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ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA 

 
Šakių socialinių paslaugų centro globos paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija apibrėžia 

Šakių socialinių paslaugų centro (toliau — Centras) socialinių darbuotojų taikomas priemones 
teikiant psichosocialinę pagalbą ir palaikymą asmeniui (šeimai), kuriomis daromas poveikis 
formuojant galios santykius: įsitraukimo, dalyvavimo sąmoningumo ir autonomijos. 

 
Centras siekia kurti kokybės kultūrą: 

 kokybiškai vykdo vadovavimo funkciją laikydamasis atitinkamo vadovavimo stiliaus, 

naudodamas įvairias poveikio formas, valdymo būdus ir metodus, kuriais tinkamai nukreipia ir 

motyvuoja Centro darbuotojus siekti tam tikro tikslo; 

 Centro direktorius efektyviai priima įstaigos veiklos sprendimus; 

 pasitiki, vertina ir įgalina savo darbuotojus, formuoja pozityvų jų požiūrį į socialinių 

paslaugų gavėją; 

 sistemingai atlieka darbuotojų ir įstaigos veiklos kokybės įgyvendinimą ir vertinimą, 

 Centras vykdo veiklą  strateginio valdymo sistemos rėmuose. 
 

Socialinės srities darbuotojai savo darbe taiko įga1inimo metodą, kuriuo 
identifikuojami, atkuriami ir palaikomi socialinių paslaugų gavėjų gebėjimai, vyksta jų 
motyvavimo, mokymosi ir savęs vertinimo skatinimas. 

Įgalinimas — tai besitęsiantis procesas įtraukiantis socialinių paslaugų gavėją į  pozityvius 
pokyčius, susijusius su jo savigarba ir padedantis kurti bei plėtoti prasmingus socialinius ryšius 
(draugystę, formalų ir neformalų  palaikymą). 

Įgalinimas vyksta žinių, elgesio (gebėjimų) ir emocijų  lygmenyje. 
Įgalinimo metodo taikymas mažina socialinės srities darbuotojo dominavimą ir didina 

gyvenimo kontrolės galios perdavimą patiems socialinių paslaugų gavėjams, jų pasirinkimo 
galimybes ir apsisprendimą. 

Įgalinimo lygmenys: individualus, grupinis bei bendruomeninis. 

 

INDIVIDUALUS ĮGALINIMAS 

 

Individualaus Įgalinimo tikslas - kad paslaugų gavėjas, siekiantis pagerinti savo (šeimos) 

padėtį, socialinės srities darbuotojui konkrečiais veiksmais padedant (tarpininkaujant), 

identifikuotų, suprastų ir išplėtotų savyje esantį potencialą -  pradėtų vis labiau kontroliuoti, 

valdyti savo psichinę ir socialinę tikrovę, gebėjimą savarankiškai funkcionuoti. 

Individualaus įgalinimo esmė - nuolatinėmis socialinių paslaugų gavėjo pastangomis, 

suvokiant savo gebėjimus, siekti savarankiško funkcionavimo. 

 

Individualiu įgalinimu siekiama sumažinti socialinių paslaugų gavėjo, atsidūrusio 

probleminėje situacijoje, bejėgiškumą, skatinama keistis ir keisti savo aplinką, kritiškai ir atsakingai 

mąstyti bei veikti, suteikiama pasirinkimo galimybių laisvė, reikiamos žinios, įgūdžiai,  ištekliai, 

prisiimant atsakomybę už savo poelgius ir gyvenseną. 

 

Individualų įgalinimą rodantys požymiai: 

 Dalyvavimas sprendimų priėmime;  

 Informuotumas; 

 Motyvacija; 



 

Tarpininkavimas 

 

Apribojimų 

šalinimas 

 

Savipagalbos 

grupių būrimas 

 

 

Informavimas 

Socialinių 

paslaugų gavėjo 

stiprybių 

identifikavimas 

 

 Pasitikėjimas, atvirumas, gebėjimas pasirūpinti savimi;  

 Tam tikro elgesio įgūdžiai; 

 Pozityvus požiūris; 

 Komunikacija; 

 Grįžtamasis ryšys. 

 

 

Pagrindinis įgalinimo proceso veiksnys yra santykis. Siektina, kad socialinės srities 

darbuotojas turėdamas įtakos socialinių paslaugų gavėjui, elgtųsi labiau kaip kolega, o ne kaip 

nešališkas profesionalas. Darbuotojas turi tikėti kliento paslaugų gavėjo galimybėmis įveikti krizę. 

Patikėjimas yra ypatingai svarbus santykių veiksnys, nes, tik matydamas, kad socialinės srities  

darbuotojas juo pasitiki, klientas supranta galįs padėti pakeisti netenkinamą situaciją, socialinių 

paslaugų gavėjas pajunta savo vertę, tiki, kad gali prisidėti prie pokyčių įgyvendinimo. 

 

Socialinės srities darbuotojo veiklos principai: 

 

Socialinės srities darbuotojo uždaviniai: 

 Siekti užtikrinti asmens įsitraukimą ir dalyvavimą; 

 Auginti socialinių paslaugų gavėjo sąmoningumą; 

 Parodyti asmeniui jo stipriąsias puses; 

 Skatinti socialinių paslaugų gavėjus tapti autonomiškais; 

 Pastebėti įgalinimą kiekvienu konkrečiu atveju. 

 

Socialinės srities darbuotojai, siekdami socialinio darbo veiklos efektyvumo, pozityvių 

socialinių pokyčių ir pasitelkiamų priemonių  naujumo, bei kokybės ir ieškodami įvairių poveikių 

priemonių, turi atkreipti dėmesį į įvairaus pobūdžio socialinių paslaugų gavėjų problemas, 

susijusias su socialiniu funkcionavimu ir savarankiškumu. 



 Įgalinimu, pasitelkiant aplinkoje esančius išteklius, suteikiama socialinių paslaugų 

gavėjui savarankiškumo (valdyti padėtį, tobulinti savo kompetencijas ir pan.). Skatinant socialinių 

paslaugų gavėjams gebėjimą patiems tvarkytis savo gyvenimą ir pajusti pasitikėjimą savimi, 

siekiama įtvirtinti didesnį atsparumą ir orientuojamasi į ilgalaikę perspektyvą, kad ilgainiui 

socialinių paslaugų gavėjų stiprybės — vidiniai ir išoriniai ištekliai padėtų savarankiškai spręsti 

iškilusias problemas. 

 Įgalinimo veiksniams įgyvendinti reikalingas laikas, kad vyktų vyksmas — procesas 

reikalauja socialinių paslaugų gavėjų visokeriopų išteklių, asmeninių nuolatinių pastangų. Įgalinimo 

procesas atsiskleidžia palaipsniui ir yra glaudžiai susijęs su psichosocialinėmis žmogaus 

kategorijomis: savikontrole, savigarba, pasitikėjimu savimi, kitų savo stiprybių atpažinimu. Vidinis 

potencialas sudaro galimybę socialinių paslaugų gavėjui atsirasti teigiamų pokyčių apsisprendžiant, 

tampant nepriklausomu, priimant sprendimus. Įgalinimo procesas — įgalinimo procese svarbūs tiek 

individualūs paslaugų gavėjo potencialai, tiek socialinis (soc. srities specialistų pagalba), vietos 

bendruomenės palaikymas ir pan.  

Socialinės srities darbuotojai, įgalindami socialinių paslaugų gavėją, tikslo pasiekimui, 

atsakingi už teigiamą santykį su paslaugų gavėju užmezgimu, bendrauja veiksmingai, nuoširdžiai, 

skatina supratimą ir atvirumą. 

Socialinės srities darbuotojai skatina socialinių paslaugų gavėjus prisiimti atsakomybę 

keičiant savo aplinką. Siekiant minimalizuoti neigiamą aplinkos poveikį, skatina socialinių paslaugų 

gavėją atrasti specifinių įgūdžių, reikalingų keičiant aplinką, o svarbiausia — prisiimti pagrindinę 

atsakomybę pačiam už save, už savo veiksmus. Pats įgalinimas prasideda, kai socialinių paslaugų 

gavėjai patys apsibrėžia savo poreikius ir siekius, patys, o ne socialinės srities darbuotojai, priima 

sprendimus ir dėl jų prisiima atsakomybę. 

 

GRUPINIS ĮGALINIMAS 

Socialinės srities darbuotojas turi skirti dėmesį savipagalbos grupėms, padėti joms kurtis, 

tarpininkauti į jas siunčiant socialinių paslaugų gavėjus, palaikyti juos savipagalbos grupėse ir 

stiprinti jų gebėjimus. Pagalbos sau grupė - tai savanoriškas žmonių grupės susivienijimas, kurie 

turi bendrų poreikių ir problemų, nuolat susitinka, kad padėtų vieni kitiems ir apsikeistų 

informacija, reikalinga sprendžiant problemas. Grupė - efektyvi kritinio sąmoningumo skatinimo, 

savitarpio pagalbos priemone. Įgalinimas padeda žmogui priimti ir netgi pagreitinti pokyčius. Labai 

svarbu, kad grupėje būtų bent vienas socialinių paslaugų gavėjui reikšmingas asmuo. 

Grupinio įgalinimo procese svarbu, kad turintys didesnę galią dalyviai, padėtų silpnesniam 

taip, kad neužgožtų jo laisvės ir skatintų jo savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę. 

 

BENDRUOMENINIS ĮGALINIMAS 

 

Bendruomenė kuria socialinių paslaugų gavėjo gebėjimą veikti kartu su kitais ir kurti 

bendruomenę. Bendruomeninis įgalinimas atlieka geresnę aplinkų ir sprendimų priėmimo kontrolę 

tose aplinkose, kuriose bendruomenė veikia. Bendruomenė moko socialinių paslaugų gavėjus 

priimti sprendimus grupėje, spręsti bendras problemas, mobilizuoti resursus bendram gėriui 

pasiekti. Socialinių paslaugų gavėjai patys kartu formuluoja ir išsikelia tikslus, renkasi priemones 

jiems pasiekti, vertina rezultatus. Bendruomeninis įgalinimas numano tikėjimą aktyvia demokratija, 

maksimaliu narių dalyvavimu, žmogaus teisių įgyvendinimu priimant jiems svarbius sprendimus.  

 

 

 

 

 

 



ĮGALINIMO ETAPAI IR REZULTATAI, BENDRADARBIAUJANT IR TEIKIANT 

PSICHOSOCIALINĘ PAGALBĄ GLOBOS CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJAMS 

 
Socialinių įgūdžių 

ugdymo ir 

palaikymo 

paslaugos 

Teikiamos 

paslaugos 

Įgalinimo požymiai Įgalinimo rezultatai 

PRIĖMIMAS 

 

 

 

 

 

Bendravimas 

 

 

Dialogas tarp 

socialinio darbuotojo 

ir asmens (šeimos) 

Asmuo (šeima) užmezga 

dialogą, geba palaikyti 

pokalbį, „priima“ socialinės 

srities darbuotoją 

Pasitikėjimo 

užmezgimas 

Asmuo (šeima) pasitiki 

socialinės srities darbuotoju 

Asmens (šeimos) 

įtraukimas 

Asmens (šeimos) 

motyvuotas dalyvavimas 

bendradarbiavimas 

Atvejo vadybos 

posėdis 

Globos pradžia 

 

Informuotumas Asmeniui (šeimai) 

įvardijamas poreikis tapti 

globėju 

Komunikacija Asmuo (šeima) išsako ir 

įvertina savo situaciją, dėl 

galimybės tapti globėju. 

Dalyvavimas 

sprendimų priėmime 

Asmuo (šeima) teikia 

prašymą tapti globėju, 

priima vaiką į saugią 

aplinką, pagal poreikį ir 

galimybes lanko GIMK 

mokymus. 

PASLAUGŲ 

TEIKIMAS 

Kompleksinių 

paslaugų paketas 

Komunikacija Asmuo (šeima) atviras 

bendravimui 

Motyvacija Stebimos asmeninės 

pastangos 

Atvirumas Stebimas aiškumas ir 

konkretumas 

Stiprybių atradimas Stebimos stipriosios pusės, 

jomis naudojamasi siekiant 

pokyčių 

Atitinkamo elgesio, 

įgūdžių stiprinimas 

Stebimas gebėjimas save 

kontroliuoti 

Grįžtamasis ryšys Stebimas gebėjimas 

analizuoti ir vertinti 

pasiektus rezultatus 

Atsakomybė Stebimi įgalinimo rezultatai, 

atsakomybė priimant 

sprendimus 

Dalyvavimas 

savipagalbos grupėje 

Stebimas gebėjimas dalintis 

savo patirtimi 



PASLAUGŲ 

TĘSTINUMAS 

Sistemingas 

informavimas apie 

galimas gauti 

socialines 

paslaugas 

Grįžtamasis ryšys Asmuo (šeima) jaučiasi 

vertinamas 

Gebėjimas rūpintis 

savimi ir šeima 

Asmuo (šeima) valdo 

situaciją, sistemingai stiprina 

psichosocialinį klimatą 

Gerovės kūrimas Stebimas savarankiškumas 

priimant sprendimus 

PASLAUGŲ 

VERTINIMAS 

Vertinimui 

naudojami 

klausimynai, 

apklausos 

Rezultatų 

fiksavimas, 

analizavimas, 

sudaromos išvados 

Stebimas gebėjimas 

savarankiškai valdyti 

situaciją šeimoje, 

sistemingai bendradarbiauti 

siekiant šeimos gerovės 
 


