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ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS 

NAMUOSE PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMAS Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, 

TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ PROCEDŪRA 

1. Rokiškio socialinės paramos centro Dienos socialinės globos asmens namuose 

padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą 

procedūros tikslas – sudaryti galimybę visiems paslaugų gavėjams aktyviai dalyvauti 

paslaugų planavime, veiklų įgyvendinime, bei veiklos rezultatų vertinime. 

2. Įtraukimo į paslaugų planavimą priemonės ir būdai: 

 Paslaugų gavėjų/šeimos narių apklausa dėl pasiūlymų teikimo metiniam 

Padalinio veiklos planui. Apklausa vykdoma einamųjų metų lapkričio mėn. 

 Paslaugų gavėjų pasiūlymai yra fiksuojami dienoraštyje. Rengiant metinį 

veiklos planą lapkričio mėn. yra surenkami paslaugų gavėjų dienoraščiai ir 

remiantis juose surašytais pasiūlymais yra  sudaromas metinis veiklos planas. 

Su juo supažindinami paslaugų gavėjai.  

 Paslaugų gavėjų įtraukimas į asmens poreikių ir lūkesčių vertinimą, į 

Individualaus pagalbos plano sudarymą ir peržiūrą, pagal Individualaus plano 

sudarymo procedūras. 

    Įtraukimo į paslaugų teikimą priemonės ir būdai: 

 Kasdieninės veiklos lapų ir dienoraščių pildymas, kur kiekvienu paslaugų 

teikimo atveju sudaryta galimybė paslaugų gavėjams teikti savo pasiūlymus – 

kiekvienu paslaugų teikimo atveju. Dienoraščių peržiūra yra vykdoma vieną 

kartą per ketvirtį, nuo paslaugų teikimo pradžios.; 

 Galimybių pateikti skundą dėl paslaugų teikimo sudarymas, skundo ištyrimas 

ir paslaugų teikimo gerinimo priemonių numatymas – skundo pateikimo 

atveju; 

 Laisvalaikio užimtumo skatinimas, įtraukiant paslaugų gavėjus į veiklas 

atitinkančias jų poreikius – kiekvienu paslaugų teikimo atveju.  

3. Įtraukimo į paslaugų  vertinimą priemonės ir būdai: 

 Paslaugų gavėjų apklausos dėl paslaugų teikimo vertinimo – pasitenkinimo 

paslaugomis apklausa. Apklausa yra vykdoma einamųjų metų lapkričio mėn.;  

 Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės anketa. Apklausa yra vykdoma einamųjų 

metų spalio mėn.; 

 Partnerysčių teikiamos naudos anketa. Apklausa yra vykdoma einamųjų metų 

spalio mėn.; 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

4. Paslaugų gavėjų dalyvavimo paslaugų PLANAVIME – TEIKIME – VERTINIME 

įtraukimo procedūra pateikiama šio dokumento priede Nr. 1.  

5. Darbuotojai įsipareigoja vadovautis su šiuo procedūros aprašu, tai patvirtindami 

savo parašais. 

6. Aprašas gali būti keičiamas atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius. 

_________________________ 
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PLANAVIMAS 

• Paslaugų gavėjų/šeimos narių 
apklausa lapkričio mėn.; 

• Paslaugų gavėjų pasiūlymai yra 
fiksuojami dienoraštyje. 
Dienoraščiai yra peržiūrimi vieną 
kartą per ketvirtį.Juo remiantis, 
surašytais paslaugų gavėjų 
pasiūlymais yra  sudaromas metinis 
veiklos planas. Su juo 
supažindinami paslaugų gavėjai.  

• Paslaugų gavėjų įtraukimas asmens 
poreikių ir lūkesčių vertinimą, į 
Individualaus pagalbos plano 
sudarymą ir peržiūrą, pagal 
Individualaus plano sudarymo 
procedūras. 

 

 

TEIKIMAS  

• Kasdieninės veiklos lapų ir dienoraščių 
pildymas, kur kiekvienu paslaugų 
teikimo atveju sudaryta galimybė 
paslaugų gavėjams teikti savo 
pasiūlymus – kiekvienu paslaugų 
teikimo atveju. Dienoraščiai yra 
peržiūrimi vieną kartą per ketvirtį.; 

• Galimybių pateikti skundą dėl 
paslaugų teikimo sudarymas, skundo 
ištyrimas ir paslaugų teikimo gerinimo 
priemonių numatymas – skundo 
pateikimo atveju; 

• Laisvalaikio užimtumo skatinimas, 
įtraukiant paslaugų gavėjus į veiklas 
atitinkančias jų poreikius – kiekvienu 
paslaugų teikimo atveju.  

 

VERTINIMAS 

 

• Dalyvauja apklausose 
apie gyvenimo kokybę ir 
kt. Atliktos apklausos 
atskleidžia tobulintinas 
veiklos sritis. Apklausos 
vykdomos spalio-
laspkričio mėn. 


