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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO 

 Į INDIVIDUALAUS PLANAVIMO PROCESĄ PROCEDŪROS 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1.  Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 

socialinės globos padalinio (toliau – Padalinys) paslaugų gavėjų įtraukimą į individualaus planavimo 

procesą (toliau – Planavimo procesas). Paslaugų gavėjai kartu su socialiniu darbuotoju, išsikelia sau 

individualius tikslus ir planuoja konkrečius veiksmus, kuriais kryptingai siekia tų tikslų. 

1.2. Visų individualių socialinės globos planų (toliau – ISGP) planuojamų paslaugų, veiklų, 

priemonių pagrindinis tikslas – asmens įgalinimas, dalyvavimas, savarankiškumo skatinimas, 

aktyvavimas, motyvavimas. 

 

II.  PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALAUS PLANAVIMO PROCESĄ 

PROCEDŪRA 

2.1.  Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikus sprendimą 

dėl Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo ir siuntimą į įstaigą, kuriame nurodomos socialinės 

paslaugos pavadinimas, sudaroma sutartis su paslaugų gavėju. 

2.2. Paslaugų gavėjui pradėjus gyventi Socialinės globos padalinyje, atliekama:  

2.2.1. asmens adaptacijos įvertinimas; 

2.2.2. asmens paslaugų poreikio vertinimas; 

2.2.3. ISGP sudarymas; 

2.2.4. ISGP vykdymas; 

2.2.5. ISGP peržiūrėjimas. 

2.3. Kartu su paslaugų gavėjų yra pildomas asmens adaptacijos įvertinimas, kuriame įvertinamas 

asmens adaptacijos procesas apimant pradinę situaciją, situaciją po dviejų savaičių, ir praėjus mėnesiui. 

2.4. Praėjus mėnesiui nuo paslaugų gavėjo apgyvendinimo Padalinyje pradžios yra atliekamas 

paslaugų poreikio vertinimas, kuriame dalyvauja paslaugų gavėjas (ar jo globėjas) ir darbuotojų 

komanda (socialinis darbuotojas, slaugytojas, psichologas ir socialinio darbuotojo padėjėjas). 



2.5. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paslaugų gavėjo atvykimo į Socialinės globos padalinį 

dienos, kartu su paslaugų gavėju yra sudaromas ISGP. 

2.6. ISGP tvirtinamas parašais paslaugų gavėjo ir/ar šeimos nario (globėjo) ir specialistų 

dalyvavusių ISGP sudaryme. 

2.7. ISGP sudaryme skatinami dalyvauti paslaugų gavėjo artimieji, o jei jie neturi tokios galimybės 

ar poreikio, gali dalyvauti netiesiogiai ir būti supažindinti su jau sudarytu ISGP ir pareikšti savo 

nuomonę ir pastebėjimus. 

2.8. ISGP vykdyme rašomi ypatingi atvejų aprašymai (fizinės sveikatos, emocinės ir socialinės 

gerovės pokyčiai), pasiekti rezultatai ir kita. 

2.9. ISGP yra peržiūrimas ir patikslinamas kartu su paslaugų gavėju ir/arba jo globėju ir darbuotojų 

komanda vieną kartą per metus arba atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su paslaugų gavėjo 

sveikatos būkle ar kitų aplinkybių sąlygojamais, asmens socialinės globos poreikio pasikeitimais – iškart 

po šių aplinkybių atsiradimo. 

III. RODIKLIAI IR REZULTATAI  

 

3.1. Paslaugų gavėjų įtraukimo į Individualių socialinės globos planų rengimą rezultatai 

skaičiuojami  iš ISGP, kurie yra paslaugų gavėjų socialinėse bylose.  

3.2. Individualūs socialinės globos planai saugomi pas atsakingus socialinius darbuotojus. 

3.3. Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesą rodikliai yra: 

3.3.1. paslaugų gavėjų įtraukimo būdai procentine išraiška pagal tai, ar paslaugų gavėjai ISGP 

sudaro savarankiškai;  

3.3.2. ar darbuotojai sudaro ISGP pokalbio su paslaugų gavėju metu;  

3.3.3. ar darbuotojas stebi paslaugų gavėjo emocinę reakciją ir sudaro ISGP. 

3.4. Rezultatai vertinami vieną kartą per metus. 

3.5. Rezultatai bus pavaizduoti diagramose, kurios parodys kiek: 

3.5.1. paslaugų gavėjų patys savarankiškai sudaro ISGP, nes geba išreikšti savo nuomonę, išsakyti 

poreikius, juos suformuluoti; 

3.5.2. kiek paslaugų gavėjų ISGP sudaro pokalbio metu su atsakingo socialinio darbuotojo ir kitų 

specialistų pagalba, su kuriais paslaugų gavėjas aptaria fizinius ir socialinius kriterijus. Padeda įvardinti 

norimus tikslus bei uždavinius ir kaip bus viskas vykdoma; 

3.5.3. kiek paslaugų gavėjų dėl negalios ISGP sudaryme dalyvauja stebėjimo būdu, todėl atsakingi 

socialiniai darbuotojai sudaro ISGP stebėdami paslaugų gavėjų emocijas bei reakcijas. 

 

______________________ 

 


