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Poreikių vertinimas Volunteering for Humanity 

Šis leidinys yra projekto „EU Aid Volunteers – Volunteering for Humanity“ dalis. 

„EU Aid Volunteers – Volunteering for Humanity” (liet. ES pagalbos savanorių iniciatyva –
savanorystė ir žmogiškumas) projektas yra finansuojamas „EU Aid Volunteers“ (DG ECHO) 
iniciatyva, tačiau ši parama leidinio parengimui nereiškia institucijų pritarimo turiniui, už 
kurį atsakingi jo autoriai. DG ECHO ir EK negali būti laikomi atsakingi už leidinyje 
pateikiamos informacijos naudojimą.  
Projekte dalyvauja keturios tarptautinės savanorystės organizacijos iš Airijos, Slovakijos, 
Lietuvos ir Prancūzijos. Projekto tikslas - didinti projekto partnerių kompetencijas ir 
gebėjimus, reaguoti bei įsitraukti į vietines ir pasaulines humanitarinės veiklos ir 
bendruomenių vystymosi programas humanitarinio veiksmo srityje globaliai. Taip pat 
siekiame populiarinti savanorystę ir gerąsias savanorių veiklų vadybos praktikas.

Šaltiniai:
DFID, 2003. Tools for Development. A handbook for those engaged in development activity. Nuoroda:

www.eldis.org/go/home&id=15853&type=Document#.V9a5pLQrKik

INTRAC, 2007. Project Management Course Toolkit. Nuoroda: 
www.intrac.org/data/files/resources/631/INTRAC-Project-Management-Toolkit.pdf

Mississippi University, 2005 How to conduct effective focus groups and surveys. Nuoroda:
www.cbt.msstate.edu/assessment/docs/How_to_Conduct_Effective_Focus_Groups.pdf

White, Ronan. Project Spiral Management and Results Focused Planning. 

Pristatymo skaidrė iš „Viatores Christi PCM“ mokymų.
Informacija iš „Viatores Christi“ šaltinių.
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TERMINAI IR ŽODYNĖLIS

Poreikių vertinimas Žodynėlis

Paramos gavėjai – tai žmonės, kurie pasinaudoja projekto parama; šie gavėjai gali būti tiesioginiai arba 
netiesioginiai.

Tiesioginiai paramos gavėjai – tai žmonės, kurių problemas siekiama spręsti projekto metu.

Netiesioginiai paramos gavėjai – tai žmonės, kuriuos projektas paveiks teigiamai, tačiau jų problemos nėra 
pagrindinis projekto tikslas. Dažniausiai jie kokiu nors būdu yra susiję su tiesioginiais paramos gavėjais.

Pagrindinis informacijos šaltinis / informacijos teikėjas – tai žmogus, kuris turi ekspertinių žinių ar darbo 
patirties būsimo projekto tema. Šis žmogus gali būti projektą koordinuojančios arba paramą gaunančios 
organizacijos darbuotojas. Taip pat tai galėtų būti žmogus, tiesiogiai nedirbantis su organizacijomis, pvz.: 
akademikas, aktyvistas, politikas, žurnalistas ar kitos srities profesionalas. Toks asmuo galėtų praversti kaip nuo 
NVO sektoriaus nepriklausomas informacijos šaltinis.

Bendra/pagrindinė problema – pagrindinė problema plačiąja prasme, kurią patiria visi paramos gavėjai.

Tiesioginės priežastys – apibūdina tiesiogines pagrindinės problemos priežastis, tai reiškia, kad tarp 
problemos ir priežasčių yra tiesioginis, artimas ryšys ir tai yra vienos pagrindinių problemos priežasčių.

Kokybinis tyrimas – tyrimo tipas, kurio metu surenkama informacija apie sprendimų, nuomonių, motyvų ir 
aplinkybių priežastis. Šis tyrimas padeda suformuoti įžvalgas ir leidžia pademonstruoti kintamojo reikšmę bei 
savybes.

Kiekybinis tyrimas – tyrimo tipas, kuriame dėmesys skiriamas objektyviems matavimo būdams ir statistinei 
kiekybinių duomenų analizei. Tyrimo centre – kintamųjų ar skaičių dydžiai.

Pamatinė priežastis – terminas, apibūdinantis pagrindinę priežastį, dėl kurios kyla aptariama problema. 
Pamatinė priežastis neskaidoma į kitas esmines priežastis.

Personalas ir kiti – tai žmonės, tiesiogiai dirbantys su projektu arba prisidedantys prie projekto kitais būdais. Ši 
veikla gali būti apmokama ir neapmokama.

Suinteresuota šalis – tai gali būti asmuo, grupė ar institucija, kuri yra suinteresuota projektu, arba šis 
projektas/intervencija jiems turės įtakos. Suinteresuota šalis taip pat gali turėti teigiamos arba neigiamos, vidinės 
arba išorinės įtakos projektui.



Personalo
Paramos gavėjų
Suinteresuotų šalių

Bendra/pagrindinė problema 
Pamatinės ir tiesioginės šios
problemos priežastys
Galimi paslaugų, kurias teikia projektą
koordinuojanti organizacija, trūkumai

Kas tai?
Poreikių vertinimas yra tyrimas, kurio metu
renkama informacija iš projekto:

Kodėl atliekame poreikių vertinimą?
Poreikių vertinimo tyrimas atliekamas, kad
būtų nustatyta:

Interviu su pagrindiniais informacijos
šaltiniais
Trumpos apklausos     
Diskusijos tikslinėse grupėse

Kaip atliekame poreikių vertinimą?

Priežasčių nustatymas
Poreikių vertinimo proceso metu bandoma
nustatyti priežastinius ryšius tarp bendrosios
problemos ir jos pamatinių ir tiesioginių
priežasčių. Šio proceso metu stebint situaciją
dažnai bandoma atsakyti į klausimą „kodėl?“ ir
naudojami šie tyrimo įrankiai:

Tikslų nustatymas
Nustačius problemas ir jų priežastis, jas galima 
paversti tikslais, kuriuos organizacija sieks 
įgyvendinti.

Šiame priemonių rinkinyje pristatomi 
suinteresuotų šalių analizės etapai: 
suinteresuotų šalių identifikavimas, jų pozicijų, 
įtakos, interesų ir galios įvertinimas.

P O R E I K I Ų  V E R T I N I M A S

Poreikių vertinimas padeda organizacijai parengti
veiklas, kuriomis bus sprendžiamos nustatytos

problemos.

Poreikių nustatymas dažnai yra viena pagrindinių
savanorystės projektų finansavimo paraiškų dalių.

Daug tokių paraiškų negauna finansavimo būtent dėl
netinkamai atlikto poreikių nustatymo.

Projekto pavyzdys

Šiame leidinyje kaip iliustracija bus pateikiami pavyzdžiai iš išgalvoto projekto šiaurės Ugandoje, kurio 
pagrindinė problema – mažas vidurinės mokyklos moksleivių lankomumas. Bus pateikiamas poreikių 
vertinimo kontrolinis sąrašas ir kai kurių terminų paaiškinimas. Leidinio prieduose pateikiama suinteresuotų 
subjektų analizės paaiškinimas, trumpų apklausų pavyzdžiai, tikslinių grupių diskusijų užrašų pavyzdžiai bei 
problemų ir tikslų analizės/medžių schemos.

POREIKIŲ VERTINIMAS – 
KAS? KODĖL? KAIP?



Poreikių vertinimas

Pastaba:
Praktikoje tyrimo vykdytojas pradeda pildyti ataskaitą pačioje poreikių tyrimo pradžioje ir ją papildo tyrimo eigoje. Toks būdas
padeda sutaupyti laiko. Kai kuriais atvejais galutinė ataskaita nebus labai ilga ar sudėtinga, ypač jei ji bus tik paraiškos, kurioje
apstu ir kitos informacijos, dalis. Ataskaita gali būti sudaryta tik iš: trumpų apklausų ir tikslinių grupių diskusijų rezultatų bei
problemų ir tikslų analizės/medžių schemų ir rekomendacijų.

Šis priemonių rinkinys yra vietos partneriams bei vystymosi sferoje dirbantiems asmenims skirtas gidas, 
padėsiantis tinkamai atlikti poreikių vertinimą. Lentelėje apačioje pateikti visi šio proceso žingsniai; kituose 
leidinio skyriuose jie paaiškinami detaliau.
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Bendros problemos/poreikio nustatymas – 
interviu ir trumpos apklausos 

Bendra problema ar poreikis dažniausiai būna 
bendrinio, plataus pobūdžio. Nustatyti bendrą problemą 
paprastai nėra sudėtinga, nes projektą koordinuojanti 
organizacija greičiausiai yra anksčiau susidūrusi arba 
dalyvavusi šios problemos sprendimo veiklose. Paramos 
gavėjai, tikėtina, susiduria ir su kitomis problemomis, 
tačiau koordinuojanti organizacija turėtų sutelkti dėmesį 
į tas sritis, prie kurių problemų sprendimo ji gali 
sėkmingai prisidėti.

Interviu su pagrindiniais informacijos šaltiniais 
(arba pokalbiai su projektą vykdančiu personalu, 
paramos gavėjais ir suinteresuotais asmenimis) 
Interviu ir diskusijos gali tapti geru įrankiu siekiant 
nustatyti bendras problemas ir poreikius. Tam tyrimo 
vykdytojas ant popieriaus lapo tiesiog turėtų užrašyti 
kelis aktualius, nesudėtingus klausimus ir paprašyti 
respondentų į juos atsakyti.

Šie klausimai turėtų būti bendrinio pobūdžio, pavyzdžiui: 
„Kaip manote, su kokia pagrindine problema susiduria 
paramos gavėjai, kurią NVO galėtų padėti spręsti?“ 
Tyrimo vykdytojas taip pat gali pasikliauti projektą 
vykdančiu personalu – šie žmonės paprastai turi didelę 
darbo šioje srityje patirtį ir gerai pažįsta problemas, su 
kuriomis susiduriama.

Bendros problemos įvardijimas

Toliau reikėtų įvardyti bendrą problemą, kuri turėtų
būti suformuluota atsakant į keturis klausimus: Kas?
Ką? Kur? Kodėl?

Kas? – tai paramos gavėjai, Ką? – tai konkreti/bendra
problema, Kur? – tai konkreti vieta, kur vyktų
projektas, Kada? – kokiu metu problema pasireiškia.

Tokios struktūros teiginio pavyzdys: „Šiaurės
Ugandoje vidurinės mokyklos moksleivių pamokų
lankomumas yra žemas pirmąjį mokslo metų
semestrą.“

Tiesioginės ir pagrindinės priežastys

Šie interviu ir diskusijos tyrimo vykdytojui gali nurodyti
tiesiogines ir pagrindines problemų priežastis. Šią
informaciją tyrimo vykdytojas galės panaudoti, kai
rengs trumpas apklausas ir diskusijas su tiksline
grupe.

Reikalingos informacijos nustatymas

Viso duomenų rinkimo proceso metu (interviu,
diskusijoje, trumpoje apklausoje, tikslinėje grupėje)
labai svarbu, kad tyrimą atliekantis asmuo aiškiai
žinotų, kokios informacijos siekia sulaukti iš kiekvieno
pokalbio bei kaip užduoti klausimus ir klausytis
atsakymų, kad visiems dalyviams viskas būtų aišku.

Bendros
problemos
nustatymas

Tyrimo
priemonių
sukūrimas

Tyrimo
priemonių
taikymas

Tyrimo
rezultatų
analizė

Išvadų
vertinimas

Poreikių vertinimas
STRUKTŪRINĖ SCHEMA

1 2 3 4 5

Ataskaitos
parengimas

6
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Kokius klausimus įtraukti į apklausą

Trumpą apklausą turėtų sudaryti 3–4 klausimai apie
apklausoje dalyvaujantį asmenį ir 5-6 klausimai apie
norimą surinkti informaciją. Jei norite, kad apklausoje
būtų mažiau klausimų, kai kuriuos komentarus apie
apklausos dalyvį galite pasižymėti patys, anketos
paraštėje. Pavyzdžiui, asmens lytį – V/M, apklausos
atlikimo datą, tikslią vietą ir pan.

Kada atlikti apklausas

Geriausia atlikti šias trumpas apklausas prieš tikslinių
grupių diskusijas su naudos gavėjais ir
suinteresuotosiomis šalimis. Tai rekomenduojama
todėl, kad tam tikri asmenų atsakymai gali padėti
tyrimo vykdytojui suskirstyti juos į tikslines grupes
pagal vienodus ar skirtingus atsakymus į tam tikrą
klausimą. Pavyzdžiui, pagal moksleivių atsakymus į
apklausos klausimą “Ar esi kada nelankęs mokyklos
visą semestrą?”, tyrimo vykdytojas galės paskirstyti
jaunuolius į dvi grupes – į atsakiusius “taip” ir
atsakiusius “ne”.

Trumpos apklausos turi būti glaustos ir įvykdomos
greitai, nes dažnai tyrimo vykdytojo ir apklausoje
dalyvaujančių asmenų susitikimo laikas yra ribotas ir
susitikimo metu gali būti kitų temų, kurias taip pat
būtina aptarti. Diskusijoms su tikslinėmis grupėmis
vertėtų skirti daugiau laiko, kad pavyktų tinkamai
surinkti informaciją. Be to, tikslinių grupių diskusijų
rezultatai yra šiek tiek svarbesni bendriems poreikių
vertinimo tikslams negu trumpų apklausų rezultatai.

Identify
overall

problem

Implement
research tools

1 3
Tam, kad interviu ir diskusijų metu renkama informacija
taptų aiškesnė, tyrimo vykdytojui vertėtų perfrazuoti
gautus atsakymus savais žodžiais ir juos pateikti tyrimo
dalyviams, kad šie patvirtintų, jog tyrimo vykdytojas juos
teisingai suprato, pavyzdžiui: „Taigi, jūs manote, kad
problemą X sukėlė A, B, C ir B yra pagrindinė
problemos priežastis, tiesa?“ 

Trumpos apklausos

Trumpos apklausos su paramos gavėjais ir
suinteresuotomis šalimis yra naudinga priemonė
siekiant surinkti pagrindinę informaciją apie problemas.
Tokiose anketose dažniausiai užduodami klausimai,
prasidedantys klausiamaisiais žodžiais: kas? ką? kada?
kur? taip pat: kaip dažnai? kiek?. Tokie klausimai
padeda pamatuoti problemų svarbiausius, kiekybinius
ir apčiuopiamus aspektus. Paramos gavėjai ir
suinteresuotos šalys turėtų lengvai atsakyti į tokio tipo
klausimus. Šie klausimai turėtų būti uždari,
rekomenduojama respondentams pateikti atsakymų
variantus, kuriuos jie galėtų pažymėti.

Skirtingos apklausos pagal tikslines grupes

Tyrimo vykdytojas, rengdamas apklausą, turi atsižvelgti į
asmenis, su kuriais bus vykdoma apklausa. Iš skirtingų
asmenų grupių bus siekiama gauti skirtingos
informacijos – pagal tai reikėtų pritaikyti apklausos
klausimus. Prieš atliekant apklausą svarbu įvertinti,
kokios informacijos reikia iš kiekvieno respondento ir
kokią informaciją respondentas galės pateikti. Leidinio
prieduose pateikiami pavyzdiniai apklausų šablonai
pagal skirtingas tikslines grupes: paramos gavėjus arba
suinteresuotas šalis.

Interpret
findings

4 5

Report
writing 
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Needs Assessment
FLOW CHART

Needs Assessment
FLOW CHARTFOCUS GROUPS

Tiesioginių ir pamatinių
priežasčių nustatymas

Problemos tiesioginių ir pagrindinių priežasčių 
nustatymas 

Siekdamas  nustatyti problemos tiesiogines ir 
pagrindines priežastis, tyrimo vykdytojas turės užduoti 
daug klausimų, tokių kaip: „kodėl?“, „kaip tai nutinka?“. 
Tokie klausimai padeda atrasti priežastinius ryšius (kaip 
ir kodėl kyla problema X). Kadangi, priklausomai nuo 
respondentų, atsakymai gali būti skirtingi ir netikėti, 
geriausias metodas – diskusijos su tikslinėmis 
grupėmis, nes diskusijos padės jų dalyviams atskleisti 
skirtingus problemos aspektus. Visi diskusijos dalyviai 
galų gale turėtų suformuoti tokį atsakymą/bendrą 
problemą, kuris aprėptų visas skirtingas problemos 
priežastis (priežastis galima bandyti nustatyti ir
naudojant interviu metodą, tačiau šis metodas
pareikalaus daugiau laiko, ypač norint į tyrimą įtraukti
daugiau žmonių).

Dokumento prieduose pateikiamas formos šablonas,
pagal kurį galima parengti tikslinės grupės diskusijos
formą ir joje fiksuoti dalyvių atsakymus.

Kas yra tikslinė grupė?

Tikslinė grupė – tai 6–8 žmonių grupė, kuri tarpusavyje
diskutuoja konkrečiu klausimu; diskusijos metu tiek
individualūs atsakymai, tiek grupės išvados fiksuojami
raštu. Poreikių vertinimo tikslinėje grupėje klausimais
dažniausiai bus bandoma išsiaiškinti, kodėl ir kaip
nutinka tam tikri reiškiniai.

Tikslinės grupės dalyviai gali būti atrinkti atsitiktine
tvarka arba gali būti sudaroma mišri grupė
atsižvelgiant į tai, ar asmenys reprezentuoja: paramos
gavėjus, suinteresuotus asmenis, vyrus/moteris,
tėvus/vaikus, mokytojus/moksleivius ir pan., arba
pagal tam tikrus asmenų pasirinktus atsakymus į vieną
iš klausimų (jei prieš tai buvo vykdyta trumpa
apklausa). Tyrimo vykdytojas turi pasirinkti asmenis
tikslinės grupės diskusijai pagal tai, kokią informaciją
tikisi surinkti ir kokius klausimus užduoti.

Kita vertus, klausimai, kuriuos tyrimo vykdytojas
užduos, taip pat turėtų būti pritaikyti prie tikslinės
grupės dalyvių. Visi klausimai turėtų būti atviri (t. y.
atsakymas pateikiamas laisva forma), kad dalyviai
galėtų pateikti išsamius atsakymus ir išreikšti savo
nuomonę. Atsakydami dalyviai gali dalytis savo
patirtimis, aptarti skirtingas aplinkybes, sprendimus,
tačiau pagrindinė atsakymų tema turėtų būti bendros
problemos priežasčių aptarimas – kodėl ji egzistuoja?
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Tikslinės grupės
TYRIMO VYKDYMO ĮGŪDŽIAI

Tyrimo vykdytojas turėtų gerai išmanyti bendrą
būsimo projekto problematiką ir turėti gerus
stebėsenos, informacijos apibendrinimo,
diskusijos organizavimo įgūdžius. Plačiau apie
šiuos įgūdžius ir jų taikymą žemiau:

Informacijos apibendrinimas
Pagrindinių diskusijos temų ir minčių
apibendrinimas (dažniausiai atliekamas tyrimo
vykdytojo-moderatoriaus), kad grupė galėtų tęsti
pokalbį turėdama tarpusavio supratimą apie tai,
kas jau buvo aptarta.

Diskusijos išplėtimas
Jei, tarkime, diskusijos metu dar nebuvo aptarta
viena iš galimai svarbių problemos priežasčių,
tyrimo vykdytojas turėtų paprašyti grupės
padiskutuoti konkrečia tema, kad suprastų, ar tam
tikras aspektas gali būti viena iš pagrindinių
problemos priežasčių.

Stebėjimas
Stebėti, ar grupė diskutuoja apie užduotą
klausimą, ar nenukrypsta nuo temos; ar visi
grupės nariai vienodai aktyviai dalyvauja
diskusijoje – ar nėra per daug kalbančių, ar visai
nedalyvaujančių.

Pokalbio temų susiaurinimas
Jei diskusijos metu grupė kalba apie daug 
skirtingų aspektų, kurie nėra pagrindinės 
problemos priežastys, tyrimo vykdytojas 
turėtų paprašyti grupės diskutuoti apie 
konkretų pateiktą klausimą.

Pokalbio pakreipimas
Jei diskusijos metu grupė skiria per daug laiko
vienam iš problemos aspektų/priežasčių, tyrimo
vykdytojas turėtų užfiksuoti pateiktus atsakymus
ir paprašyti dalyvių pereiti prie kito aspekto. Taip
pat, jei tampa akivaizdu, kad vienas iš dalyvių
kalba gerokai daugiau negu kiti, reikėtų bandyti
taktiškai perleisti žodį kitiems dalyviams
(pavyzdžiui, tiems, kurie dar negavo progos
išreikšti savo nuomonės).
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Needs Assessment
FLOW CHART

Needs Assessment
FLOW CHARTFOCUS GROUPS

Tyrimo vykdytojas paprašo dalyvių išvardyti ir
aptarti priežastis, dėl kurių kyla pagrindinė
problema (nustatyti tiesiogines priežastis).
Reikėtų užfiksuoti visų dalyvių nuomones
skirtingais klausimais ir temomis, kad būtų
surinktas platus nuomonių spektras.

Pirmo diskusijos etapo pabaigoje tyrimo
vykdytojas turėtų apibendrinti visą pateiktą
informaciją ir su grupe padaryti bendras
diskusijos išvadas. Pavyzdžiui, galima grupės
dalyvių paprašyti pakelti rankas, jei jie sutinka
su tam tikru teiginiu. Tai padės kiekybiškai
nustatyti, kiek žmonių sutinka, kad X yra
problemos priežastis.

Du tikslinės grupės diskusijos etapai

I etapas II etapas

Visos priežastys ir problemos, aptartos
pirmame etape, antrojo etapo metu turėtų
būti aptariamos atskirai ir pagal jas
suformuluojami atskiri klausimai. Prie
kiekvieno klausimo apie skirtingą aspektą
reikėtų paprašyti grupės dalyvių pateikti savo
nuomonę, kodėl, jų manymu, ta priežastis
egzistuoja/susiformuoja (tai padės nustatyti
pamatinę problemos priežastį).

Tyrimo vykdytojas turėtų naudoti tuos pačius
diskusijos organizavimo metodus: fiksuoti
visus dalyvių atsakymus, apibendrinti
informaciją ir siekti grupės sutarimo dėl
esminių diskusijos išvadų.

Papildomi klausimai
Šių etapų metu vykusios grupės diskusijos turėtų būti išryškinusios pamatines problemos priežastis.
Vis dėlto kartais, net ir po viso proceso, atsakymai gali būti nepakankami. Jei taip nutiktų, tyrimo
vykdytojui reikėtų iš naujo užduoti klausimus: „kaip tai nutinka?“, „kas tai sukelia?“ ir pan., kad grupė
galiausiai paminėtų ir kitus veiksnius.
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Verta atkreipti dėmesį
Diskusijos pabaigoje vertėtų užduoti klausimą „Ar kas nors norėtų paminėti ką nors, kas nebuvo aptarta ar buvo
praleista?“ Toks klausimas padės užfiksuoti tuos aspektus, kurie nebuvo paminėti ar nėra žinomi tyrimo vykdytojui.
Taip pat toks klausimas pabaigoje gali suteikti progą tiems dalyviams, kurie buvo tylesni, pateikti savo nuomonę apie
tai, kas jiems atrodo svarbu. 



Needs Assessment
FLOW CHART

Needs Assessment
FLOW CHARTFOCUS GROUPS

Trumpos apklausos rezultatų analizė 

Atlikus apklausą, reikėtų suskaičiuoti atsakymus ir
ataskaitoje rezultatus pateikti lentelėje arba
aprašomuoju būdu.

Tokiai analizei nebūtina naudoti specialių kompiuterinių
programų. Pakaktų pateikti kiekvieno klausimo
atsakymų sumas ir procentinę išraišką bei pridėti
komentarą/trumpas išvadas.

Apskritai, pateikiant rezultatų analizę aprašomuoju
būdu, reikėtų paminėti: klausimą, bendrą pateiktų
atsakymų sumą ir procentinę kiekvieno skirtingo
pateikto atsakymo išraišką. Tokiems aprašymams
būdingi sakiniai yra: „iš 95 atsakymų į klausimą „Ar esi
kada nelankęs mokyklos visą semestrą?“, 55 (58%)
atsakė „taip“ ir 40 (42%) atsakė „ne“. Tokių duomenų
analizės aprašymas galėtų skambėti taip: „Didžioji dalis
tyrime dalyvavusių moksleivių yra nelankę mokyklos
visą semestrą.“ Tokie sakiniai gali tapti gremėzdiški
norint aprašyti klausimus su daug skirtingų aspektų ar
kategorijų. Todėl, jei viename atsakyme išskiriama daug
skirtingų kategorijų, rezultatus būtų galima pateikti
lentelėje su keliomis aprašymų eilutėmis. Duomenų
pateikimas lentelėje padės sutrumpinti tekstą ir tokią
ataskaitą bus patogiau skaityti, nes tyrimo vykdytojui
nereikės atskiru sakiniu aprašinėti kiekvieno skaičiaus.

Tikslinės grupės rezultatų analizė

Tikslinės grupės diskusijos rezultatų analizė būna 
kokybinė ir kiekybinė.

Kokybinė

Priede nr. 3 pateikiamas vienas iš galimų kokybinės 
analizės rezultatų pristatymo būdų – problemos 
analizės medžio schema. Tokiu būdu galime iliustruoti 
priežastinį ryšį tarp bendros problemos ir kiekvienos 
nustatytos priežasties. Atlikęs problemos analizę, 
tyrimo vykdytojas gali tokiu pačiu principu parengti 
projekto tikslų analizės/medžio schemą.

Kiekybinė

Tam, kad atliktų kiekybinę rezultatų analizę, tyrimo 
vykdytojas turi suskaičiuoti visus tikslinių grupių 
dalyvius ir kiek žmonių sutiko su skirtingais teiginiais 
dėl problemos priežasčių. Kiekybinės analizės 
rezultatai gali būti pateikiami lentelėje su nustatytų 
problemos priežasčių sąrašu.

Poreikių vertinimo
duomenų analizė
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1 3Žemiau esančioje lentelėje pateikiami atsakymai sugrupuoti pagal skirtingas tikslines grupes: skirtingo paramos
gavėjo ir suinteresuoto asmens tipą.  Lentelėje galima pateikti paramos gavėjų ir suinteresuotų asmenų atsakymų
bendrus skaičius arba procentinę išraišką bei bendras atsakymų sumas.

4 5

Report
writing 

Tokio tipo analizė padeda pamatyti kiekybinius rezultatus – kiek žmonių mano, kurios tam tikros priežastys yra
svarbiausios. Tokie rezultatai leidžia formuoti išvadas, pavyzdžiui: „Nors mažuma mokytojų mano, kad moksleivių
darbas ūkyje yra artima mažo lankomumo problemos priežastis, moksleivių ir tėvų pozicija yra priešinga – taip mano
dauguma“; arba „Visi grupės dalyviai sutiko, kad mokestis už mokslą yra viena svarbiausių mažo mokyklos
lankomumo priežasčių“; „Tik nedidelė dalis diskusijos dalyvių teigė, kad kai kurių moksleivių nenoras eiti į mokyklą ir
tolimas atstumas nuo namų iki mokyklos yra tiesioginė problemos priežastis.“
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Kryžminė analizė

Kartu analizuojant trumpų apklausų ir tikslinės gtupės diskusijų atsakymus, tyrimo vykdytojas turėtų atlikti 
kryžminę dviejų šaltinių rezultatų analizę. Reikėtų sugrupuoti atsakymus į dvi grupes (pavyzdžiui: remiantis 
atsakymu į vieną klausimą, pagal tai, ar asmuo į klausimą atsakė „taip“ ar „ne“). Kiekvienoje grupėje 
analizuojami atsakymai ir skaičiuojama, kaip skirtingose grupėse asmenys atsakė į tuos pačius klausimus. 
Patogiausia tokią analizę pateikti lentelėje:
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Tokios lentelės rezultatų analizė galėtų būti aprašoma taip: „Iš 84 % tėvų, kurie nori, kad jų vaikai lankytų 
vidurinę mokyklą, dauguma jų turi galimybę padėti savo vaikams tęsti mokslus aukštojoje mokykloje ar kitur“; 
arba „Iš 16% tėvų, kurie nenori, kad jų vaikai eitų į mokyklą, dauguma jų neturi galimybės padėti savo vaikams 
tęsti mokslus aukštojoje mokykloje ar kitur.“



Needs AssessmentNeeds Assessment
Poreikių vertinimo
išvadų ataskaita 

 [m1]Reporting the
Needs
Assessment
Findings

Organizacijos pristatymas
Šioje dalyje pateikiama bendra informacija apie
projektą koordinuojančią organizaciją: kur įsikūrusi
organizacijos būstinė, kiek metų organizacija vykdo
veiklą, įkūrimo istorija, temos, su kuriomis
organizacija dirba, žinių, kompetencijų ir patirties
bagažas, bendradarbiavimas su kitomis
organizacijomis ir pan.

Pagrindinių duomenų aspektų analizė
Šioje dalyje pateikiami trumpų apklausų ir diskusijų
su tikslinėmis grupėmis analizės rezultatai – juos
reikėtų aprašyti lentelėse, išvadas formuoti aiškiais,
trumpais teiginiais ir pateikti rezultatų interpretaciją.
Šioje dalyje taip pat reikėtų pateikti paramos gavėjų
ir suinteresuotų subjektų grupes, suskirstytas pagal
amžių, tipą ir pan.

Metodai
Šioje dalyje aprašomas tyrimo atlikimas: kas tyrimą
atliko, kada ir kaip jis buvo atliktas. Taip pat
aprašoma, kokios priemonės buvo naudojamos ir ar
buvo susidurta su problemomis. Šioje dalyje galima
pateikti imties duomenų pavyzdžius, kurie leistų
daryti bendrines išvadas apie bendruomenę.

Tokią ataskaitą reikia parengti užbaigus poreikių vertinimo analizę ir ji priklauso nuo vietinių partnerių ir pačios projektą
koordinuojančios organizacijos reikalavimų. Kai kuriais atvejais pakanka tik trumpos ataskaitos, o kartais reikalaujama
pateikti išsamią, ilgą ataskaitą. Pateikiame svarbiausias tokios ataskaitos dalis:

Problemos analizė / schema
Šioje dalyje nubrėžiamas loginis priežastinis ryšys 
tarp problemos artimųjų ir pamatinių priežasčių (t. y. 
pateikiami tikslinių grupių diskusijų rezultatai).

Tikslų analizė / schema
Šioje dalyje problemos paverčiamos tikslais – prieš 
tai nustatytos problemos tampa uždaviniais, kuriuos 
bus siekiama spręsti projekto metu.

Rekomendacijos
Šioje dalyje susiejama organizacijos patirtis ir tikslų
schemos rezultatai. Nustatoma, kurių tikslų
organizacija galėtų pasiekti atsižvelgiant į
organizacijos patirtį, istoriją, personalą,
kompetencijas, gebėjimus, bendradarbiavimą su
kitomis organizacijomis ir t.t.

Išvados
Šioje dalyje pateikiama visos ataskaitos santrauka –
trumpai aprašomi pagrindiniai aspektai, rezultatai,
rekomendacijos, išvados.

Nuorodos
Šioje dalyje pateikiamos nuorodos į visus antrinius
informacijos šaltinius, taip pat internetinės nuorodos.

Priedai
Pateikiami naudotų tyrimo priemonių pavyzdžiai.

Įžanga
Įžangoje aprašomi tyrimo tikslai, ataskaitos turinys ir
bendros išvados.
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Identify
overall

problem

1 3Taip pat vertėtų nurodyti duomenis apie konkrečius projekto paramos gavėjus, kaip aprašoma
pateiktoje lentelėje. Tokiu būdu atskleidžiama daugiau informacijos, ne tik skaičiai. Paramos
gavėjus galima suskirstyti pagal tai, ar jie yra tiesioginiai ar netiesioginiai gavėjai, pagal jų lytį ar
kitas kategorijas.

Daugiau informacijos apie šiuos terminus galima rasti „Terminų ir žodynėlio“ skyriuje.

4 5

Lentelė Nr. 1 Tiesioginiai ir netiesioginiai paramos gavėjai ir projekto personalas
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Needs Assessment
FLOW CHART

Needs Assessment
FLOW CHARTFOCUS GROUPS

Poreikių vertinimo
kontrolinis sąrašas
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PRIEDAI

Poreikių vertinimas Volunteering for Humanity 

 14
 15
 17
 19

Priedai
Priedas Nr. 1: Suinteresuotų šalių analizė       
Priedas Nr. 2: Trumpų apklausų pavyzdys       
Priedas Nr. 3: Tikslinės grupės diskusijos užrašų formos pavyzdys 
Priedas Nr. 4: Problemų analizės / schemos pavyzdys      
Priedas Nr. 5: Tikslų analizės / schemos pavyzdys         20 
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PRIEDAS NR. 1 
SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ ANALIZĖ

Poreikių Vertinimas Volunteering for Humanity 

Kurių interesams projektas gali turėti didelės įtakos
(pirminiai suinteresuoti subjektai)
Kurie yra susiję su projektu ir projektas jų
interesams gali turėti šiek tiek įtakos 
Kurie gali nulemti sėkmingą projekto eigą ir jo
veiklas (pagrindiniai suinteresuoti subjektai)
Personalas, tiekėjai, vietiniai projekto darbuotojai,
administracija ar kitos NVO-partnerės (antriniai
suinteresuoti subjektai)

Šiame priede pateikiamos gairės, kaip darbuotojui
identifikuoti suinteresuotus asmenis ir jų įtaką
projektui. Tokią analizę atlikti yra svarbu, nes ji padės
darbuotojui palaikyti tinkamus santykius su visais
asmenimis ir išvengti galimų problemų bei sėkmingai
siekti užsibrėžtų projekto tikslų. Suinteresuotos šalys –
tai asmenys, grupės ar institucijos, kurių gyvenimas ar
interesai galėtų būti paveikti ar pasikeisti dėl projekto
rezultatų. Suinteresuotos šalys taip pat gali turėti tam
tikros galios ar įtakos projekto veikloms ir projekto
dalyviams. Ši įtaka, interesai ir poveikis, kurį projektas
gali turėti subjektams, būna neigiamas arba teigiamas.

Suinteresuotos šalys – tai grupės, institucijos arba
asmenys:

Nustatyti jų interesus (ekonominius, politinius,
materialinius, asmeninius ar net susijusius su
projekto trukme)
Nustatyti, kokią įtaką ir galią šalis gali turėtų
projekto eigai, kuriems konkretiems projekto
etapams, kitoms šalims ir t.t.
Nustatyti, ar projektas turės teigiamos ar
neigiamos įtakos šalių interesams. Taip pat reikėtų
įvertinti, ar ta įtaka bus didelė ar maža.

Atlikdami suinteresuotų subjektų analizę, darbuotojai
turėtų sudaryti suinteresuotų subjektų sąrašą ir
įtraukti šiuos aspektus:

1.

2.

3.

Tokia analizė darbuotojui padės suprasti visų
suinteresuotų šalių pozicijas, interesus ir įtaką.
Renkantis, kurias suinteresuotas šalis įtraukti į
poreikių vertinimo tyrimą (verta priminti, kad šie
subjektai įtraukiami šalia tiesioginių ir netiesioginių
paramos gavėjų), pirmiausia reikėtų įvertinti, ar šalis
turės žinių apie esmines ir pagrindines problemos
priežastis. Šalys turėtų būti atrenkamos, remiantis jų
ryšiais su projekto tema, paramos gavėjais ir kitais
interesantais.

Pavyzdžiui, reikia įvertinti, ar subjektai yra
suinteresuoti projekto sėkme, ar atvirkščiai, norėtų,
kad jis nepavyktų, ar galbūt projekto atžvilgiu jie yra
nusiteikę prieštaringai. Taip pat reikia įvertinti, kokia
bus jų įtaka projektui: maža, vidutinė ar didelė.
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PRIEDAS NR. 2
TRUMPŲ APKLAUSŲ PAVYZDŽIAI

Poreikių Vertinimas Volunteering for Humanity 

Students
/

Moksleivia
i

Name Age Sex M/F______________________ ____ ____

Main language spoken/ethnic group ___________________________

Grade/Year: Form 1 ____ ____ ____ _____Form 2 Form 3 Form 4

Have you ever missed an entire school term? ____Y/N

How many times have you ever missed an entire school term? _____

Do you want to finish secondary school? ____Y/N

Do you think your life will be better if you finish secondary school? ____Y/N

Is the school too far away from your home to walk to every day? ____Y/N
What do you do with your time when you miss an entire school term?

Work at home / Leisure at home 
Work (not at home) / Travel / Study / Other (explain)        

Circle all that apply

Parents/

Tėvai

Name Age Sex M/F______________________ ____ ____

Occupation: ___________________________
Please list the ages of all children (-18) in your homestead:
_____________________________________________________

Do you need your children to work on your farm during school term? 

____

Y/N

Do you want your children to go to school?

Is the school too far away from your home for your children to walk every day? 

Very good / Good / Fair / Poor / Very poor 

Main language spoken/ethnic group ___________________________

Please list the ages of all adults (+18) in your homestead:
_____________________________________________________

If your children finish school, will you be able to send them to college? 

If your children finish school, what are their chances of getting a good job? 

Y/N

____Y/N

Y/N____
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Pastaba: kadangi diskusijos ir apklausos su tikslinėmis grupėmis, subjektais ir paramos gavėjais bus vykdomos anglų
kalba (arba kitomis užsienio kalbomis), anketų pavyzdžiai pateikiami anglų kalba.



Poreikių Vertinimas Volunteering for Humanity 

Teacher
s/

Mokytojai

Name Age Sex M/F______________________ ____ ____

In a normal school term, approximately how many students miss a term?

Grade/Year: Form 1 ____ ____Form 2 Form 3 Form 4

Which year is the one that is most common for students to not attend for a term?

____ _____

____Y/NAre the students who miss a school term poorer than the other students?

____Y/N

_______

Circle one only

Main language spoken/ethnic group ___________________________

Are the students who miss a school term less likely to go to college?
Y/NAre the students who miss a school term further from the school? ____

What are the chances that the school will accept animals as payment /
part-payment of school fees?

Very likely / Somewhat likely / Medium / Unlikely / Very unlikely Circle one only
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PRIEDAS NR. 3
UŽPILDYTA TIKSLINĖS GRUPĖS DISKUSIJOS
FORMA
(DALYVIAI: TĖVAI IR MOKSLEIVIAI)

Poreikių Vertinimas Volunteering for Humanity 

17

Pastaba: kadangi diskusijos ir apklausos su tikslinėmis grupėmis, subjektais ir paramos gavėjais bus
vykdomos anglų kalba (arba kitomis užsienio kalbomis), lentelių pavyzdžiai pateikiami anglų kalba.



PRIEDAS NR. 3 (TĘSINYS)

Poreikių Vertinimas Volunteering for Humanity 
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PRIEDAS NR. 4 
PROBLEMŲ ANALIZĖS / SCHEMOS  
PAVYZDYS (ANGLŲ KALBA)

Poreikių vertinimas Volunteering for Humanity 
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Poreikių vertinimas Volunteering for Humanity 

Kuriuos tikslus pavyks pasiekti,
Prie kurių tikslų siekimo būtų galima prisidėti
bent šiek tiek,
Su kuriais tikslais organizacija negali/neturi
kompetencijų dirbti,
Dėl kurių tikslų organizacija galėtų kreiptis
pagalbos į kitas organizacijas ar valdžios
institucijas,
Kuriuos tikslus ir kurias problemas galėtų
perduoti ar nukreipti į kitas organizacijas.     

Atlikdami tikslų analizę, tyrimo vykdytojai turėtų
apsvarstyti savo organizacijos kontekstą ir nuspręsti:

Psichologinės problemos,
Jaunimo motyvacijos studijų ir ateities atžvilgiu
kėlimas.
Panašios rekomendacijos gali būti teikiamos ir prie
kitų projekto tikslų, kad projektą vykdanti NVO
galėtų užsiimti lobizmu atitinkamose valdžios
institucijose, mokyklose arba susieti projekto
veiklas su kitomis NVO, kurios dirba su žemės ūkio
ir pragyvenimo šaltinių vystymu, tarkime, į projektą
įtraukti papildomų veiklų, pavyzdžiui: „į mokyklą –
dviračiu“ ir pan.  

Tokių rekomendacijų pavyzdys: „NVO X turi patirties,
tinkamo personalo ir kompetencijų darbui su jaunimu
švietimo kontekste šiais klausimais:
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PRIEDAS NR. 5 
PROBLEMŲ ANALIZĖS / SCHEMOS  
PAVYZDYS (ANGLŲ KALBA)






