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ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO 

KOKYBĖS KONCEPCIJA 

 

I SKYRIUS 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Rokiškio socialinės paramos centro gyvenimo kokybės koncepcija (toliau – gyvenimo kokybės 

koncepcija) apibrėžia suaugusių asmenų su negalia ar senyvo amžiaus asmenų (toliau – paslaugų gavėjų) 

gyvenimo kokybės sritis ir  šių sričių pokyčius, teikiant dienos socialinės globos paslaugas namuose. 

2. Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė – tai individualus kiekvieno žmogaus materialinės, fizinės, 

psichologinės ir socialinės gyvenimo gerovės suvokimas ir jos vertinimas bei sudarytos gyvenimo sąlygos ir 

susiklosčiusios objektyvios aplinkybės. 

3. Gyvenimo kokybės koncepcijos tikslas – pagal išsiaiškintą subjektyvią nuomonę ir savo gyvenimo 

kokybės vertinimą bei objektyvias asmens gyvenimo aplinkybes, tobulinti teikiamas socialines paslaugas, 

skatinant paslaugų gavėjo motyvaciją, savarankiškumą, dalyvavimą, įgalinimą. 

4. Gyvenimo kokybės koncepcija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais ir vertybėmis: 

4.1. Kintamumo principas - paslaugų gavėjo gyvenimo kokybė yra nuolat kintantis procesas, todėl 

gyvenimo kokybė vertinama nuolatos ir periodiškai; 

4.2. Subjektyvumo principas - paslaugų gavėjas pats geriausiai įvertina savo gyvenimo kokybę, jeigu dėl 

objektyvių aplinkybių jis to padaryti negali, gyvenimo kokybę vertina artimas žmogus arba specialistas; 

4.3. Tvarumo principas – teikiant socialines paslaugas, pritaikomi tinkami paslaugų gavėjui tvarios 

gyvenimo kokybės palaikymo ir gerinimo būdai;  

4.4. Nuolatinio tobulinimo principas – išanalizuoti ir apibendrinti gyvenimo kokybės rezultatai sudaro 

prielaidas nuolat tobulinti teikiamas socialines paslaugas.  

5.  Gyvenimo kokybės koncepcija grindžiama asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims būdingais ir 

mokslinėje literatūroje analizuojamais specialiaisiais poreikiais bei kintančiais paslaugų gavėjo fizinės bei 

materialinės aplinkos požymiais: psichinių pažinimo procesų, ypač atminties, sulėtėjimas, gebėjimų suvokti 

naują informaciją ir spręsti problemas sumažėjimas, dėmesio sutelktumo sumažėjimas, stipresnis reagavimas 

į gyvenimo nesėkmes, fiziologinių procesų nervų sistemoje lėtėjimas, asmens emocijų tapsmas vis labiau 

vidutiniškomis, dažnas nemigos pasireiškimas,  nepriklausomo suaugusio žmogaus statuso praradimas, 

priklausomybės nuo kito asmens baimės pasireiškimas, fizinių pajėgumų sumažėjimas, atsiradusi negalia, 

apribojanti vaidmenų, kuriuos asmuo gali atlikti, skaičių, ir įtakojanti kitų žmonių reakcijas į juos ir kt. 

 



 
 

II SKYRIUS 

GYVENIMO KOKYBĖS IR GEROVĖS VEIKSNIAI  

6.  Paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės sritys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Paslaugų gavėjo gyvenimo kokybę užtikrinančios priemonės: 

Fizinė 

gyvenimo 

kokybė 

Fizinė būklė Atmintį aktyvinančių veiklų kūrimas, paskirtų vaistų savalaikio 

vartojimo užtikrinimas, fizinį stiprumą palaikančių veiklų 

organizavimas (pasivaikščiojimas lauke, judesio terapija ir kt.)  

Nepriklausomumas  Kasdieninių įgūdžių palaikymas skatinant paslaugų gavėją kiek 

įmanoma veikti savarankiškai. Paslaugų gavėjų nuomonės ir 

pasiūlymų išsakymo skatinimas, renkantis veiklas. Aprūpinimas TPP. 

 Bendravimo skatinimas ir palaikymas. Paslaugų gavėjų įtraukimas į 

IPP rengimą. 

Asmens saugumas  Teisių skatinimas ir užtikrinimas. 

Materialinė 

gyvenimo 

kokybė 

Finansinė padėti atsižvelgiant į paslaugų gavėjo asmeninius poreikius organizuojama 

ir tarpininkaujama kreipiantis dėl socialinių išmokų ir kompensacijų, 

padedama tvarkyti finansinius reikalus. 

Gyvenimo 

sąlygos/fizinė 

aplinka 

Paslaugų gavėjų poreikiams pritaikytas fizinės aplinkos kūrimas 

(kompensacinė technika, neslidi grindų danga, užimtumo priemonės 

ir kt.) 

Socialinė 

gerovė  

Šeimos/giminystės 

ryšiai 

Bendravimo skatinimas su šeima/giminaičiais, ryšių palaikymo 

skatinimas, artimųjų įtraukimas į teikiamą pagalbą. 

Bendravimas skatinami bendravimo įgūdžiai, kurie įgalina paslaugų gavėja išreikšti 

savo tikruosius poreikius bendrauti su jį supančia aplinka, palaikomas 

tarpusavio ryšys, siekiamas paslaugų gavėjų nuotaikos ir būsenos 

gerinimas. 

Fizinė gyvenimo 
kokybė 

 

Fizinė būklė 

 

Nepriklausomumas 

Asmens saugumas  

Materiainė 
gyvenimo kokybė 

Finansinė padėtis 

Gyvenimo sąlygos/fizinė 
aplinka 

Socialinė 
gerovė  

Šeimos/giminystės ryšiai  

Bendravimas 

Socialinis aktyvumas 



 
 

Socialinis 

aktyvumas  

Emocinės raiškos skatinimas ir palaikymas, paslaugų gavėjų 

nuomonės, pasiūlymų išsakymo skatinimas renkantis veiklas 

atitinkančias jų poreikius. 

 

III SKYRIUS 

GYVENIMO KOKYBĖS VERTINIMO PROCESAS  IR REZULTATAI 

8. Socialinis darbuotojas – padalinio vadovas, pradėjus teikti socialinės globos paslaugas namuose atlieka 

oficialų asmens socialinės globos poreikio vertinimą, užpildydamas  asmens socialinės globos poreikio 

vertinimo anketą (priedas Nr. 1), kurioje įvertinamos asmens sudarytos gyvenimo sąlygos ir susiklosčiusios 

objektyvios aplinkybės. Atliekant asmens socialinės globos poreikio vertinimą atsižvelgiama į paslaugų 

gavėjo asmeninius poreikius, nuomonę ir jo tikslus. Pildant poreikio vertinimą kiekvienas paslaugų gavėjas 

yra konsultuojamas, supažindinamas su visa jam reikalinga informacija apie paslaugų teikimo procesą.  

9. Socialinis darbuotojas – padalinio vadovas, pildydamas asmens socialinės globos poreikių anketą (priedas 

Nr. 1), kartu su paslaugų gavėju užpildo ir gyvenimo kokybės vertinimo anketą (Priedas Nr. 2), kurioje 

užfiksuojama paslaugų gavėjo nuomonė apie gyvenimo kokybės koncepcijoje išvardytas gyvenimo kokybės 

sritis.  

10. Oficialus asmens socialinės globos poreikio vertinimas anketoje išreiškiamas balais: 

10.1. Savarankiškas  - 3 balai; 

10.2. Iš dalies savarankiškas – 2 balai; 

10.3. Nesavarankiškas – 1.  

11. Gyvenimo kokybės vertinimo anketoje paslaugų gavėjo subjektyvus gyvenimo kokybės sričių 

vertinimas išreiškiamas balais: 

11.1.Patenkintas – 3 balai; 

11.2.Iš dalies patenkintas – 2 balai; 

11.3.Nepatankintas – 1 balas.  

12. Pagal oficialaus asmens socialinės globos poreikio vertinimo duomenis (balus)  ir subjektyvaus paslaugų 

gavėjo gyvenimo kokybės sričių vertinimo duomenis (balus) sudaromas paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės 

profilis (priedas Nr. 3).  

13. Asmens poreikių ir gyvenimo kokybės vertinimo procesas vykdomas: 

13.1.Pirminis vertinimas vykdomas ne vėliau nei per 30 dienų nuo paslaugų teikimo pradžios.  

13.2.Periodinis vertinimas vykdomas ne rečiau kaip vieną kartą per metus arba pasikeitus gyvenimo 

aplinkybėms.   

14. Atlikus pirminį vertinimą, atsižvelgiant į paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės profilį ir subjektyvią 

asmens nuomonę bei vadovaujantis dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų įgalinimo 

koncepcija, sudaromas dienos socialinės globos padalinio paslaugų gavėjo individualus pagalbos planas.  



 
 

15. Atlikus periodinį vertinimą, atsižvelgiant į paslaugų gavėjom gyvenimo kokybės pokyčius pagal 

sudarytą paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės profilį, analizuojamas paslaugų teikimo (gyvenimo kokybę 

užtikrinančių priemonių, įgalinimo proceso ) poveikis paslaugų gavėjo gyvenimo kokybei, numatomos 

tobulinimo priemonės ir tikslinamas individualus pagalbos planas.  

16. Paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės rezultatų rodiklis – Gyvenimo kokybės koncepcijoje numatytų 

gyvenimo kokybės sričių pokytis išreikštas balais ir grafiškai atspindėtas paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės 

profilyje (priedas Nr. 3).   

Tvarios gyvenimo kokybės vertinimo, palaikymo ir gerinimo proceso schema:  

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Su Gyvenimo kokybės koncepcija pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Centro Dienos socialinės 

globos padalinio darbuotojas.  

16. Paslaugų gavėjams padalijamos Gyvenimo kokybės  koncepcijos santraukos. 

__________________________________ 

•Oficialus asmens 
socialinės globos 
poreikių vertinimas 

•Subjektyvus 
paslaugų gavėjo  
gyvenimo kokybės 
sričių vertinimas 

PIRMINIS PASLAUGŲ 
GAVĖJO GYVENIMO 

KOKYBĖS VERTINIMAS 

(per 30 dienų nuo paslaugų teikimo 
pradžios)  

•Individualaus 
pagalbos plano 
sudarymas ir 
peržiūrėjimas 

•Asmens gyvenimo 
kokybę užtikrinančių 
priemonių taikymas 

•Paslaugų gavėjo 
įgalinimo proceso 
įgyvendinimas 

•Kasdieninės veiklos 
lapų pildymas 
 

 

TVARIOS GYVENIMO 
KOKYBĖS PALAIKYMAS 

IR GERINIMAS 

•Oficialus asmens 
socialinės globos poreikių 
vertinimas 

•Subjektyvus paslaugų 
gavėjo  gyvenimo 
kokybės sričių vertinimas 

•Paslaugų teikimo 
poveikio analizė ir 
paslaugų tobulinimas 

•Individualaus pagalbos 
plano tikslinimas  

PERIODINIS PASLAUIGŲ 
GAVĖJO GYVENIMO KOKYBĖS 

VERTINIMAS 

(ne rečiau nei 1 kartą per metus arba 
pasikeitus gyvenimo aplinkybėms) 



 
 

Priedas Nr. 1 

 

ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS 
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJO 

 

ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS 

20__ m. ______________ mėn. _____ d. 

 

I. TRUMPA INFORMACIJA APIE GYVENTOJĄ 

 

1. Vardas, pavardė: ________________________________________________________________ 

2. Gimimo metai: _________________________________________________________________ 

3. Faktinė gyvenamoji vieta: ________________________________________________________ 

4. Paslaugų gavėją atstovaujantis asmuo / asmenys:  

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Ryšys su 

paslaugų gavėju 
Telefonas El. paštas 

     

     

5. 
Regėjimas (pažymėkite reikiamą X ) Pastabos 

 mato gerai  

 mato tik  su akiniais 
 blogai mato net su akiniais 
 neregys 

6. 
Klausa (pažymėkite reikiamą X ) Pastabos 

 girdi gerai  

 blogai girdi(d. ausimi □ k. ausimi □); 

 naudojasi klausos aparatu 
 visiškai kurčias 

7. 
Miegas - poilsis (pažymėkite reikiamą X ) Pastabos 

 sutrikimų nėra  

 kankina nemiga 

 sėdėdamas snūduriuoja 

 išnykęs skirtumas tarp dienos ir nakties 

 neužmiega be vaistų 

 

II. SOCIALINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Eil. Nr. 1. Asmens bendruomeniniai ryšiai Balai 

1.1. Dalyvauja bendruomeninėje (visuomeninėje) veikloje (lanko maldos namus, 

biblioteką ir kt.), domisi visuomeniniu gyvenimu 

5 

1.2. Domisi visuomeniniu gyvenimu, nori dalyvauti bendruomenės veikloje. Gali 

lankytis įvairiose visuomeninėse įstaigose už namų ribų  tik kitiems padedant  

0 

1.3. Nesidomi bendruomeniniu (visuomeniniu) gyvenimu. Nenori ir (ar) negali 

dalyvauti bendruomeninėje veikloje 

-5 



 
 

 

Eil. Nr. 2. Asmens bendravimas, komunikabilumas  Balai 

2.1. Darniai sugyvena su sutuoktiniu, vaikais (jei turi) ir kitais artimaisiais 

giminaičiais. Sutaria ir bendrauja su kaimynais. Pats gali lengvai užmegzti 

kontaktą ir bendrauti su kitais asmenimis 

5 

2.2. Nori bendrauti su aplinkiniais, tačiau sunkiai sekasi užmegzti kontaktą arba 

nėra galimybių bendrauti dėl negalios. Jaučiasi vienišas  

0 

2.3. Uždaras, nebendraujantis asmuo. Dažnai konfliktuoja su šeimos nariais ir kitais 

artimais giminaičiais, kaimynais ar kitais asmenimis 

-5 

2.4. Asmuo bendraujantis, komunikabilus, tačiau negalima numatyti bendravimo 

pasekmių dėl asmens proto ar psichikos, elgesio ar emocijų sutrikimų 

-10 

 

Eil. Nr. 3. Laisvalaikio praleidimas  Balai 

3.1. Aktyviai leidžia laisvalaikį namuose ar už jų ribų (lanko artimuosius, draugus, 

teatrus, maldos namus, užsiima mėgstama veikla namuose)  

5 

3.2. Daugiau laiko praleidžia namuose, žiūrėdamas televizorių, klausydamas radijo,  

skaitydamas knygas, kartais  užsiimdamas kita mėgstama veikla 

0 

3.3. Leidžia laiką namuose, niekuo nesidomėdamas ir nieko neveikdamas arba 

negalėdamas aktyviai leisti laisvalaikio 

-5 

 

Eil. Nr. 4. Gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymas asmens poreikiams Balai 

4.1. Būstas ir (ar) aplinka  pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams 5 

4.2. Būstas ir (ar) aplinka iš dalies pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams 0 

4.3. Būstas ir (ar) aplinka visai nepritaikyti asmens specialiesiems poreikiams -5 

 

Eil. 

Nr. 

5. Kokiais reikalais gali išeiti iš namų  Gali pats, kai 

prireikia 

Gali tik kitų 

padedamas 

Visiškai 

negali 

5.1. Apsipirkti 1 0 -1 

5.2. Apsilankyti dienos, bendruomenės centre 1 0 -1 

5.3. Nueiti pas gydytoją, socialinį darbuotoją 1 0 -1 

5.4. Sumokėti mokesčius 1 0 -1 

5.5. Aplankyti artimuosius, giminaičius, draugus 1 0 -1 

  

Eil. 

Nr. 

6. Kaip dažnai palaiko ryšius Kas 

dieną 

Kas 

savaitę 

Kas 

mėnesį 

Rečiau nei 

kas mėnesį 

Visiškai 

nepalaiko 

7.1. Su vaikais  2 1 0 -1 -2 

7.2. Su anūkais 2 1 0 -1 -2 

7.3. Su kitais artimais giminaičiais 2 1 0 -1 -2 

7.4. Su draugais, kaimynais ir kt. 2 1 0 -1 -2 

 

7.  Ar asmuo yra veiksnus (neveiksnumas nustatomas Civilinio kodekso nustatyta tvarka) (reikiamą 

pažymėti): 

 taip 

 ribotai veiksnus 

 ne 
 

 



 
 

Eil. 

Nr. 

8. Šeimos pagalba asmeniui  Prireikus 

pagalbos arba 

asmeniui pagalba 

nereikalinga 

Kartais  Visiškai 

nepadeda  

arba nėra 

artimųjų  

11.1. Padeda pirkti maisto produktus, buities prekes 1 0 -1 

11.2. Padeda tvarkytis namuose (sutvarko namus), 

skalbti ir atlikti kitus buitinius darbus 

1 0 -1 

11.3. Padeda ruošti, gaminti maistą 1 0 -1 

11.4. Padeda maudytis 1 0 -1 

11.5. Padeda tvarkyti finansinius reikalus 1 0 -1 

11.6. Padeda tenkinti dvasinius, kultūrinius 

poreikius 

1 0 -1 

 

Eil. 

Nr. 

9. Kitų asmenų (kaimynų, draugų ir kt.) 

pagalba  

Prireikus pagalbos 

arba pagalba 

nereikalinga 

Kartais  Visiškai 

nepadeda  

12.1. Padeda pirkti maisto produktus, buities 

prekes 

1 0 -1 

12.2. Padeda tvarkytis namuose (sutvarko 

namus), skalbti ir atlikti kitus buitinius 

darbus 

1 0 -1 

12.3. Padeda ruošti, gaminti maistą 1 0 -1 

12.4. Padeda maudytis 1 0 -1 

12.5. Padeda tvarkyti finansinius reikalus 1 0 -1 

12.6. Padeda tenkinti dvasinius, kultūrinius 

poreikius 

1 0 -1 

 

Eil. 

Nr. 

10. Pagalbos priėmimas  Balai 

13.1. Mielai priima pagalbą iš artimųjų, draugų, kaimynų 5 

13.2. Jaučiasi nepatogiai, jei reikia kreiptis ir priimti pagalbą iš artimųjų (nenoriai 

priima pagalbą arba nelabai supranta pagalbos esmę). Priima pagalbą tik iš 

profesionalių darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas 

0 

13.3. Atsisako pagalbos iš artimųjų, draugų, kaimynų bei darbuotojų, teikiančių 

socialines paslaugas, arba visiškai nesuvokia siūlomos pagalbos esmės 

-5 

 

Eil.Nr. 11. Šeimos galimybės teikti pagalbą  Balai 

14.1 Šeima gali rūpintis asmeniu  2 

14.2. Šeima gali rūpintis asmeniu tik ribotą laiką (vakarais ir nakties metu, kelias 

valandas per dieną, tam tikromis savaitės dienomis arba savaitgaliais ir pan.) 
0 

14.3. Šeima negali rūpintis asmeniu (dėl šeimos veiklos, ekonominės padėties, fizinio 

bei dvasinio pervargimo ir išsekimo) arba artimų giminaičių nėra 
-5 

Balų suma _____________________ 

Socialinis savarankiškumas: 

 savarankiškas (nuo 52 iki 25 balų);  

 iš dalies savarankiškas (nuo 25 iki -15  balų);  

 nesavarankiškas (nuo -15 iki -60 balų).  

 



 
 

II. FIZINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI 

Eil. Nr. 15. Asmeninė priežiūra (savipriežiūra)  Balai 

15.1. Gali pats pasirūpinti asmenine higiena (nusiprausti, išsimaudyti, prižiūrėti savo 

kūno dalis), apsirengti. Savarankiškai susitvarko tualete 

5 

15.2. Gali pats nusiprausti, bet negali išsimaudyti, sunku atlikti kai kuriuos rengimosi 

veiksmus. Gali pats nueiti į tualetą, bet po to visiškai susitvarkyti negali 

2 

15.3. Gali pasirūpinti tik viršutinės kūno dalies higiena ir atlikti tik kai kuriuos 

rengimosi veiksmus. Savarankiškai tualete nesusitvarko 

0 

15.4. Visiškai negali savarankiškai pasirūpinti asmenine higiena. Negali nei 

nusirengti, nei apsirengti. Tuštinasi ir šlapinasi, naudodamasis specialiosiomis 

priemonėmis 

-5 

 

Eil. Nr. 16. Kūno funkcijų ir kūno struktūros sutrikimai  Balai 

16.1. Nėra didelių judėjimo, regos, klausos ar kalbos, psichomotorinės kontrolės 

funkcijų sutrikimų (gali laisvai judėti savo būste ir už jo ribų, valdyti kūno 

judesius, mato, girdi, gali bendrauti be techninių pagalbos priemonių arba su 

jomis) 

5 

16.2. Kūno struktūros ir kūno funkcijų  sutrikimai kompensuojami techninės 

pagalbos priemonėmis 

2 

16.3. Kūno struktūros ir kūno funkcijų sutrikimai nevisiškai kompensuojami 

techninės pagalbos priemonėmis (sunkiai juda, valdo kūno judesius, silpnai 

mato ar girdi net su techninėmis pagalbos priemonėmis, sutrikęs kalbos 

suvokimas ir raiška)  

0 

16.4.  Dideli judėjimo, regos, klausos ar kalbos, psichomotorinės kontrolės funkcijų 

sutrikimai (sunkiai arba visai negali judėti, dėl psichikos ar proto negalios 

negali savarankiškai pasinaudoti savo kūno sugebėjimais, beveik arba visiškai 

nemato, negirdi ar nekalba) nekompensuojami techninės pagalbos priemonėmis  

-5 

 

Eil. Nr. 17. Maitinimasis (valgymas, gėrimas)  Balai 

17.1. Savarankiškai gali pasigaminti maistą ir pavalgyti 5 

17.2. Gali pasigaminti kai kuriuos lengvesnius patiekalus, pasišildyti pagamintą 

maistą ir pavalgyti 

2 

17.3. Negali pasigaminti, bet gali pavalgyti patiektą maistą 0 

17.4. Negali nei valgyti, nei gerti be kitų pagalbos -5 

 

Eil. Nr. 18. Namų ruoša (namų ūkio veikla)  Balai 

18.1. Gali atlikti visus namų ruošos darbus (skalbti, valyti, išsilyginti skalbinius ir 

pan.) arba pasirūpinti, kad tai būtų atlikta 

5 

18.2. Gali atlikti lengvus namų ruošos darbus (išsiplauti indus, pasikloti lovą, 

išsiskalbti smulkius skalbinius ir pan.). Sudėtinga susiplanuoti darbus  

2 

18.3. Reikalinga pagalba atliekant visus namų ruošos darbus. Mažai ką gali pasidaryti 

pats 

0 

18.4. Negali ar neturi paskatos atlikti namų ruošos darbų -5 

 

Eil. Nr. 19. Asmens finansiniai sugebėjimai  Balai 

19.1. Savarankiškai tvarko visus finansinius reikalus (užpildo reikiamus dokumentus, 

apmoka sąskaitas, sumoka mokesčius, nueina į banką, paštą) 

5 

19.2. Savarankiškai gali tvarkytis su pinigais, tačiau reikalinga pagalba užpildant 

dokumentus, sąskaitas 

0 

19.3. Nepajėgia tvarkyti finansinių reikalų, nesuvokia pinigų vertės -5 



 
 

 

Eil. Nr. 20. Asmens pažinimo funkcijos, suvokimas, emocijos, elgesys Balai 

20.1. Asmens orientacijos (aplinkoje, laike, pažįstant kitus ir save), pažinimo ir 

atminties (naujos informacijos įsisavinimas, išlaikymas ir atkūrimas), 

dėmesio, suvokimo (garsų, vaizdų, objektų ir erdvės atpažinimas), kalbos 

suvokimo ir raiškos, emocijų (jausmų adekvatumas ir reguliavimas) ir elgesio 

(reakcija į situacijas) sutrikimai  nenustatyti 

5 

20.2. 

 

Yra kai kurių nedidelių toliau išvardytų sutrikimų: ne visada prisimena 

artimuosius ar gali pateikti informaciją apie save, ne visuomet orientuojasi 

aplinkoje; sunkiai priima, įsisavina naują informaciją, nesugeba išlaikyti 

informacijos ir dėmesio; ribotas aplinkos, tikrovės, situacijos ar kalbos 

suvokimas; sunkiai išreiškia save ir savo norus; neadekvačiai reiškia savo 

emocijas ir reaguoja į situacijas (nuotaikų kaita, neprognozuojamas elgesys) 

ir pan. 

0 

20.3. Yra kai kurių didelių toliau išvardytų sutrikimų: neatpažįsta artimųjų, nežino 

pagrindinių duomenų apie save, nesiorientuoja aplinkoje ir laike; nesugeba 

įsisavinti naujos informacijos, jos išlaikyti ir sutelkti dėmesio; nesuvokia savo 

poreikių, tikrovės (pasitaiko haliucinacijų); sutrikusi kalbos ir emocinė raiška, 

nekontroliuoja savo emocijų ir elgesio (nuo agresijos iki visiškos apatijos); 

neįvertina savo galimybių (neadekvačiai savarankiškas arba visai 

nepasitikintis savimi) ir pan. 

-10 

 

Eil. Nr. 21. Asmens veiklos galimybės ir pagalbos poreikis Balai 

21.1 Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse (buityje, asmeniniame ir 

visuomeniniame gyvenime) dėl jo sveikatos būklės yra nežymiai ribotos, 

pagalba beveik nereikalinga, specialiųjų poreikių apimtis yra nedidelė arba 

vidutinė (teisės aktų nustatyta tvarka specialusis nuolatinės priežiūros 

(pagalbos) ar nuolatinės slaugos poreikis nenustatytas) 

5 

21.2 Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra 

vidutiniškai ar žymiai ribotos, pagalba reikalinga, specialiųjų poreikių apimtis 

yra vidutinė arba didelė ir dėl to teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 

specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis  

0 

21.3 Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra 

visiškai ribotos, be kitų pagalbos negali atlikti beveik nieko, specialiųjų 

poreikių apimtis yra didelė ir dėl to teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas: 

- specialusis nuolatinės slaugos poreikis 

- nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos 

sutrikimų 

-10 

Balų suma ______________ 

Fizinis savarankiškumas: 

 savarankiškas  (nuo 35 iki 15 balų); 

 iš dalies savarankiškas ( nuo 15 iki -15 balų); 

 nesavarankiškas - nuo (15 iki -45  balų) 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. IŠVADOS 

      22. Asmens nesavarankiškumo lygiai: 

22.1. Dalinis nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatyta: 

 22.1.1 fizinis savarankiškumas (nuo 35 iki 15 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo  

-15 iki -60 balų); 

22.1.2. fizinis nesavarankiškumas (nuo -15 iki -45 balų) ir socialinis savarankiškumas 

(nuo 52 iki 25 balų);  

22.1.3. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo 15 iki -15 balų) ir socialinis dalinis 

savarankiškumas (nuo 25 iki -15 balų); 

22.1.4. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo 15 iki -15 balų) ir socialinis 

nesavarankiškumas (nuo -15 iki -60 balų); 

22.1.5. fizinis nesavarankiškumas (nuo -15 iki -45 balų) ir socialinis dalinis 

savarankiškumas (nuo 25 iki -15 balų); 

 22.2. Visiškas nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatytas fizinis nesavarankiškumas (nuo -15 iki -

45) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo -15 iki -60 balų). 

23. Asmuo su sunkia negalia – asmuo, kurio socialinis savarankiškumas įvertintas nuo -15 iki -60 

balų ir fizinis savarankiškumas įvertintas nuo -15 iki -45 balų ir kuris pagal šio priedo 21 punkto 

kriterijus įvertintas -10 balų.  

24. Rekomenduojamos socialinės paslaugos, atsižvelgiant į socialinį ir fizinį savarankiškumą 

(reikiamą punktą pažymėti): 

Socialinis 

savarankiškumas  

Fizinis  savarankiškumas 

Savarankiškas 

(nuo 35  iki 15 balų) 

Iš dalies savarankiškas 

(nuo 15 iki -15 balų) 

Nesavarankiškas 

(nuo -15 iki -45 balų) 

Savarankiškas 

(nuo 52 iki 25  

balų) 

Gali būti teikiamos 

bendrosios socialinės 

paslaugos 

  

1. Bendrosios socialinės 

paslaugos (laisvalaikio 

užimtumas 

bendruomeninėse 

įstaigose). 

2. Socialinė priežiūra 

asmens namuose 

 

1. Socialinė priežiūra asmens 

namuose. 

2. Socialinė priežiūra 

savarankiško gyvenimo 

namuose. 

3. Dienos socialinė globa 

asmens namuose. 

4. Dienos socialinė globa 

institucijoje. 

5. Trumpalaikė socialinė globa 

asmens namuose. 

6. Trumpalaikė socialinė globa 

institucijoje 

Iš dalies 

savarankiškas 

(nuo 25 iki -15 

balų) 

1. Bendrosios 

socialinės paslaugos 

(laisvalaikio 

užimtumas 

bendruomeninėse 

įstaigose). 

2. Socialinė priežiūra 

asmens namuose 

 

1. Bendrosios socialinės 

paslaugos (laisvalaikio 

užimtumas 

bendruomeninėse 

įstaigose). 

2.Socialinė priežiūra 

asmens namuose. 

3. Socialinė priežiūra 

savarankiško gyvenimo 

namuose. 

4. Dienos socialinė globa 

asmens namuose. 

1. Socialinė priežiūra 

savarankiško gyvenimo 

namuose. 

2. Dienos socialinė globa 

asmens namuose. 

3. Dienos socialinė globa 

institucijoje. 

4. Trumpalaikė socialinė globa 

asmens namuose. 

5. Trumpalaikė socialinė globa 

institucijoje. 

6. Ilgalaikė socialinė globa 



 
 

5. Dienos socialinė globa 

institucijoje 

institucijoje 

Nesavarankiškas 

(nuo -15 iki -60  

balų) 

1. Bendrosios 

socialinės paslaugos 

(laisvalaikio 

užimtumas 

bendruomeninėse 

įstaigose). 

2. Socialinė priežiūra 

asmens namuose. 

3. Socialinė priežiūra 

savarankiško 

gyvenimo namuose 

1. Socialinė priežiūra 

asmens namuose. 

2. Socialinė priežiūra 

savarankiško gyvenimo 

namuose. 

3. Dienos socialinė globa 

asmens namuose. 

4. Dienos socialinė globa 

institucijoje. 

5. Trumpalaikė socialinė 

globa asmens namuose. 

6. Trumpalaikė socialinė 

globa institucijoje. 

7. Ilgalaikė socialinė 

globa institucijoje 

1. Dienos socialinė globa 

asmens namuose. 

2. Dienos socialinė globa 

institucijoje. 

3. Trumpalaikė socialinė globa 

asmens namuose. 

4. Trumpalaikė socialinė globa 

institucijoje. 

5. Ilgalaikė socialinė globa  

institucijoje 

 

Pastaba. Jei asmuo gyvena su šeima, ir, įvertinus asmens savarankiškumą, siūloma jam 

teikti socialinę priežiūrą ar dienos socialinę globą, pagal galimybes reikia teikti bendrąsias 

socialines paslaugas kartu gyvenančiai ir asmenį namuose prižiūrinčiai šeimai. 

 

25. Socialinio darbuotojo išvada 

Siūloma asmeniui teikti 

socialinę paslaugą  

Alternatyvios paslaugos (nurodoma 

alternatyva, kuri geriausiai atitiktų 

asmens poreikius) 

Pastabos 

 

 

  

 

Vertinime dalyvavę asmenys: 

 

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

 

Socialinis darbuotojas ______________________________________________________________ 
                                                                                                            (vardas, pavardė, parašas) 

 

Socialinio darbuotojo padėjėjas ______________________________________________________ 
                                                                                                            (vardas, pavardė



 
 

                                                   

 PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS ANKETA                           Priedas Nr. 2                                           

 
 

ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS 

 

 

Oficialaus asmens socialinės 

globos poreikio vertinimo 

rezultatai  

Savarankiškas  
Iš dalies 

savarankiškas 
Nesavarankiškas  

 Oficialaus vertinimo išraiška balais  3 2 1 

 PATIES ASMENS GYVENIMO KOKYBĖS VERTINIMAS 

 Pagalbos sritys Patenkintas 
Iš dalies 

patenkintas 

Nepatenkintas  

 parašykite priežastį kodėl 

nepatenkintas 

 
Gyvenimo kokybės sričių 

vertinimo išraiška balais 
3 2 1 

FIZINĖ GYVENIMO KOKYBĖ    

1. 
Ar esate patenkintas savo fizine 

būkle? 

   

2. 
Kaip vertinate savo sveikatos 

būklę ir priežiūrą? 

   

3. 
Kaip vertinate galimybę išeiti į 

lauką? 

   

 Balų vidurkis:    

SOCIALINĖ GEROVĖ    

4. 
Ar esate patenkintas savo miegu 

ir poilsiu? 

   

5. Ar jaučiatės laiminga (-s)?    

6. 
Kaip vertinate rūpinimas savimi 

be kitų pagalbos? 

   

7. 
Kaip vertinate artimųjų pagalbą 

Jums? 

   

8. Kaip vertinate savo mitybą?    

 Balų vidurkis:    

MATERIALINĖ GYVENIMO 

KOKYBĖ 

   

9. 
Kaip vertinate savo finansinę 

būklę? 

   

 Balų vidurkis:    



 
 

Priedas Nr. 3. 

 

 
 

Paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės vertinimo duomenys (pavyzdys): 

 

 Oficialus paslaugų 
gavėjo poreikių 
vertinimas 

Fizinė gyvenimo 
kokybė 

Socialinė gerovė Materialinė 
gyvenimo kokybė 

Vertinimo data Nr. 1 2 3 1 2 

Vertinimo data Nr. 2  2 2 3 3 

 

 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Oficialus paslaugų gavėjo
poreikių vertinimas

Fizinė gyvenimo kokybė

Socialinė gerovė

Materialinė gyvenimo kokybė

Paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės profilis (pavyzdys) 

Gyvenimo kokybės vertinimo data Nr. 1 Gyvenimo kokybės vertinimo data Nr. 2


