
REZULTATAI, KURIE PARODO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMĄ Į INDIVIDUALIŲ PLANŲ RENGIMĄ 

 35 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į Individualaus plano 

rengimą ir peržiūrą, kad užtikrintų paslaugų gavėjo asmeninį indėlį į jo/jos Individualų planą.  

Rodiklis: Paslaugų gavėjų įtraukimo į 2019 m. individualaus socialinės globos planą būdų 

procentinis pasiskirstymas. 

 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų įtraukimo į 2019 m. individualaus socialinės globos planą būdų procentinis pasiskirstymas. 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetai: įtraukimo būdai: paslaugų gavėjai individualaus socialinės globos plano sudaryme 

dalyvauja savarankiškai; darbuotojai užpildo ISGP pokalbio su paslaugų gavėju metu; darbuotojas stebi 

paslaugų gavėjo emocinę reakciją, naudojant metodines priemones ir užpildo ISGP formą. Apklausos 

metu dalyvavo 21 paslaugos gavėjas (iš 24). ISGP parengiamas per mėnesį nuo paslaugos teikimo 

pradžios ir peržiūrimas du kartus per metus. Anketavimas atliktas 2019 m. gruodžio mėnesį. 

Šaltinis: anketa. Anketų duomenys laikomi Anketinių apklausų byloje. 

Rezultatai: 1 pav. iliustruoja, kad 28 proc. paslaugų gavėjų ISGP sudaryme dalyvauja pokalbio metu su 

atsakingo socialinio darbuotojo ir kitų specialistų pagalba, su kuriais paslaugų gavėjas aptaria asmens 

fizinius ir socialinius kriterijus. Padeda įsivardinti norimus tikslus bei uždavinius ir kaip bus viskas 

vykdoma. 29 proc. paslaugų gavėjų dėl sunkesnės negalios ISGP sudaryme dalyvauja su artimųjų pagalba 

ir 43 proc. paslaugų gavėjų individualaus socialinės globos plano sudaryme dalyvauja savarankiškai, nes 

geba išreikšti savo nuomonę, išsakyti savo poreikius, juos suformuluoti. Diagramos rezultatai rodo, kad į 

ISGP plano rengimą yra įtraukiami paslaugų gavėjai, jų šeimos nariai/globėjai, užtikrinant paslaugų 

gavėjų asmeninį indėlį į jų individualų socialinį globos planą.  
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REZULTATAI, KURIE PARODO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMĄ Į INDIVIDUALIŲ PLANŲ RENGIMĄ 

 35 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į Individualaus plano 

rengimą ir peržiūrą, kad užtikrintų paslaugų gavėjo asmeninį indėlį į jo/jos Individualų planą.  

Rodiklis: Paslaugų gavėjų įtraukimo į 2019 m. individualaus socialinės globos planą būdų procentinis 

pasiskirstymas. 

 

1 pav. Paslaugų gavėjų įtraukimas į individualių planų rengimą 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetai: įtraukimo būdai: paslaugų gavėjai individualaus socialinės globos plano sudaryme 

dalyvauja savarankiškai; darbuotojai užpildo ISGP pokalbio su paslaugų gavėju metu; darbuotojas stebi 

paslaugų gavėjo emocinę reakciją, naudojant metodines priemones ir užpildo ISGP formą. Apklausos 

metu dalyvavo 5 paslaugų gavėjai, ISGP parengiamas per mėnesį nuo paslaugos teikimo pradžios ir 

peržiūrimas du kartus per metus. Anketinė apklausa buvo vykdoma 2019 m. gruodžio mėn. 

Šaltinis: Paslaugų gavėjų įtraukimo į individualų plano rengimą anketos, kurios yra saugomos anketų 

segtuve pas atsakingus socialinius darbuotojus. 

Rezultatai: 1 pav. rodo, kad 20 proc. paslaugų gavėjų ISGP sudaryme dalyvauja su atsakingo socialinio 

darbuotojo ir kitų specialistų pagalba. Pokalbio metu darbuotojas kartu su paslaugų gavėju aptaria asmens 

fizinius ir socialinius kriterijus. Padeda įsivardinti norimus tikslus bei uždavinius ir kaip bus viskas 

vykdoma. 20 proc. paslaugų gavėjų dėl sunkesnės negalios ISGP sudaryme dalyvauja su artimųjų 

pagalba,  60 proc. paslaugų gavėjų individualaus socialinės globos plano sudaryme dalyvauja 

savarankiškai, nes geba išreikšti savo nuomonę, išsakyti savo poreikius, juos suformuluoti. Į ISGP plano 

rengimą, vykdymą ir peržiūrėjimą yra įtraukiami paslaugų gavėjai, užtikrinant jų asmeninį indėlį į jų 

individualų planą. 
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REZULTATAI, KURIE PARODO ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMĄ Į INDIVIDUALIŲ PLANŲ RENGIMĄ 

 35 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į Individualaus plano 

rengimą ir peržiūrą, kad užtikrintų paslaugų gavėjo asmeninį indėlį į jo/jos Individualų planą.  

Rodiklis: Paslaugų gavėjų įtraukimo į 2019 m. individualaus socialinės globos planą būdų procentinis 

pasiskirstymas. 

 
 
1 pav. Paslaugų gavėjų įtraukimo į 2019 m. Individualaus socialinės globos planą būdų procentinis pasiskirstymas. 
 

Rezultatų paaiškinimas: 

Matavimo vienetai: įtraukimo būdai: paslaugų gavėjai individualaus socialinės globos plano sudaryme 

dalyvauja savarankiškai; darbuotojai užpildo ISGP pokalbio su paslaugų gavėju metu; darbuotojas stebi 

paslaugų gavėjo emocinę reakciją, naudojant metodines priemones ir užpildo ISGP formą. Apklausos 

metu dalyvavo visi 25 paslaugos gavėjai. ISGP sudaromas: senyvo amžiaus asmenims ne vėliau kaip per 

1 mėnesį, asmeniui su negalia- ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio nuo asmens atvykimo į socialinės globos 

įstaigą dienos. Peržiūrimas du kartus per metus.  Anketinė apklausa buvo vykdoma 2019 m. gruodžio 

mėnesį. 
Šaltinis: anketa. Anketų duomenys laikomi Anketinių apklausų byloje. 

Rezultatai: 1 pav. iliustruoja, kad 44 proc. paslaugų gavėjų dėl sunkios negalios ISGP sudaryme 

dalyvauja stebėjimo būdu, naudojant metodines priemones, bendraujant su kitais komandos nariais, 

teikiančiais paslaugas. O 56 proc. paslaugų gavėjų individualaus socialinės globos plano sudaryme 

dalyvauja su darbuotojo pagalba. Pokalbio metu darbuotojas kartu su gyventoju aptaria asmens fizinius ir 

socialinius kriterijus. Padeda įsivardinti norimus tikslus bei uždavinius ir kaip bus viskas vykdoma. Į 

ISGP plano rengimą, vykdymą ir peržiūrėjimą yra įtraukiami paslaugų gavėjai, užtikrinant jų asmeninį 

indėlį į jų individualų planą. 
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