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JOSVAINIŲ SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO SUAUGUSIŲ IR SENYVO 

AMŽIAUS ASMENŲ GLOBOS PADALINIO 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA 

 
Suaugusių ir senyvo  amžiaus globos padalinio paslaugų gavėjai yra seni ir neįgalūs 

asmenys. Laikui bėgant silpsta, jų sveikata objektyviai blogėja, silpsta atmintis, progresuoja 

senatvinės  demencijos. Demencija arba senatvinė silpnaprotystė - tai įprastas sindromas 

(tarpusavyje susijusių simptomų grupė), siejamas su vis prastėjančia smegenų ir jos funkcijų būkle.  

Demencija iš esmės pakeičia asmens gyvenimo kokybę – dėl atsiradusių sutrikimų asmeniui 

reikalinga pagalba atliekant elementarią kasdienę veiklą. 

Suaugusių ir senyvo  amžiaus globos padalinio paslaugų gavėjo įgalinimas – tai 

įgalinančios aplinkos kūrimas, kurioje palaikomi asmens gebėjimai kuo ilgiau veikti 

savarankiškai. 

Įgalinimo tikslas – sudaryti sąlygas suaugusių ir senyvo amžiaus asmenų globos padalinio 

paslaugų gavėjams patirti kuo didesnį pasitenkinimą savo kasdiene veikla ir jaustis oriai. 

Suaugusių ir senyvo  amžiaus globos padalinyje įgalinimas apima tris paslaugų gavėjų 

įgalinimo sritis: sveikatą, saviraišką, saugumą. Šias sritis sudaro poreikių/pagalbos sritys, pagal 

kurias individualiuose socialinės globos planuose (toliau – ISGP) keliami įgalinimo tikslai. 

Įgalinimo sritys ir poveikio priemonės 

                        Sritys                                                                           Įgalinimo priemonės 

Sveikata Mityba Paslaugų gavėjo poreikius atitinkančio maitinimo 

organizavimas (tinkamos konsistencijos maistas, 

pritaikyti įrankiai, sėdėjimo vieta ir pan.).  

Asmeninė higiena, 

naudojimasis tualetu, 

apsirengimas, 

nusirengimas 

Savalaikė ir geranoriška darbuotojų pagalba 

prausiantis, maudantis, apsirengiant, nusirengiant. 

Fizinis aktyvumas Fizinį stiprumą palaikančių veiklų organizavimas, 

pasivaikščiojimai lauke. 

 

 

Paslaugų gavėjų poreikiams pritaikytos fizinės 



aplinkos kūrimas, kad galėtų savarankiškai judėti ir 

veikti (ranktūriai, kompensacinė technika ir kt.). 

Vaistų vartojimas Paskirtų vaistų savalaikis vartojimas. 

Saviraiška Bendravimas Šventinių renginių, koncertų organizavimas. Bendrų 

renginių su moksleiviais, meno ir kitomis 

bendruomenėmis organizavimas. 

 Dalyvavimas 

laisvalaikio, užimtumo 

veiklose 

Alternatyvių, paslaugų gavėjų poreikiams ir 

pomėgiams pritaikytų veiklų, organizavimas. 

Paslaugų gavėjų nuomonės ir pasiūlymų išsakymo 

renkantis veiklas skatinimas. 

 Savitvarka Kasdienių įgūdžių palaikymas skatinant kuo ilgiau 

savarankiškai atlikti savitvarkos veiksmus 

(susitvarkyti spintelės stalčių, išsiplauti puoduką ir 

t.t.). 

Saugumas Mobilumo palaikymas Paslaugų gavėjų poreikiams pritaikytos fizinės 

aplinkos kūrimas, kad galėtų savarankiškai judėti ir 

veikti (ranktūriai, kompensacinė technika ir kt.). 

Teisės Nuolatinis paslaugų gavėjų paslaugų gavėjų teisių 

skatinimas, jų pateikimas paslaugų gavėjų suvokimo 

lygį atitinkančiu būdu. Teisių užtikrinimas paslaugų 

gavėjams, kurie dėl senatvinės demencijos 

nebesuvokia savo teisių. 

Problemų sprendimas Darbuotojų pagalba sprendžiant iškilusias problemas. 

 Dalyvavimas sudarant 

ISGP 

Paslaugų gavėjų įtraukimas į ISGP sudarymą, 

sukuriant tam tinkamus įrankius. Paslaugų gavėjų 

artimųjų įtraukimas į ISGP sudarymą, užtikrinant 

kokybišką socialinių paslaugų teikimą. 

 

Įgalinimo rezultatų vertinimas 

1. Rezultatų vertinimo tikslas – tobulinti teikiamas paslaugas suaugusių ir senyvo amžiaus 

asmenų globos padalinyje, siekiant įgalinti paslaugų gavėjus kuo ilgiau veikti savarankiškai. 

2. Rodiklis: suaugusių ir senyvo amžiaus asmenų globos padalinio veiklų poveikis 

paslaugų gavėjų savarankiškumo lygiui pagalbos/poreikio srityse. 

3. Vertinimo sritys 

Įgalinimo sritys Poreikio/pagalbos sritys 

Sveikata Mityba, asmeninė higiena, naudojimasis tualetu, apsirengimas, 

nusirengimas, fizinis aktyvumas, vaistų vartojimas 

Saviraiška Bendravimas, dalyvavimas laisvalaikio, užimtumo veiklose, savitvarka 

Saugumas Mobilus palaikymas, teisės, problemų sprendimas, dalyvavimas 

sudarant ISGP 



 

4. Matavimui duomenys renkami iš ISGP. Paslaugų gavėjų savarankiškumo lygis 

poreikio/pagalbos srityse matuojamas balais nuo 1 iki 4 (1 -nesavarankiškas, 2 - nesavarankiškas, 

bet rodo pastangas, 3 - dalinai savarankiškas, 4 - savarankiškas).  

5. Vertinimas atliekamas vieną kartą per metus.   

6. ISGP pildo ir vertinimą atlieka socialiniai darbuotojai. 

                                       _____________________________________ 

 


