GYVENTOJŲ SKAIČIAUS GLOBOS ĮSTAIGOSE (VAIKAMS, SUAUGUSIEMS SU NEGALIA,
SENIEMS ŽMONĖMS) RODIKLIO KOKYBĖS APRAŠAS

Statistinio rodiklio pavadinimas, apibrėžimas, periodiškumas
Gyventojų skaičius globos įstaigose – vaikų, netekusių tėvų globos, vaikų ir suaugusiųjų su negalia bei senų žmonių,
kurie ataskaitinių metų pabaigoje gyveno stacionariose globos įstaigose, skaičius.
Periodiškumas – metinis.
Rodiklį rengė Lietuvos statistikos departamento Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyrius.
Statistinių duomenų šaltiniai
Rodikliui skaičiuoti naudojami Lietuvos statistikos departamento Socialinių paslaugų ištisinio statistinio tyrimo
(SOC-02, SOC-03) duomenys.

Taikomi metodai
Rodiklis skaičiuojamas vadovaujantis Socialinių paslaugų tyrimo metodika.
Atitiktis ES teisės aktų reikalavimams
Rengiant informaciją apie socialinės apsaugos pajamas ir išlaidas pagal Europos integruotą socialinės apsaugos
statistikos sistemos (toliau – ESSPROS) reglamento (2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos) reikalavimus,
gyventojų skaičius globos įstaigose agreguojamas pagal ESSPROS.
Rengiant informaciją apie gyventojų skaičių globos įstaigose nacionaliniams poreikiams, vadovaujamasi Socialinių
paslaugų įstatymu ir Socialinių paslaugų kataloge pateikta globos įstaigų klasifikacija.
Paskirtis ir vartotojai
Skaičiavimo rezultatai reikalingi:
 gyventojų skaičiaus globos įstaigose pokyčiui stebėti;
 pajamų ir išlaidų socialinei apsaugai pagal ESSPROS apskaičiuoti;
 statistinei informacijai apie valdžios sektoriaus išlaidas ilgalaikei priežiūrai parengti.
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai: valstybės valdžios ir valdymo institucijos (Lietuvos respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Lietuvos respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybių administracijos ir kt.), Eurostatas, tarptautinės organizacijos,
mokslo institucijos, studentai, žiniasklaida ir kt.
Palyginamumas:
Bendras laiko eilutės ilgis
Statistinė informacija apie bendrą gyventojų skaičių vaikų, netekusių tėvų globos ir vaikų su negalia globos
įstaigose rengiama nuo 1989 m., apie suaugusiųjų su negalia bei senų žmonių – nuo 1991 m.
Palyginamos laiko eilutės ilgis
Palyginama statistinė informacija apie gyventojų skaičių globos įstaigose rengiama nuo 1995 m.

Laiko eilutės ypatumai

2
Nuo 2004 m. keitėsi vaikų globos įstaigų gyventojų amžiaus grupės: 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–17 metų ir 18 metų ir
vyresni (amžiaus grupės iki 2004 m.: iki 7, 7–10, 11–15, 16–17 metų ir 18 metų ir vyresni).
Nuo 2002 m. keitėsi suaugusiųjų su negalia bei senų žmonių globos įstaigų gyventojų amžiaus grupės: iki 30, 30–
49, 50–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84 metų ir 85 metų ir vyresni (amžiaus grupės iki 2002 m.: iki 50, 50–
59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84 metų ir 85 metų ir vyresni).
Prieinamumas
Statistinė informacija apie gyventojų skaičių globos įstaigose skelbiama Statistikos departamento interneto svetainės
teminėse lentelėse (balandžio mėn. – išankstinė, birželio mėn. – galutinė), ir Rodiklių duomenų bazėje (šalies lygiu
– balandžio mėn., apskričių ir savivaldybių – birželio mėn.), statistikos leidiniuose „Socialinė apsauga Lietuvoje“,
„Moterys ir vyrai Lietuvoje“, „Lietuvos vaikai“ ir „Lietuvos statistikos metraštis“.
Savalaikiškumas
Rodiklis skelbiamas Oficialiosios statistikos darbų programoje nurodytais terminais.
Statistinė informacija pirmą kartą skelbiama po 4 mėn. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

Punktualumas
Atnaujinamų klausimų statistinio rodiklio kokybei nusakyti lentelė
Statistinės
Laikotarpis informacijos
paskelbimo terminas
Išankstinių duomenų apie socialines
2011 m.
2012-04-30
paslaugas skelbimas
Galutinių duomenų apie socialines
2011 m.
2012-06-29
paslaugas skelbimas
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Punktualumas
Neatsiskaitymo
(paskelbimo data) lygis ataskaitų, %
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