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ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO  

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR 

VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪRŲ TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šakių socialinių paslaugų centro Globos centro (toliau — Globos centras) paslaugų 

gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Globos centro paslaugų planavimo, teikimo ir vertinimo 

tvarką.  

2. Tvarkos aprašas skirtas suteikti pagalbą budintiems globotojams, globėjams 

(rūpintojams), globėjo (rūpintojo) artimo giminaičio šeimai, šeimynų dalyviams, įtėviams 

teikiantiems ir (ar) organizuojantiems globos centro specialistams.  

3. Globos centro paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą 

tikslai: 

3.1. Įgalinti globėjų (rūpintojų) šeimą kuo aktyviau įsitraukti į paslaugų planavimą, 

pagalbos šeimai plano ir individualių poreikių vertinimo sudarymą, įgyvendinimą, vadovaujantis 

nuostata, kad pati globėjų (rūpintojų) šeima, naudodamasi tinkama pagalba, gali geriausiai 

įvardinti vaiko poreikius ir galimybes;  

3.2. Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų lūkesčius ir poreikius įvertinti reikalingos pagalbos 

globėjų šeimai prieinamumą, pakankamumą, atitikimą individualiems globėjų (rūpintojų) šeimos 

poreikiams; 

3.3. Atsižvelgus į paslaugos gavėjų poreikius inicijuoti ir teikti siūlymus Globos centro 

direktoriui dėl pagalbos globėjų (rūpintojų) šeimoms Šakių rajone tobulinimo. 

4. Globos centro paslaugų gavėjų įtraukimas ir dalyvavimas paslaugų planavimo, teikimo 

ir vertinimo procese liudija apie paslaugos gavėjo aktyvumą, jo interesų atspindėjimą priimtuose 

sprendimuose, sprendimų priėmimo efektyvumą ir reikalingumą, skatina pasitikėjimą paslaugas 

teikiančia įstaiga, formuoja asmeninę atsakomybę už priimtus sprendimus, vykdomus 

įsipareigojimus ar neįvykdymo pasekmes.  

II. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMAS Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ 

5. Vertinant pagalbos vaikui ir globėjų (rūpintojų) šeimai poreikį, atliekama turimų ir globos 

(rūpybos) proceso metu gautų dokumentų ir duomenų  apie vaiką ir šeimą analizė. 

6. Globos centro socialinio darbo specialistas organizuoja susitikimą su paslaugų gavėju. Susitikimo 

su globėjo (rūpintojo) šeima metu aptariamos šeimos problemos, pagalbos poreikis, šeimos ir 

specialistų funkcijos pagalbos procese, atsakoma į globėjų (rūpintojų) šeimai rūpimus klausimus, 

pagal poreikį atliekama šeimos stebėsena jos gyvenamojoje aplinkoje. Pagalbos vaikui ir (arba) 

šeimai poreikiams įvertinti gali būti taikomi specializuoti vaiko ir (ar) šeimos vertinimo metodai 

(S.M.A.R.T tėvystės anketa, šeimos konferencijos metodas, sociometriniai metodai tokie kaip 

šeimos sociograma, ekožemėlapis, genograma). Visi šie įrankiai pagal poreikį ir individualią 

šeimos situaciją yra parenkami ir pildomi konsultacijų metu su paslaugos gavėjais, siekiant 

įvertinti šeimai reikalingų paslaugų poreikį.  

7. Atsižvelgiant į globėjų (rūpintojų) šeimos poreikius, nuomones, lūkesčius bei specialistų 

rekomendacijas, sudaromas Pagalbos šeimai planas kuriame: 

7.1.Numatomas pagalbos šeimai tikslas; 

7.2.Šeimos narių įsipareigojimai; 

7.3. Numatomi pakartotiniai susitikimai siekiant peržiūrėti ir esant poreikiui koreguoti 

pagalbos planus. 

8. Vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa (rūpyba) apsigyvenus šeimynoje, budinčio globotojo,  

globėjo (rūpintojo) šeimoje sudaromas individualus vaiko poreikių vertinimas. Individualus 

vaiko poreikių vertinimas sudaromas ne vėliau  kaip per 30 kalendoriniu dienų nuo vaiko 

apgyvendinimo šeimoje. Nuolatinėje globoje (rūpyboje) esant intensyvios pagalbos poreikiui, 



susidarius krizinei situacijai globėjų (rūpintojų) šeimoje taip pat sudaromas globotiniui 

(rūpintiniui) individualus vaiko poreikių vertinimas.  

9. Pagalbos šeimai planas ir individualus vaiko poreikių vertinimas tikslinamas ir koreguojamas 

kartu su paslaugų gavėjais, atsižvelgiant į situacijos šeimoje pokyčius, šeimos narių nuomonę, 

lūkesčius, suteiktos ir teikiamos pagalbos šeimai efektyvumą, pakankamumą, pagalbos plano 

šeimai efektyvumą, specialistų rekomendacijas.  

10. Paslaugų gavėjai viso pagalbos proceso metu skatinami pasinaudoti teise siūlyti sprendimus, 

pasirinkti sprendimų alternatyvas.  

11. Keičiantis situacijai globėjų (rūpintojų) šeimoje pagalbos šeimai planas yra papildomas nauja 

informacija.  

12. Parengto pagalbos šeimai plano ir individualaus vaiko poreikių vertinimo kopiją globos 

koordinatorius raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia šeimai. 

13. Paslaugų gavėjai supažindinami su asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka. 

Supažindinimas įgalina paslaugų gavėjus siųsti informaciją elektroniniu paštu arba palikti 

informaciją anonimiškai dėl kylančių problemų, siūlyti jų sprendimo būdus bei gauti atsakymą. 

III. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMAS Į PASLAUGŲ TEIKIMĄ 

14. Globos cento paslaugų gavėjai skatinami aparti teikiamų paslaugų efektyvumą, tinkamumą 

individualių susitikimų su socialinio darbo specialistais metu. Susitikimų metu išklausoma 

paslaugų gavėjų nuomonė, lūkesčiai, jų pasiūlymai, siekiama į juos atsižvelgti planuojant ir 

vykdant pagalbos procesą.  

15. Paslaugų gavėjai informuojami, konsultuojami ir skatinami aktyviai įsitraukti ir dalyvauti 

pagalbos šeimai plano ir individualaus vaiko vertinimo įgyvendinime.  

16. Paslaugų gavėjai informuojami, konsultuojami ir raginami dalyvauti tarpusavio paramos 

grupėse. Dalyvavimas grupėse skatina tarpusavio pagalbą, sudaro galimybes paslaugų gavėjams  

dalintis žiniomis, patirtimi, kartu su kitais dalyviais siekti pokyčio, mokytis vieniems iš kitų.  

IV. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMAS Į PASLAUGŲ VERTINIMĄ 

17. Paslaugų gavėjai ne rečiau kaip kartą per metus dalyvauja anketinėje apklausoje apie teikiamų 

(suteiktų) paslaugų kokybę, apibendrinti duomenys talpinami metinėje veiklos ataskaitoje.  

18. Pakartotiniuose pagalbos šeimai plano aptarimuose išklausoma paslaugų gavėjų nuomonė apie 

teikiamų paslaugų naudą ir efektyvumą, šeimos narių vertinimai apie jų šeimos situacijos 

pokyčius fiksuojami. Esant reikalui, koreguojamas pagalbos šeimai arba individualus vaiko 

poreikių vertinimas įraukiant kitas paslaugas ir pagalbos būdus.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Paslaugų gavėjai su tvarkos aprašu supažindinami individualiai. 
20. . Su šiuo tvarkos aprašu supažindinami Centro darbuotojai. 

21. . Tvarkos aprašas skelbiamas viešai Centro interneto svetainėje www.sakiuspcentras.lt 

__________________________________________ 


