvien teigin
Labai
Svarbu Nežinau
svarbu
1. Patenkinti btiniausius savo (šeimos) poreikius
2. Apsisaugoti nuo pajam praradimo vairi
rizik atvejais (nedarbas, negalia ir kt.)

Nesvarbu

Visai
nesvarbu

3. Kaupti nenumatyt/papildom išlaid fond
4. Kaupti fond bsimoms vaik/ank studijoms
5. Kaupti vaik/ank ateiiai, j gerovei kurti
6. sigyti bst, automobil (ar kit brangiai
kainuojant objekt)

7. Atostogauti, keliauti, pramogauti užsienio
šalyse

8. sigyti papildom bst (pvz.: sodyb ir kt.)
9. Užsiimti norima veikla, hobiu (pvz.:
buriavimas ir kt.)

10. Užsitikrinti pageidaujamas pajamas bsimam
pensiniam amžiui

11. Turti patogi senatv
12. Finansiškai paremti tvus ar kitus giminaiius
senatvje

13. Finansiškai paremti suaugusius vaikus
12. Nurodykite, kuri penki finansini tiksl, vardint 11 klausimu, pasiekimui Js skiriate daugiausiai
dmesio ir šeimos biudžeto:
1
2
3
4
5
 langel
rašykite
finansinio
tikslo eils
nr.
13. Apibdinkite, kas Jums yra patogi senatv (pažymkite kelis Jums tinkanius atsakym variantus):
 Finansin nepriklausomyb
 Išlaikyti pasiekti gyvenimo standartai
 Galimyb užsiimti norima veikla, pomgiais, kuri negaljote turti aktyviuoju darbingu periodu
 Gera sveikata
 Tinkama socialin priežira, socialin globa
 Kita ( rašykite):______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
14. Koki pajam Js tikits sulauk s (-usi) pensinio amžiaus?
 Apie pus dabartini pajam
 Išlaikyti apie 75 proc. dabartini pajam
 Išlaikyti dabartini pajam dyd
 Turti didesnes nei dabartines pajamas
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15. Ar naudojate finansines priemones bsimoms pajamoms užtikrinti, kai bsite pensinio amžiaus ir
nebebus darbo pajam:
 Taip
 Ne (jei pažymjote atsakym „Ne“, toliau pereikite prie 18 klausimo)
16. Kokiomis finansinmis priemonmis, Js planuojate užsitikrinti norimas pajamas sulaukus pensinio
amžiaus, kai nebus darbo pajam? (pažymkite kelis Jums tinkanius atsakym variantus)
 mokos Valstybinio socialinio draudimo fond senatvs pensijai gauti
 Pensij kaupimas privaiuose pensij kaupimo fonduose
 Indliai bankuose
 Draudimas (gyvybs ir kt.)
 Investicijos akcijas
 Investicijos obligacijas
 Investicijos nekilnojamj turt
 Kita (rašykite)_____________________
17. Kiek šeimos pajam Js skiriate finansinms priemonms gyvendinti. Prie kiekvienos vardintos
priemons nurodykite pinig sum (Lt) arba pajam dal (proc.)(pasirinktinai), skiriam priemons gyvendinimui.
Jeigu finansins priemons nenaudojate, prašome rašyti „0“.
 Pensij kaupimas privaiuose pensij kaupimo fonduose ______Lt____proc.
 Indliai bankuose ______ Lt____proc.
 Draudimas (gyvybs ir kt.) ______ Lt____proc.
 Investavimas akcijas______ Lt____proc. .
 Investavimas obligacijas ______ Lt ____proc..
 Investavimas nekilnojamj turt ______ Lt ____proc.
 Kita (rašykite)_____________________ Lt____proc.
Pereikite prie 19 klausimo
18. Kokios priežastys lemia, jog nesinaudojate finansinmis priemonmis taupyti ar/ir investuoti? vertinkite
kiekvien teigin
Visiškai
Visiškai
Sutinku Nežinau Nesutinku
nesutinku
sutinku
Nepakankamos asmenins (šeimos) pajamos
Pakankamai didels asmenins (šeimos) išlaidos
(mokesiai, paskolos ir pan.)
Nemažas išlaikom asmen skaiius šeimoje
(vaikai ar kiti artimieji)
Nepasitikiu finansinmis priemonmis, nes
investavimas (pvz. akcijas) yra rizikingas
Trksta žini apie investavim/taupym
Ketinu taupyti/investuoti vliau
Kita (rašykite):
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19. Iš ko tikits finansins paramos sulaukus senyvo amžiaus. vertinkite kiekvien finansins paramos
šaltin
Tikrai taip
Taip
Nežinau
Ne
Tikrai ne
Iš savs paties/paios, savo santaup
Sutuoktinio(-s)/partnerio(-s)
Vaik
Ank
Kiti artimj, giminaii
Bendruomens, bendruomenini organizacij
Nevyriausybini organizacij
Valstybs
Kita (rašykite)
SOCIALIN GLOBA SENYVAME AMŽIUJE
20. Js nuomone, kokie veiksniai lemt, jog senyvo amžiaus artimasis(-ieji) - tvai, seneliai, arba Js pats
(pati), kai sulauksite senyvo amžiaus - bt globojami šeimoje?
Visiškai
Visiškai
Sutinku Nežinau Nesutinku
nesutinku
sutinku
Senyvo amžiaus asmens globa tinkamiausia yra tik
šeimoje
Šeimos nariai geriausiai gali patenkinti globojamo
senyvo amžiaus asmens poreikius
Vaik (ank) pareiga rpintis senais tvais
(seneliais), globoti juos namuose
Nra pakeiiama gyvenamoji aplinka, o tai sumažina
senyvo amžiaus žmogaus patiriam stres ir užtikrina
jo saugum
Nam aplinka yra paž stama ir tinkama senyvo
amžiaus žmogui
Visiškai
Visiškai
Sutinku Nežinau Nesutinku
nesutinku
sutinku
Tik šeimoje senyvo amžiaus žmogus gali išlaikyti
savarankiškum/autonomiškum
Tik šeimoje senyvo amžiaus asmuo gali užsiimti
kasdienine veikla, atitinkania jo interesus bei
sveikatos bkl
Išlaikomi senyvo amžiaus asmens ryšiai su šeimos
nariais, kitais giminaiiais bei kaimynais
21. Js nuomone, kokie veiksniai ateityje lemt, jog senyvo amžiaus asmenys bt globojami socialins
globos namuose, o ne šeimoje?
Visiškai
Nesutink
Visiškai
Sutinku Nežinau
sutinku
u
nesutinku
Daugelis šeim emigrav užsienio šalis, tad joms
ateityje bus sunku rpintis ir globoti senyvo amžiaus
artimuosius likusius Lietuvoje
Vyrauja požiris, kad pirmiausiai reikia rpintis
savimi, savo karjera, o ne kitais asmenimis ir j
poreikiais
Pirmiausiai rpinamasi vaikais, o po to tik senais
tvais, seneliais ar kitais artimaisiais
Sudtinga suderinti darb/profesin veikl bei
senyvo amžiaus asmens glob šeimoje
Globoti senyvo amžiaus asmen šeimoje reiškia
pasitraukim iš darbo rinkos ir darbo praradim
Socialin globa yra intensyvi ir sudtinga veikla,
atliekama profesionali darbuotoj, tad šeimos nariai
gali bti nepajgs globoti senyvo amžiaus asmen
Kita: (rašykite)
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22. Kas lemt Js sprendim , jog senyvo amžiaus artimasis(-ieji) - tvai, seneliai arba Js pats (pati), kai
sulauksite senyvo amžiaus, bt globojami privaiuose socialins globos namuose?
Visiškai
Visiškai
Sutinku Nežinau Nesutinku
nesutinku
sutinku
Informacijos prieinamumas apie tokio tipo socialins
globos paslaugas
Teikiamos socialins globos paslaugos atitinka
globojamo asmens individualius poreikius
Paslaugos teikiamos lanksiai reaguojant
besikeiianius asmens poreikius (pvz.: pablogjus
sveikatos bklei ir pan.)
Atsižvelgiama
globojamo asmens norus ir
pageidavimus
Socialins globos nam personalo skaiiaus ir
gyventoj skaiiaus santykis
Personalo pagarbus bendravimas su globojamu
asmeniu bei etiškas elgesys
Visiškai
Visiškai
Sutinku Nežinau Nesutinku
sutinku
nesutinku
Tinkama personalo, teikianio socialins globos
paslaugas, kompetencija
Personalo pagarbus bendravimas su globojamo
asmens artimaisiais
Sudaromos slygos išlaikyti ryšius su šeima,
artimaisiais, gyvenamja vieta
Sudaromos slygos turti asmenini daikt (baldai,
nuotrauk albumas ir pan.)
Pripaž stama ir užtikrinama teis turti privai
erdv (vienvietis kambarys, asmeninis higienos
kambarys ir pan.)
Socialins globos namai arti buvusios gyvenamosios
vietos arba ten pat
Kita: (rašykite)

23. Nurodykite priežastis, kurios lemt, jog senyvo amžiaus artimasis(-ieji) - tvai, seneliai arba Js pats
(pati), kai sulauksite senyvo amžiaus, nebt globojami privaiuose socialins globos namuose:
Visiškai
Visiškai
Sutinku Nežinau Nesutinku
nesutinku
sutinku
Senyvo amžiaus asmuo pirmiausiai turi bti
globojamas šeimoje – vaik, ank, ar kit artimj
Neigiamas aplinkini požiris
šeim, kurios
artimasis (šeimos narys) globojamas institucijoje
Privai socialins globos nam teikiamos paslaugos
yra brangios
Privai socialins globos nam aplinka ne visada
yra pritaikyta senyvo amžiaus, ne galiam asmeniui
Yra alternatyvs, pigesni socialins globos namai –
valstybiniai, nevyriausybiniai
Mažai informacijos apie privai socialins globos
nam teikiamas paslaugas
Kita: (rašykite)

Nuoširdžiai dkojame už skirt laik !
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