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ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ NAMUOSE ĮTRAUKIMAS Į INDIVIDUALAUS PLANO 

SUDARYMĄ PROCEDŪRA 

1. Šios procedūros tikslas – sudaryti galimybę visiems paslaugų gavėjams įsitraukti į jų 

Individualaus pagalbos plano ( toliau – IPP) sudarymą ir peržiūrą.  

2. Paslaugų gavėjo įtraukimo į IPP sudarymą ir peržiūrą schema: 

 

 Per vieną mėnesį nuo paslaugų teikimo pradžios, kartu su asmeniu pildoma gyvenimo 

kokybės anketa, kurioje asmuo įvardija savo autonominius poreikius ir lūkesčius.  

 Ne vėliau nei per mėnesį nuo socialinės globos paslaugų teikimo pradžios parengiamas 

paslaugų gavėjo IPP. IPP rengime dalyvauja socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo 

padėjėjas,  paslaugų gavėjas ir (arba) jį atstovaujantis asmuo ir esant poreikiui kiti 

specialistai. IPP sudarymo tikslas - atsižvelgiant į savarankiškumo lygį, skatinti ir stiprinti 

paslaugų gavėją atlikti įvairias veiklas bei numatyti kitas specifines priemones, kurios 

didintų ir gerintų paslaugų gavėjo įgalinimą.  

Asmens poreikių vertinimas             
(kartu pildoma anketa) 

Individualus pagalbos planas 
(IPP) - per 1 mėn. nuo 

paslaugų teikimo pradžios  

Kasdieninės veiklos lapai ir 
dienoraštis - kiekvienu 

paslaugų teikimo atveju 

IPP plane numatytų tikslų 
siekimas - 1 metus 

Individualaus pagalbos planas 
peržiūrimas  ne vėliau nei po 1 metų 

nuo IPP sudarymo. Atsiradus 
nenumatytom aplinkybėm, planas 

peržiūrimas iš karto.  

Individualaus pagalbos plano 
sudarymas/atnaujinimas, 

atsižvelgiant į IPP 
įgyvendinimo rezultatus  
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 Individualaus plano sudarymo metu suformuluojamas paslaugų gavėjo įgalinimo tikslas 

„Mano tikslas“ ir tikslo siekimo būdai ir priemonės.  

 Kiekvienu paslaugų teikimo atveju yra pildomi kasdieninės veiklos lapai ir dienoraštis, 

kuriuose atsispindi IPP įgalinimo tikslo įgyvendinimas kasdienybėje. 

 IPP yra peržiūrimas ir vertinamas kartu su asmeniu ir/arba jo globėju, rūpintoju, šeimos 

nariu 1 kartą per metus, o esant poreikiui, susijusiu su asmens sveikatos būkle ar kitų 

aplinkybių (paslaugos teikimo sustabdymo) sąlygojamais asmens socialinės globos 

poreikio pasikeitimais, – iškart po šių aplinkybių atsiradimo/pasibaigimo. 

 Peržiūrėtame IPP pateikiama socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiektų rezultatų 

analizė, įvertinami asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatomi nauji tikslai ir 

veiklos/priemonės jiems pasiekti. 

 IPP patvirtinamas paslaugų gavėjo ir/ar šeimos nario (globėjo) ir specialistų, dalyvavusių 

IPP sudaryme, parašais. 

 Paslaugų gavėjų įtraukimo į IPP rengimą rezultatai skaičiuojami iš IPP, esančių paslaugų 

gavėjų bylose. 

 Rezultato rodiklis -  paslaugų gavėjų, kurie patys suformulavo „Mano tikslas“ skaičius 

nuo visų IPP skaičiaus. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

3. Su šia procedūra Centro socialinės srities darbuotojai, slaugytojas ir slaugytojo padėjėjai, 

masažuotojas ir paslaugų gavėjai bei jų artimieji yra supažindinami individualiai.  

 

 


