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KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ 

GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALAUS PLANAVIMO PROCESĄ  PROCEDŪRA 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gyventojų įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūra reglamentuoja 

Kukarskės globos namų gyventojų įtraukimą į individualaus planavimo procesą. 

2. Individualaus socialinės globos plano (toliau – ISGP) rengimo tikslas – atsižvelgiant į 

savarankiškumo lygį, palaikyti ir stiprinti Globos namų gyventojų gebėjimus atlikti įvairias veiklas.  

3. ISGP Globos namų gyventojui yra parengiamas per du mėnesius nuo gyventojo 

atvykimo. 

4. Už ISGP parengimą, peržiūrėjimą ir tikslinimą atsakingi vyresn. socialinė darbuotoja 

kiti socialiniai darbuotojai. 

5. ISGP rengime dalyvauja Globos namų gyventojas arba jį atstovaujantis asmuo, kiti 

specialistai. 

6. Rengiant planą įvertinamas gyventojo savarankiškumo lygis tam tikrose srityse, 

numatomi socialinės globos tikslai ir veiklos jiems pasiekti. Tikslai turi būti nukreipti į asmens 

gyvenimo kokybės gerinimą ir įgalinimą. 

7. ISGP yra peržiūrimas ir patikslinamas kartu su gyventoju arba jį atstovaujančiu 

asmeniu, kitais specialistais vieną kartą per metus arba atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusiomis 

su gyventojo sveikatos būkle, asmens socialinės globos poreikio pasikeitimais. 

8. ISGP yra tvirtinamas gyventojo arba jį atstovaujančio asmens, kitų specialistų 

dalyvavusių plano rengime parašais. 

 

II SKYRIUS 

GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMAS Į INDIVIDUALAUS PLANAVIMO PROCESĄ  

 

9. Savarankiškumas ir gebėjimas bei norėjimas priimti sprendimus yra svarbiausias 

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

ir patį paslaugų gavėją. 

10. ISGP rengime dalyvauja gyventojas gebantis žodžiu ar neverbaliai išreikšti savo 

nuomonę. 

11. Jei gyventojas dėl ligos negali dalyvauti ISGP rengime, į planavimo procesą 

įtraukiamas gyventoją atstovaujantis asmuo, kiti specialistai. 

12. Socialinis darbuotojas, įvertinęs gyventojo poreikius, atsižvelgdamas į gyventojo, jį 

atstovaujančio asmens bei kitų specialistų nuomonę suformuoja galutinius socialinės globos tikslus 

ir veiklas. Viskas dar kartą aptariama su gyventoju ar jį atstovaujančiu asmeniu. Įsitikinama, kad 

tikslai suprantami ir jų bus siekiama. 



13. Tokiu pat principu vykdomas ir ISGP peržiūrėjimas bei tikslinimas. 

 

III SKYRIUS 

RODIKLIAI IR REZULTATAI 

14. Gyventojų įtraukimo į individualaus planavimo procesą rodikliai yra: 

14.1. ISGP parengtas kartu su gyventoju; 

14.2. ISGP parengtas kartu su gyventoją atstovaujančiu asmeniu. 

15. Rezultatai skaičiuojami ir susisteminami vieną kartą per metus. Duomenys surenkami 

iš ISGP, kuriuos susistemina socialinė darbuotoja. Rezultatai bus pavaizduoti procentine išraiška, 

diagramose. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. ISGP yra saugomi pas vyresn. socialinę darbuotoją. 

17. Tvarka skelbiama Globos namų internetiniame tinklalapyje. 

 


