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ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO  

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ GAVĖJŲ 

ĮGALINIMO KONCEPCIJA 

 

 I BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Suaugusių asmenų su negalia ar senyvo amžiaus asmenų (toliau - Paslaugų gavėjų) įgalinimo 

koncepcija apibrėžia paslaugas teikiančių darbuotojų taikomas priemones teikiant dienos socialinės 

globos asmens namuose paslaugas, kuriomis siekiama formuoti paslaugų gavėjų savarankiškumą, 

siekiant išlaikyti ir stiprinti pasitikėjimą savimi, savęs priėmimą, gebėjimą būti svarbia dalimi priimant 

sprendimus dėl savo gyvenimo, panaudojant esamus aplinkos išteklius.  

2. Paslaugų gavėjų įgalinimas – siekiamybė išugdyti paslaugų gavėjus tapti mažiau priklausomais 

nuo kitų fizinės ir emocinės pagalbos. Tai: 

 2.1. procesas, kurio metu siekiama suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo 

amžiaus asmenims sudaryti galimybę gyventi kuo ilgau savarankiškai savo namuose;   

 2.2. nuolatinis procesas, įtraukiantis paslaugų gavėjus į pozityvios būsenos, kuriančios 

ir plėtojančios prasmingus socialinius ryšius, palaikymą; 

 2.3. procesas, mažinantis socialinės srities darbuotojų dominavimą ir sudarantis  

galimybę paslaugų gavėjams patiems priimti sprendimus dėl savo gyvenimo.  

3. Centre paslaugų gavėjai įgalinami individualiu įgalinimo lygiu. 

II ĮGALINANČIOS APLINKOS POŽYMIAI  

4. Pagalbos teikiamas pagal išsiaiškintą paslaugų gavėjų realų poreikį:  

4.1. pagalba teikiama tose srityse, kuriose asmuo turi sunkumų veikti savarankiškai;  

4.2. vykdomas paslaugų gavėjo palaikymas tose gyvenimo srityse, kuriose jis gali veikti 

savarankiškai.  

5. Paslaugų gavėjo emocinis palaikymas – atlikus bet kokį paslaugų gavėjo pastangų reikalaujantį 

veiksmą, socialinio darbuotojo padėjėjas teikia atgalinį ryšį palaikydamas, paskatindamas veikti  

savarankiškai arba kartu.  

6. Aplinkos pritaikymas: specialiųjų priemonių, reikalingų asmeniui (vaikštynės, vežimėliai, 

suoleliai, kėdės, lovos, čiužiniai ir kt.) bei transporto paslaugų parūpinimas.  

III . INDIVIDUALUS ĮGALINIMAS 

7.  Paslaugų gavėjų įgalinimas vykdomas individualiame lygmenyje, atsižvelgiant į individualius 

asmens poreikius.  



8. Individualaus įgalinimo tikslas – nuolatinis socialinės srities darbuotojų darbas su paslaugų 

gavėjais, siekiant palaikyti, stiprinti paslaugų gavėjo stiprybes ir gebėjimus, atsižvelgiant į 

konkrečius jų savarankiškumo poreikius  ir aplinką. 

9. Individualiu įgalinimu siekiama sumažinti socialinių paslaugų gavėjo priklausomybę nuo 

darbuotojo, skatinamas optimizmas, suteikiama pasirinkimo galimybių laisvė, reikiamos žinios, 

įgūdžiai, ištekliai, prisiimant atsakomybę už savo poelgius ir gyvenseną.  

10.  Individualų įgalinimą rodantys veiksmai:  

 Paslaugų gavėjo dalyvavimas sprendimų priėmime dėl savo gyvenimo;     

 Paslaugų gavėjo tikėjimas tuo, ką jis daro; 

 Paslaugų gavėjo tikėjimas, kad gali įveikti sunkumus ir pasiekti savo išsikelto asmeninio 

tikslo; 

 Paslaugų gavėjo suvokimas, kad jis gali savarankiškai priimti sprendimus, išsikelti 

asmeninius tikslus ir pasirinkti priemones, kaip jų sieks. 

11. Įgalinimo priemonės: 

 Nuoširdus bendravimas ir bendradarbiavimas; 

 Išanalizuojamos paslaugų gavėjų asmeninės patirtys; 

 Parengiamas individualus pagalbos planas; 

 Kartu su paslaugų gavėju peržiūrimas ir aptariamas IPP, fiksuojami reikšmingi įvykiai, 

esant poreikiui papildoma naujomis pagalbos priemonėmis; 

 Nuolat vyksta motyvuojantys, stiprinantys prevenciniai pokalbiai su paslaugų gavėjais, 

siekiant sustiprinti jų savivertę ir tikėjimą savo jėgomis; 

 Įtraukiama šeimos narių pagalba; 

 Informacijos suteikimas, stiprinant paslaugų gavėjo sąmoningumą ir skatinama prisiimti 

atsakomybę už save ir savo veiksmus. 

12. Įgalinimo individualiame lygmenyje siekiama šiose srityse:  

 Laisvalaikis ir užimtumas (knygų, žurnalų skaitymas, stalo žaidimai ir kt.);  

 Mityba (gebėjimas pasigaminti, pačiam pavalgyti);  

 Asmens higiena (gebėjimas pasirūpinti savo higiena);  

 Fizinė aplinka (gebėjimas susitvarkyti buityje);  

 Stabilumas (gebėjimas gyventi namuose, išlaikyti stabilią sveikatos būklę). 

 Kita, kurią pats paslaugų gavėjas pasiūlo................................................................ 

IV. INDIVIDUALAUS ĮGALINIMO PROCESAS 

13. Įgalinimo procesas prasideda nuo pasitikėjimo atmosferos kūrimo:  atsakingas už paslaugų 

organizavimą  darbuotojas kartu su socialinio darbuotojo padėjėju aplanko paslaugų gavėją ir 

susipažįsta su juo asmeniškai. Pirmojo pokalbio metu įvertinama  paslaugų gavėjo situacija, būklė, 



pagalbos poreikis,  patikslinami paslaugų gavėjo poreikiai, aptariama sutarties dėl paslaugų teikimo 

turinys, pateikiama kontaktinė informacija.  

 

14. Individualaus įgalinimo etapai: 

14.1. Asmens paslaugų poreikis vertinamas vieną kartą per metus, pablogėjus sveikatai – pagal 

realią situaciją. Vertinimas atliekamas kartu su paslaugų gavėju; 

14.2. Atsižvelgiant į įvertintus individualius asmens poreikius, ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo 

paslaugų teikimo pradžios, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas kartu su paslaugų 

gavėju yra sudaromas individualus pagalbos planas (toliau - IPP). IPP saugomi paslaugų gavėjo 

byloje. IPP plano santrauka, parengta paslaugų gavėjui suprantama kalba,  paliekama paslaugų 

gavėjo namuose.   

14.3. Kartu su paslaugų gavėju aptariamas ir išsikeliamas asmeninis įgalinimo tikslas, kurio 

paslaugų gavėjas, padedamas socialinės srities darbuotojų, sieks vienerius metus. Į IPP įgalinimo 

tikslą įrašo atsakingas socialinis darbuotojas – padalinio vadovas. Į IPP santrauką įgalinimo tikslą 

įrašo socialinio darbuotojo padėjėjas.  

15. Įgalinimo tikslo siekimo pažangą vieną kartą per pusmetį peržiūri atsakingas socialinis 

darbuotojas – padalinio vadovas.   

V ĮGALINIMO REZULTATAI 

16. Įgalinimo rezultatai matuojami 1 kartą į metus spalio – lapkričio mėn. laikotarpyje.  

17. Individualaus įgalinimo duomenis t.y. AR pasisekė pasiekti įgalinimo tikslą, IPP santraukoje 

įrašo socialinio darbuotojo padėjėjas ir perduoda informaciją socialiniam darbuotojui – padalinio 

vadovui, jis gautą informaciją įrašo į IPP.  

18. Įgalinimo rezultatus įvertina: surenka duomenis, juos apdoroja, atvaizduoja grafiškai socialinis 

darbuotojas – padalinio vadovas.  

19. ĮGALINIMO REZULTATO RODIKLIS – paslaugų gavėjų, pasiekusių IPP iškeltą įgalinimo 

tikslą, dalis nuo viso paslaugų gavėjų skaičiaus.  

20. Apibendrinti įgalinimo rezultatai pateikiami metinėje Centro ataskaitoje. Esant galimybei 

rezultatai  lyginami su kitų socialinių paslaugų įstaigų įgalinimo rezultatais.  Išanalizavus įgalinimo 

rezultatus, ateinančių metų įstaigos veiklos plane numatomos priemonės įgalinimo rezultatams 

gerinti. Individualūs įgalinimo rezultatai įvertinami ir panaudojami rengiant paslaugų gavėjų IPP.  

 

VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Su šia koncepcija Centro socialinės srities darbuotojai, slaugytojas ir slaugytojo padėjėjai, 

masažuotojas ir paslaugų gavėjai bei jų artimieji yra supažindinami individualiai. Paslaugų 

gavėjams yra pateikiama šios koncepcijos santrauka (priedas). 

_________________________ 



Priedas 

Individualaus įgalinimo tikslas – su socialinių paslaugų gavėju aptariant ir atsižvelgiant į konkrečius jo poreikius ir aplinką, tobulinti asmens 

stiprybes ir gebėjimus.  

ĮGALINTAS PASLAUGŲ GAVĖJAS

 



ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS 

 
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJO 

 

INDIVIDUALUS PAGALBOS PLANAS 

(toliau – IPP) 

 

20__ m. ______________ mėn. _____ d. 

 

I. TRUMPA INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ GAVĖJĄ: 

 

1. Vardas, pavardė: __________________________________________________________________ 

2. Gimimo metai: ___________________________________________________________________ 

3. Svarbūs veiksniai įtakojantys sveikatos būklę, socialinius ryšius__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Paslaugų gavėją atstovaujantis asmuo / asmenys: 

  

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Ryšys su paslaugų gavėju Telefonas El. paštas 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



MANO ASMENINIS PAGALBOS PLANAS   

 

1. MANO TIKSLAS: 

 

 

 

2. Kaip aš sieksiu savo tikslo? 

 

 

3. Kaip man gali padėti 

darbuotojai? 

 

 

4. Kaip man gali padėti 

šeimos nariai? 

 

 

5. Kas man yra svarbu ? 

 

 

 

6. Kas svarbu mano šeimai ? 

 

 

REZULTATAI (mano pasiekimai, kuriuos pavyko įgyvendinti:): 

 

  

Plano sudarymo data: ____________ 

Numatoma plano peržiūrėjimo data: _______________ 

Plano rengime dalyvavę asmenys: 

Paslaugų gavėjas ar atstovaujantis asmuo ________________________________________________ 
                                                                                           (vardas, pavardė, parašas) 

Socialinis darbuotojas _______________________________________________________________ 
                                                                                                            (vardas, pavardė, parašas) 

Socialinio darbuotojo padėjėjas _______________________________________________________ 
                                                                                                            (vardas, pavardė, parašas)



 

 

 


