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                                                                                                P A T V I R T I N T A 

                                                                                         Josvainių socialinio ir ugdymo centro 

                                                                                direktoriaus 2021 m. kovo 15 d.  

                                                            įsakymu Nr. V1-11 
 

                                 

JOSVAINIŲ SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO SUAUGUSIŲ IR SENYVO AMŽIAUS 

ASMENŲ GLOBOS PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJŲ INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS 

GLOBOS PLANO RENGIMO, PERŽIŪRĖJIMO IR TIKSLINIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Ši tvarka reglamentuoja Josvainių socialinio ir ugdymo centro suaugusių ir senyvo amžiaus 

asmenų globos padalinio (toliau-Centras) paslaugų gavėjų įtraukimą į  individualaus socialinės globos 

plano sudarymą,  peržiūrėjimą ir tikslinimą (toliau-ISGP) sudarymo procedūras. 

                2. Tvarka parengta vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių globos normų  

aprašo 4 priedu ,,Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) 

socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams, specializuotiems slaugos ir socialinės 

globos namams ir grupinio gyvenimo namams“ (2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 ,, Dėl 

socialinės globos normų aprašo tvirtinimo“) aktualia redakcija. 

  

II. ISGP RENGIMAS, PERŽIŪRĖJIMAS IR TIKSLINIMAS 

 

3. ISGP sudarymo tikslas – atsižvelgiant į paslaugų gavėjų savarankiškumo lygį, palaikyti ir 

stiprinti paslaugų gavėjų gebėjimus atlikti įvairias veiklas. 

4. ISGP paslaugų gavėjui parengiamas per 1 mėnesį  nuo paslaugų teikimo pradžios (priedas Nr. 

2). 

5. Už ISGP rengimą, peržiūrėjimą ir tikslinimą atsakingas socialinis darbuotojas. 

6. ISGP rengime dalyvauja paslaugų gavėjas ir jį atstovaujantis asmuo, kiti specialistai.  

7. Sudarant ISGP įvertinamas paslaugų gavėjo savarankiškumo lygis poreikių /pagalbos srityse, 

numatomi socialinės globos uždaviniai ir priemonės jiems pasiekti.  Uždaviniai nukreipti į paslaugų 

gavėjų įgalinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą. 

8. ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas 1 kartą per metus, o atsiradus naujoms aplinkybėms, 

susijusioms paslaugų gavėjo sveikata ar kitokiomis aplinkybėmis peržiūrimas iškart po aplinkybių 

atsiradimo. 

9. Peržiūrėtame ISGP pateikiama rezultatų analizė, įvertinti poreikių pokyčiai bei numatomi nauji 

uždaviniai ir priemonės jiems pasiekti. 

 

III. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į ISGP RENGIMĄ PROCEDŪROS 

 

10. Savarankiškumas ir gebėjimas bei norėjimas priimti sprendimus yra svarbiausias gyvenimo 

kokybės veiksnys, todėl labai svarbu į ISGP rengimą, peržiūrėjimą ir tikslinimą įtraukti patį paslaugų 

gavėją. 

11. ISGP sudaryme dalyvauja paslaugų gavėjas, gebantis žodžiu ar neverbaline kalba  išreikšti 

savo nuomonę. 

12. Socialinio darbuotojo ir paslaugų gavėjo  pokalbio metu pildoma individualių poreikių 

vertinimo anketa (priedas Nr. 1), kurioje įsivertinama pagalbos/poreikio sritis, nurodoma reikiamos 

pagalbos pobūdį, pasiūlymus, pageidavimus. 

13. Jei paslaugų gavėjas dėl ligos negali dalyvauti ISGP rengime, į rengimo procesą įtraukiamas 

paslaugų gavėją atstovaujantis asmuo (,,savas“ asmuo, paslaugų gavėjo artimasis). 

14. Socialinis darbuotojas, įvertinęs paslaugų gavėjo poreikius, atsižvelgdamas į paslaugų gavėjo, 

jį atstovaujančio asmens, kitų specialistų nuomonę suformuluoja  galutinius socialinės globos uždavinius 

ir priemones. 
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15. Tokiu pačiu principu vykdomas ISGP peržiūrėjimas ir tikslinimas. 

16. Paslaugų gavėjo pageidavimai mirties atveju pildoma (priedas Nr.3) formoje. 

   

           

IV  SKYRIUS 

                                       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Su ISGP rengimo, peržiūrėjimo ir tikslinimo tvarka (toliau – tvarka) paslaugų gavėjai, juos 

atstovaujantys asmenys susipažinti gali atvykę į Centrą. Išreiškus pageidavimą: gali susipažinti 

elektroninėje erdvėje, susirinkimų metu ar kitokiu asmeniui patogiu, būdu. 

18. Tvarka kartą per metus yra peržiūrima ir tikslinama. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 


