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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKŲ GLOBOS IR RŪPYBOS 

SKYRIAUS GLOBOS CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PLANAVIMĄ, 

TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪRŲ APRAŠAS 

 

Kiekvienas paslaugų gavėjas Panevėžio socialinių paslaugų centro vaikų globos ir rūpybos 

skyriaus Globos centre dalyvauja planavimo procese, kurio tikslas – suplanuoti konkrečius veiksmus 

ir kryptingai siekti individualių ir bendrų įgalinimo, gyvenimo kokybės ir teikiamų paslaugų 

gerinimo tikslų. 

Planavimo procese paslaugų gavėjas yra pagrindinis asmuo. Pirmenybė teikiama jo 

poreikiams, norams, pageidavimams, gerovei, gyvenimo kokybei ir įgalinimui. 

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.      
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Paslaugų gavėjo poreikiai, norai, pageidavimai, gerovė, gyvenimo kokybė ir įgalinimas 

aiškiai matomi šiuose dokumentuose: 

1. ISPP - Individualiame, paslaugų gavėjo socialinės pagalbos plane, kuris yra paslaugų 

gavėjo byloje,  kopijas turi Globos centro paslaugų gavėjai. ISPP  sudaro, įgyvendina 

ir vertina pats paslaugų gavėjas su socialiniu darbuotoju. ISPP sudaromas kas trys 

mėnesiai, arba pagal poreikį. Dalyvauja paslaugų gavėjai, kuriems teikiama intensyvi 

pagalba, kriziniais atvejais. 

2. ISGP – Individualiame socialinės globos plane,  paslaugų gavėjas su socialinio 

darbuotojo pagalba išryškina esminę problemą, išsikelia savo tikslą ir veiksmų planą 

numatytam tikslui pasiekti. ISGP vertinimas atliekamas ne rečiau, kaip du kartus per 

metus (kas pusmetį) arba pagal poreikį. 

3. Poreikių vertinimo klausimynuose. 

4. Aplankymo aktuose, kuriuose aptariamos iškylančios problemos. 

5. Globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimos pakartotinio aplankymo aktuose, vertinant pagal 

penkias gebėjimų grupes. 

6. Individualaus darbo su šeima planas. 

7. Problemos sprendimo rezultatai – įgyvendintos priemonės ir neįgyvendintos 

priemonės. Jame analizuojamos neįgyvendinimo priežastys. 

8. Socialinio darbo su šeima ataskaita – analizuojama situacija ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje ir pabaigoje, vertinant pagal penkias gebėjimų rūšis. 

9.  Ekožemėlapio sudarymas kartu su klientu, padeda atskleisti ir pamatyti pačiam 

klientui šeimos psichologinį atsparumą.    

Savaitės plane, kuris sudaromas ir aptariamas kiekvieną pirmadienį darbuotojų susirinkime, 

o prieš tai jau būna suderintas su paslaugų gavėju.  

Savipagalbos grupių susitikimų metu paslaugų gavėjai planuoja savo iniciatyvas, idėjas, 

teikia pasiūlymus, kurie įtraukiami į mėnesio veiklos planą ir talpinami e- erdvėje ir skelbimų 

lentoje.  

Metinis planas, kuris sudaromas ir aptariamas bendruomenės susirinkime metų pradžioje ir 

talpinamas Panevėžio socialinių paslaugų centro svetainėje https://www.panspc.lt/globos-centras-2/ 

Tai apibendrintos ir susistemintos  paslaugų gavėjų pateiktos idėjos ir planai. 

Pasiūlymų, prašymų, pagyrimų, skundų dėžutėje, į kurią pasiūlymus ar savo nuomones gali 

visi paslaugų gavėjai, bet kuriuo metu. 
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PASLAUGŲ GAVĖJO ĮTRAUKIMAS Į PLANAVIMO PROCESĄ  
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PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALAUS PLANAVIMO, TEIKIMO IR 

VERTINIMO PROCESĄ VERTINIMAS 

Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo, teikimo ir vertinimo procesą 

vertinamas pagal penkias gebėjimų rūšis, naudojant anketines klientų apklausas, individualius 

pokalbius ir kt.. 

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. 

Paslaugų gavėjo 
nuomonė, iniciatyva ar 
idėja

Paslaugų gavėjo siūlymai 
ar pageidavimai

Sprendimo ar 
iniciatyvos pristatymas 
bendruomenei

Sprendimo svarstymas ir 
įtraukimas į savaitės ir 
metų planą

Plano vykdymas, 
kontrolė, 
peržiūrėjimas ir 
vertinimas



Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo, teikimo ir vertinimo procesą 

vertinamas aptariant kartu su paslaugų gavėjais einamų metų gale, kartą metuose. 

Tikslas: skatinti paslaugų gavėjus išreikšti savo nuomonę, būti svarbiais priimant 

sprendimus bei įtraukti juos į GC veiklos planavimo ir paslaugų kokybės gerinimo procesą. 

Paslaugų gavėjai įtraukiami į paslaugų kokybės gerinimo planavimą.  

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo Aprašu.   

Su šiuo Aprašu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Globos centro darbuotojas. Naujai 

priimti darbuotojai su šiuo Aprašu pasirašytinai supažindinami iškart po Darbo sutarties pasirašymo. 

 


