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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO 

PASLAUGŲ GAVĖJO ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALŲ PLANAVIMĄ TVARKA 

 

Paslaugų gavėjas Globos centre dalyvauja individualiame planavimo procese, kurio tikslas – 

atrasti, išsigryninti problemą, suplanuoti  konkrečius veiksmus ir kryptingai siekti  individualių tikslų. 

Socialinis darbuotojas globos veikos koordinavimui ISPP (1 priedas) ar ISGP (2 priedas) formą 

pildo kartu su paslaugų gavėju. ISPP sudaromas kas trys mėnesiai, arba pagal poreikį. Dalyvauja globos 

veiklos koordinatorius, psichologas, paslaugų gavėjai, kuriems teikiama intensyvi pagalba, kriziniais 

atvejais. 

Individualūs socialinės pagalbos planai saugomi paslaugų gavėjų bylose, kopijas turi Globos 

centro paslaugų gavėjai.  

ISGP vertinimas atliekamas ne rečiau, kaip du kartus per metus (kas pusmetį) arba pagal poreikį. 

Globos centras organizuoja pagalbos teikimą, vadovaudamasis atvejo vadybos metodu, kurio 

esmė – vaiko ir budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

(rūpintojo), giminaičio, šeimynos dalyvių, įtėvių poreikių įvertinimas, pagalbos vaikui, prižiūrimam 

budinčio globotojo, ar vaikui, globojamam (rūpinamam) globėjo (rūpintojo), nesusijusio, giminystės 

ryšiais, globėjo (rūpintojo) giminaičio, plano sudarymas, įgyvendinimas, stebėsena, vertinimas, 

koregavimas.       

Paslaugų gavėjas asmeniniame ISGP su socialinio darbuotojo pagalba išryškina esminę 

problemą, išsikelia savo tikslą ir veiksmų planą numatytam tikslui pasiekti. Socialinis darbuotojas 

įsitikina, kad paslaugų gavėjas suprato savo išsikeltą tikslą ir jo sieks. Išsikelto tikslo ir veiksmų eigą 

prižiūri, koreguoja socialinis darbuotojas. 

Vertinimo rezultatai aptariami su paslaugų gavėju, kartu įvertinama kiek procentų įgyvendintas 

planas.  

Asmeninio tobulėjimo ir plano įgyvendinimo proceso metu, paslaugų gavėjas įgyja 

kompetencijų geriau pažinti save, įsiklausyti į gaunamus patarimus iš specialistų, ugdo savarankiškumą, 

realizuoja save kasdieniniame gyvenime, ugdymosi procese, popamokinėje veikloje, apgalvoja veiksmų 

pasekmes. Išsikėlus problemą ir įsivardijus tikslus bei pagrindinius veiksmus, siekiama asmens 

socialinės atsakomybės. 



Pastabos 

Išskiriami, pažymimi nenumatyti, proceso eigoje atsiradę aspektai ar pastebėjimai. 

ISGP ir ISPP informacija yra konfidenciali.  

ISGP ir ISPP suderinti su įstatymu numatyta asmens duomenų apsaugos tvarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

                      PATVIRTINTA 

Panevėžio socialinių paslaugų centro 

Direktorės   

2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V - 241 

 

INDIVIDUALAUS  DARBO  PLANAS  SU _______________________ ŠEIMA 

Laikotarpis nuo ____________ iki ____________ 

1. Problema: __________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________________ 

2. Darbo su globėjų (rūpintojų), įtėvių šeima tikslai: 

Nr. Tikslas Numatomi problemos sprendimo būdai 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

  

Su Individualiu darbo planu susipažinau. 



_____________________________________________________ 

  (parašas, vardas, pavardė) 

_______________________________________                                                      ___________ 

(socialinio darbuotojo vardas, pavardė, parašas)                                                  (plano rengimo data) 

                      PATVIRTINTA 

Panevėžio socialinių paslaugų centro                        

Direktorės 

2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V - 241 

 

 Problemos sprendimo rezultatai: 

Nr. Įgyvendintos priemonės Neįgyvendintos priemonės, neįgyvendinimo 

priežastys 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

 

 

 

 



2 priedas 

 
PATVIRTINTA 

Panevėžio socialinių paslaugų 

centro 

Direktorės 2017 m. liepos 19 d. 

įsakymu Nr. V-214 

 

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

VAIKO POREIKIŲ VERTINIMAS (7-18 METŲ AMŽIAUS VAIKO) 

 

Vaiko vardas, pavardė, gimimo 

data 

 

Patekimo į globos įstaigą data  

Globos rūšis  

Trumpa anamnezė (iš kelinto 

nėštumo gimė, kelintas vaikas 

šeimoje, kada pradėjo sėdėti, 

vaikščioti ir pan., šeimos išgyventos 

krizės, traumos, kiti sukrečiantys 

įvykiai, atlikti vaiko raidos 

vertinimai ir pan.) 

 

Vaiko biologinės šeimos trumpa 

charakteristika: 

Šeimos sudėtis 

Tėvų išsilavinimas 

Pagrindinės pragyvenimo pajamos 

Gyvenimo ir buities sąlygos 

Šeimos  narių tarpusavio santykiai 

Žalingi šeimos narių įpročiai/ 

priklausomybės(jei yra), psichinės 

ligos, neįgalumas 

 



Etninė kilmė, religiniai ypatumai 

   

VAIKO SAVYBĖS, POREIKIŲ 

SRITYS 

TRUMPA CHARAKTERISTIKA POREIKIS/PROBLEMA 

1. FIZINĖ IR PSICHINĖ SVEIKATA 

Ūgis, svoris   

Kūno struktūra ( smulkaus kūno 

sudėjimo, stambaus kūno 

sudėjimo, viršsvoris ir pan.) 

  

Regėjimas      

Naktinė enurezė, ekuperezė   

Alerginės reakcijos   

Odontologo paslaugų poreikis   

Persirgtos ligos   

Skiepai   

Operacijos   

Traumos   

Vaikų psichiatro paslaugų poreikis   

Neįgalumas   

Sanatorinis gydymas, reabilitacija   

Kita   

2. PSICHOSOCIALINĖ RAIDA 

Kalba    

Atmintis   

Elgesys   

Pykčio valdymas   

Drausmingumas   

Emocinė būklė   

Charakteris/temperamentas   

Kita    

3. FORMALUS UGDYMAS 

Ugdymo įstaiga   



Lankomumas   

Pažangumas   

Namų darbų atlikimas   

Kita   

4. SANTYKIAI SU ŠEIMA 

Su biologiniais tėvais   

Su biologiniais broliais/seserimis   

Su seneliais   

Su giminaičiais   

Kita   

5. VAIKO SOCIALIZACIJA 

Vertybės   

Bendravimas, kontaktų 

užmezgimas 

  

Socialinių ryšių tinklas   

Neformalus ugdymas(mėgstama 

veikla, gabumai) 

  

Kita   

6. ETNINĖ KILMĖ, RELIGINIAI YPATUMAI 

   

7. SPECIALIEJI POREIKIAI 

   

8. SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ POREIKIAI 
8.1. Finansų valdymas   

8.2. Studijos, karjeros planavimas, 

darbo paieškos įgūdžiai 
  

8.3.Teisiniai ir įstatyminiai aspektai   
8.4 Valstybinių įstaigų funkcijų 

žinojimas 
  

8.5 Būstas. Buitiniai įgūdžiai   
8.6 Gebėjimas planuoti maitinimosi 

procesą: rinktis produktus, gaminti, 
  



orientuotis produktų galiojimo 

terminuose, rinktis sveiką maistą. 

8.7 Išvaizda ir higiena   
8.8.Lytinis gyvenimas ir šeimos 

planavimas, 

nėštumas, tėvystė, vaikų priežiūra 

  

8.9 Žalingi įpročiai, priklausomybės   
8.10 Naudojimasis transportu   
8.11. Elgesys kritiškose situacijose   

APIBENDRINIMAS 

  

Vaiko asmenybės stipriosios pusės  

Vaiko asmenybės silpnosios pusės  

Sveikatos ypatumai   

Elgesio ypatumai   

Kita    

 

Poreikių vertinimo pradžia 2020-01-20_______________________________ 

Poreikių vertinimo pabaiga 2020-01-20______________________________ 

Poreikių vertinimą atliko: 

 

 

 

Socialinis darbuotojas globos veiklos   _____________  

 _________________________ 

koordinavimui                                                                                                        Parašas                                                                                                                                  Vardas, pavardė 

 

Vaiko tėvai, globėjai                                                     _____________  

 _________________________ 
                                                                                                                                                Parašas                                                                                                                                   Vardas, pavardė 

 



Vaikas                                                                           _____________  

 _________________________ 
                                                                                                                                                Parašas                                                                                                                                  Vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PATVIRTINTA 

Panevėžio socialinių paslaugų 

centro 

Direktorės 2017 m. liepos 19 d. 

įsakymu Nr. V-214 

 

 

VAIKO INDIVIDUALUS SOCIALINĖS GLOBOS PLANAS (ISGP) (7-18 METŲ AMŽIAUS VAIKO) 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE 

VAIKĄ 

ŠIUO METU PASIKEITIMAI 

Vaiko vardas, pavardė   

Globos rūšis   

Tėvai, globėjai   

Vaiko svečiavimasis atostogų metu, 

švenčių dienomis, vasaros metu 

  

Adresas, telefono nr., kita informacija   

ISGP sudarymo pradžia    



Numatomos ISGP peržiūros datos   

 

VAIKO 

POREIKIO 

SRTIES 

PROBLEM

A 

PROBLEMOS 

SPRENDIMO 

TIKSLAS/UŽDAVINIA

I 

PROBLEMOS 

ĮGYVENDINIMUI 

REIKALINGOS 

PASLAUGOS/PRIEMONĖ

S 

TEIKIMO 

LAIKOTARPIS, 

TRUKMĖ/DAŽNUMAS

. PASLAUGOS 

TEIKĖJAS 

PASIEKTŲ 

REZULTATŲ 

ANALIZĖ/POKYČIA

I 

1 2 3 4 5 

1. FIZINĖS IR PSICHINĖS SVEIKATOS POREIKIAI 

    Stabili  emocinė 

būsena 

2. PSICHOSOCIALINĖS RAIDOS POREIKIAI 

  

 

 

 

  

 

 

3. FORMALAUS UGDYMO POREIKIAI 

  

 

 

 

   

4. SANTYKIŲ SU ŠEIMA POREIKIAI 

    

 

 

 

 

5. VAIKO SOCIALIZACIJOS POREIKIAI 

    

 

 

 

 

6. ETNINĖ KILMĖ, RELIGINIAI YPATUMAI 

     



 

 

 

7. SPECIALIEJI POREIKIAI 

    

 

 

 

 

8. SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ POREIKIAI 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ISGP įgyvendinimo proceso 

aprašymas:__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 



 

Socialinis darbuotojas globos veiklos  _____________  

 _________________________ 

koordinavimui                                                                                                        Parašas                                                                                                                                  Vardas, pavardė 

 

Vaiko tėvai, globėjai                                                     _____________  

 _________________________ 
                                                                                                                                                Parašas                                                                                                                                   Vardas, pavardė 

 

Vaikas                                                                           _____________  

 _________________________ 
                                                                                                                                                Parašas                                                                                                                                  Vardas, pavardė







 


