
KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ POREIKIŲ IR LŪKESČIŲ TYRIMAS 

 

Prašome užpildyti klausimyną, kurį sudaro 21 klausimas, ir tikimės nuoširdžių atsakymų, kurie bus naudojami 

esamos situacijos ir poreikių analizei nustatyti. Tyrimo rezultatai bus naudojami rengiant Kėdainių miesto 

vietos veiklos grupės 2014-2020 m. vietos plėtros strategiją. Anketa anoniminė, todėl  garantuojame 

asmeninių duomenų neviešinimą. 

 

 

1. Ar esate Kėdainių miesto seniūnijos gyventojas ir/arba dirbate/vykdote veiklą Kėdainių 

 miesto seniūnijos teritorijoje?* 

            □ Taip  

□ Ne 

 

2. Pagrindinėmis miesto problemomis išskirčiau (prašome pasirinkti nuo 1 iki 3 įrašų):* 

□ Gyventojų skaičiaus mažėjimas 

□ Gyventojų senėjimas 

□ Nedarbas 

□ Mažos gyventojų pajamos 

□ Kvalifikuotų ir/ar specializuotų profesinių įgūdžių turinčių darbuotojų trūkumas;  

□ Įvairių paslaugų trūkumas 

□ Bloga infrastruktūra (keliai, apšvietimas, viešieji pastatai, vandentiekis ir pan.) 

□ Socialinės atskirties augimas;  

□ Kitų tautybių asmenų, pabėgėlių integracijos 

□ Saugumas 

□ Kita (įrašykite).......................................................................................................................... 

 

             3.   Ar jaučiate šių paslaugų trūkumą Kėdainių mieste?* 

 Taip, 
trūksta 

Ne, 
netrūksta 

Vaikų ir jaunimo užimtumo paslaugos                                         □ □ 

Vaikų priežiūros paslaugos                                               □ □ 

Naujų profesinių įgūdžių įgijimui reikalingos paslaugos (neformalus 

profesinis mokymas, ugdymas darbo vietoje, praktika, savanorystė ir kt.) 
□ □ 

Tarpininkavimo ir informavimo paslaugos ir pagalba įdarbinant 
(informacija apie darbo vietas, profesinis orientavimas, motyvavimas imtis 

aktyvios veiklos ir kt.) 

□ □ 

Verslumo mokymų paslaugos ir konsultacijos verslo pradžiai ir plėtrai 
(verslo kūrimo; besikuriančio verslo konsultavimas; pagalba randant tiekėjus 

bei klientus; mentorystės „verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus 

verslo kūrimui ir plėtrai) 

□ □ 

Vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra (slauga, vaistų 

suleidimas, aprūpinimas būtiniausiais pirkiniais ir pan.) 
□ □ 

Transporto paslaugos judėjimo negalią turintiems asmenims □ □ 

Kitos bendrosios socialinės paslaugos (tarpininkavimas, informavimas, 

maitinimas, viešojo transporto paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros 

paslaugos, sociokultūrinės, savipagalbos grupių ir pan.) 
□ □ 

Psichologinė pagalba ir konsultavimas □ □ 

Sociokultūrinės paslaugos (kūrybinės dirbtuvės, sporto klubai, parodos, teatrai ir 

kt.) 
□ □ 

Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims (psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo 

pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, pagalbos į namus ir kt.) 

□ □ 

             

           □ Kita (įrašykite)...................................................................................................................................... 



             4. Kaip manote, kokios ekonominės veiklos galėtų imtis Kėdainių miesto seniūnijos 

bendruomeninės nevyriausybinės ir kitos organizacijos, vieši ir privatūs juridiniai ir pavieniai fiziniai 

asmenys, jei tokios veiklos pradžiai būtų skirta Europos Sąjungos parama? (Galima pasirinkti nuo 1 iki 

3 įrašų)* 

 

        □ Maitinimo paslaugų teikimas 

        □ Renginių organizavimas 

        □ Laisvalaikio būrelių organizavimas 

        □ Rinkodaros ir reklamos paslaugų teikimas 

        □ Vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūros paslaugų teikimas 

        □ Mokymų, skirtos darbo įgūdžių lavinimui, organizavimas ir vykdymas 

        □ Vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas 

        □ Nežinau, sunku pasakyti 

        □ Kita (įrašykite): ................................................................................................... 
 

             5. Ar Jūs būtumėte linkę imtis bendruomeninio (kartu su tam tikra bendruomene/organizacija) 

verslo iniciatyvų ir įgyvendinti bendruomeninį verslą skatinančius projektus?* 

       □ Taip, tai būtų įdomu 

       □ Jau šiuo metu svarstau apie tokių projektų galimybę 

       □ Tokių projektų neplanuoju 

       □ Nežinau, sunku pasakyti 

       □ Kita (įrašykite):............................................................................................................. 

 

       6. Ar Jūs pats imtumėtės smulkaus verslo, jei būtų teikiamos profesionalios konsultacijos dėl  

naujo verslo kūrimo?* 

       □ Taip  

       □ Ne 

 

Jei „Taip“, įvardinkite verslo idėją, kurią norėtumėte įgyvendinti (išvardinkite vieną ar keletą veiklų ir 

trumpai nurodykite, kodėl ši veikla gali būti naudinga ir sėkminga).................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

Jei „Taip“, įvardinkite, kokių žinių/įgūdžių/informacijos/išteklių Jums reikia, norint pačiam imtis smulkaus 

verslo?.................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

    

             7. Ar sutiktumėte tam tikrose veiklose/paslaugų teikime (pvz., socialinė priežiūra, pagalba 

namuose ar kt.) dalyvauti savanoriškais pagrindais?* 

    □ Taip  

       □ Ne 

 

       8. Kuriose iš šių veiklų sutiktumėte dalyvauti savanoriškais pagrindais? (galima pasirinkti nuo  

1 iki 3 įrašų): (Jeigu veiklose savanoriškais pagrindais dalyvauti nesutiktumėte, šį klausimą praleiskite) 

 

       □ Darbas su neįgaliaisiais 

       □ Darbas su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis 

       □ Darbas su psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis 

       □ Darbas su smurtą patiriančiais asmenimis 

       □ Darbas su kitais socialinės rizikos asmenimis ir/ar šeimomis 

       □ Atskirų asmenų švietimas, mokymas ir informacijos teikimas 

       □ Pagalba namuose 

       □ Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas 

       □ Transporto organizavimo paslaugos (asmenims turintiems judėjimo negalią, ligoniams, vaikams ir 

kt.) 



        □ Atskiros bendruomeninės iniciatyvos (pvz., savipagalbos grupių veikla, pagalbos ir/ar 

informacijos telefonu/el. paštu teikimas, meno/sporto/verslo srities ar kitu bendru interesu paremtų 

asociacijų ir klubų veikla, kt.) 

       □ Renginių organizavimas, sociokultūrinės paslaugos 

       □ Kita (įrašykite): ................................................................................................................. 
 

      9. Kurios iš šių grupių, jūsų nuomone, mieste yra labiausiai pažeidžiamos (galima pasirinkti nuo 

1 iki 3 įrašų)?* 

       □ Bedarbiai 

       □ Asmenys sergantys priklausomybės ligomis (narkomanai, alkoholikai ir kt.) 

       □ Socialinės rizikos šeimos 

       □ Neįgalieji 

       □ Asmenys sugrįžę iš įkalinimo įstaigų 

       □ Jaunimas (asmenys iki 29 metų) 

       □ Vyresnio amžiaus asmenys 

       □ Tautinės mažumos 

       □ Kita (įrašykite): ................................................................................................. 
 

      10. Jūsų nuomone, su kokiomis problemomis susidurs į Kėdainių miestą atvykę imigrantai/ 

pabėgėliai (galima pasirinkti nuo 1 iki 3 įrašų)?* 

       □ Kalbos 

       □ Kultūros (papročiai, tradicijos, apranga ir kt.) 

       □ Diskriminacijos dėl rasės/ religijos 

       □ Maisto įvairovės 

       □ Integracijos 

       □ Socialinio statuso 

       □ Darbo trūkumo 

       □ Kita (įrašykite):........................................................................................... 

 

             11. Ar teko susidurti su psichologiniu smurtu šeimoje/ (mobingu) darbe?* 

        □ Taip  

        □ Ne 

 

      12. Kaip pasireiškė (-ia) psichologinis smurtas šeimoje/ (mobingas) darbe (galima pasirinkti nuo 

1 iki 3 įrašų). Jei ,,Ne“ šį klausimą praleiskite. 

 

       □ Smurtas (fizinis, ekonominis ir tt.) 

       □ Gąsdinimas 

       □ Psichologinis spaudimas/ patyčios 

       □ Priekabiavimas (taip pat ir seksualinis) 

       □ Sveikatai kenksmingų darbo sąlygų skyrimas 

       □ Užduočių, viršijančių aukos sugebėjimus, skyrimas 

       □ Šmeižtas/apkalbos 

       □ Skundimas 

       □ Pareigų pažeminimas 

       □ Atleidimas iš pareigų 

       □ Kita (įrašykite):......................................................................................... 

      

        

 

 

 

 

 

        



         13. Kokiems Europos Sąjungos paramos prioritetams Jūs teiktumėte pirmenybę Kėdainių 

mieste?*  

 

Įvertinkite ir pažymėkite kiekvieno ES paramos prioriteto konkrečias sritis, kurias savo strategijoje galėtų 

pasirinkti miesto vietos veiklos grupė. Prašome įvertinti  kiekvieną prioriteto sritį pažymint vieną skaičių 

iš penkių (1 – visai nesvarbu, o 5 – labai svarbu). 

 

 

Veiklos sritys 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Švietimo paslaugų gyventojams plėtra  □ □ □ □ □ 

Kultūros ir sporto paslaugų gyventojams plėtra □ □ □ □ □ 

Paslaugų bedarbiams, skatinant juos sugrįžti į darbo rinką, plėtra □ □ □ □ □ 

Paslaugų vaikams ir jaunimui plėtra  □ □ □ □ □ 

Paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems plėtra □ □ □ □ □ 

Savanoriško darbo plėtros projektai  □ □ □ □ □ 

Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos (pvz.: savipagalbos grupių 

veikla, meno/sporto/verslo srities ar kitu bendru interesu paremtų 

asociacijų ir klubų veikla, kita veikla) 

□ □ □ □ □ 

Konsultacijos kuriant naujas darbo vietas □ □ □ □ □ 

Informavimas ir tarpininkavimas įsidarbinant □ □ □ □ □ 

Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, jų naudojimo 

skatinimas ir kokybės gerinimas Kėdainių mieste 
□ □ □ □ □ 

Mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo skatinimas □ □ □ □ □ 

Praktinių darbo įgūdžių įgijimas ir ugdymas darbo vietoje įmonėse      

Palankesnių sąlygų pradėti naują verslą sudarymas □ □ □ □ □ 

Konsultacijos dėl naujo verslo kūrimo ir esamo verslo plėtros □ □ □ □ □ 

Tautinių mažumų integracija (kalbos mokymas, visuomenės švietimas, 

maisto įvairovės didinimui, religinės diskriminacijos mažinimui, 

saviraiškos galimybių didinimo, informavimo, kt.) 

□ □ □ □ □ 

Psichologinio smurto šeimoje/ (mobingo) darbe/ problemų mažinimas □ □ □ □ □ 

 

       □ Kita (įrašykite)...................................................................................................................................... 

 

            14. Jūsų lytis:* 

       □ Moteris 

       □ Vyras 

 

      15. Jūsų amžius:* 

       □ iki 18 metų 

       □ 18-29 metų 

       □ 30-39 metų 

       □ 40-64 metų 

       □ 65 ir vyresnis 

 

       16. Jūsų išsilavinimas?* 

       □ Pradinis 

       □ Pagrindinis 

       □ Vidurinis 

       □ Profesinis 

       □ Aukštesnysis 

       □ Aukštasis  

 

        

 



       17. Jūsų pareigos arba pagrindinis užsiėmimas?* 

       □ Vadovaujantis darbuotojas 

       □ Tarnautojas 

       □ Darbininkas 

       □ Sezoninis/laikinas darbuotojas 

       □ Verslininkas 

       □ Moksleivis 

       □ Studentas 

       □ Namų šeimininkė 

       □ Bedarbis 

       □ Pensininkas 

       □ Kita (įrašykite):....................................................................... 

 

      18. Nurodykite Jūsų šeimoje kartu gyvenančių asmenų skaičių:*........................... 

 

      19. Ar Jūsų šeimoje yra bedarbių?* 

       □ Taip          

       □ Ne           

  Jei ,,Taip“, nurodykite bedarbių skaičių:*....................... 

 

      20. Jūsų pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį:* 

       □  Iki 36 Eur 

       □  37–102 Eur 

       □  103–325 Eur 

       □  326–500 Eur 

       □  Daugiau nei 500 Eur 

 

      21. Jūsų idėja projekto, finansuojamo iš miesto VVG strategijos lėšų įgyvendinimui:* 

 

 (Įrašykite):....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

  

 

 

 

Dėkojame už jūsų atsakymus! 


