
 

 

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

 PAGALBOS Į NAMUS IR DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ INDIVIDUALAUS PAGALBOS PLANO RENGIMO IR VYKDYMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Individualus pagalbos planas (toliau IPP) – yra darbo su paslaugų gavėju 

dokumentas, kuriame atsispindi ko bus siekiama pagalbos teikimo metu ir kaip tai bus daroma.  

2. IPP tikslas - sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai ir 

visavertiškai gyventi namuose, užtikrinant tinkamų socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, 

atsižvelgiant į paslaugų gavėjo poreikius ir galimybes, siekti paslaugų gavėjo savarankiškumo 

(įgalinimo) asmens higienos, maisto poreikių patenkinimo ir namų ruošos srityse. 

3. Paslaugų gavėjai (gebantys išreikšti savo nuomonę) ar jų artimieji/globėjai turi 

dalyvauti visuose plano sudarymo, tikslinimo etapuose, rezultatų aptarime. 

 

II. IPP STRUKTŪRA, PLANAVIMO IR SUDARYMO PROCESAS 

 

4. IPP sudaro trys pagrindinės dalys: 

 trumpa informacija apie asmenį; 

 asmeniniai paslaugų gavėjų tisklai, siekiant įgalinimo; 

 bendri paslaugų gavėjo tikslai, pagal poreikių ir interesų sritis (asmens higiena ir priežiūra, maisto 

poreikių patenkinimas, buitis (namų ruoša)). 

 

5. IPP planavimo ir sudarymo procesas: 

5.1. IPP paslaugų gavėjui sudaromas  ne vėliau, kaip  per 1 mėn. nuo paslaugų teikimo pradžios. 

Socialinis darbuotojas į plano rengimą įtraukia paslaugų gavėją, esant galimybei jo artimuosius, 

lankomosios priežiūros darbuotojus (pagal poreikį kitus specialistus). 
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5.2. bendri paslaugų gavėjo duomenys yra surenkami iš asmens bylos (gimimo metai, socialinių 

ryšių tinklas, asmens sveikatos būklė, nustatytas darbingumo lygis, spec. poreikiai); 

5.3. paslaugų gavėjo prašoma išsakyti savo poreikius, norus ir kartu su juo iškelti įgalinimo tikslus, 

bei įvardinti kaip planuojama siekti jų realizacijos. Jeigu paslaugų gavėjas nepajėgus to padaryti 

savarankiškai, tačiau turi artimųjų su kuriais palaiko ryšius, prašoma jų pagalbos.  

5.4. jeigu paslaugų gavėjas nepajėgus išreikšti savo poreikių, išsikelti įgalinimo tikslų ir neturi 

artimųjų, darbuotojas naudoja stebėjimo metodą ir stebi jo emocijas, elgesį bei kūno reakcijas. 

Remdamasis gauta informacija darbuotojas nustato paslaugų gavėjo galimybes, ir iškelia įgalinimo 

tikslus, bei numato priemones, kuriomis bus siekiama jų realizacijos. 

5.5. visi IPP planavimo procese dalyvavę asmenys jame pasirašo. 

5.6. IPP peržiūrimas esant poreikiui ar pasikeitus aplinkybėms ir patikslinamas ne rečiau kaip kartą 

per metus. 

5.7. Po IPP peržiūros yra fiksuojami pasiekti rezultatai, įvertinami asmens paslaugų poreikių 

pokyčiai, bei sudarant kitų metų planą numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių 

tenkinimu. 

 

III. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į IPP RENGIMĄ MATAVIMO PRIEMONĖS IR 

RODIKLIAI 

 

6. Paslaugų gavėjo įsitraukimo į IPP rengimą vertinimas, atliekamas 1 kartą per metus. 

Už šį vertinimą atsakingas socialinis darbuotojas. 

7. IPP paslaugų gavėjo paprašoma nustatyti, jo įsitraukimo į plano rengimą lygį: 

 savarankiškas (pats formulavo savo poreikius, norus bei kaip siekti jų 

įgyvendinimo); 

 iš dalies savarankiškas (artimieji arba darbuotojas padėjo gyventojui suformuluoti 

poreikius, norus bei kaip siekti jų įgyvendinimo); 

 nesavarankiškas (darbuotojas stebėjo paslaugų gavėją ir remdamasis gauta 

informacija nustatė jo poreikius, bei kaip jų siekti jų įgyvendinimo). 

7.1. jeigu paslaugų gavėjas nepajėgus savarankiškai nustatyti įsitraukimo į plano rengimą lygį, tai 

atlieka artimieji ar darbuotojai. 

8. Paslaugų gavėjo įtraukimo į IPP rengimą rodiklis - Paslaugų gavėjų 

savarankiškai ar iš dalies savarankiškai įsitraukusių į IPP rengimą procentinė dalis nuo bendro 

paslaugų gavėjų skaičiaus.  

 



IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         9. Darbuotojai su šiuo tvarkos aprašu supažindinami pasirašytinai, aptarus jį susirinkime. 

         10. Šis tvarkos aprašas yra siejamas su Įgalinimo koncepcija. 

         11. IPP rengimo ir vykdymo tvakos aprašas atnaujinamas ir peržiūrimas pagal poreikį. 

 ________________________________________________ 

 

 

 

 


