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ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

 PAGALBOS Į NAMUS IR DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIŲ 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) įgalinimo koncepcija apibrėžia 

Centro socialinės srities darbuotojų taikomas priemones organizuojant ir teikiant pagalbos į namus 

ir dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, kuriomis siekiama paslaugų gavėjų 

įsitraukimo, dalyvavimo ir motyvacijos keisti sąlygas, trukdančias patenkinti jo individualius 

poreikius. 

2. Įgalinimas Centre – tai nuolatinis ir besitęsiantis procesas, kuris skatina paslaugų gavėjus 

siekti pozityvių pokyčių, tapti savarankiškesniu, aktyvesniu ir kuo mažiau priklausomu nuo 

aplinkinų. 

3. Centro paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija siekia užtikrinti paslaugų gavėjų lygiateisį 

dalyvavimą visuose organizacijos lygmenyse, susijusiuose su pagalbos į namus ir dienos socialinės 

globos paslaugų teikimu. 

4. Į sprendimų priėmimą, paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą yra įtraukiami ne tik 

paslaugų gavėjai, bet pagal galimybes ir jų artimieji. 

5. Centro darbuotojai vadovaujasi neteisiančiu požiūriu, orumo puoselėjimu, teisių paisimu, 

laikosi konfidencialumo. 

6. Centras siekia socialinių paslaugų gavėjus įgalinti individualiu lygmeniu. 

 

                                               II. INDIVIDUALUS ĮGALINIMAS 

 

7. Centro socialinų paslaugų įgalinimas yra individualus ir nuolatinis procesas. Individualaus 

įgalinimo esmė – perėjimas iš pasyvios būklės į aktyvią. Aktyvi asmens būklė didina pasitikėjimą  

savimi,  savęs  priėmimą, socialinį ir politinį suvokimą, gebėjimą  būti  svarbia  dalimi  priimant 

sprendimus. 

8. Centro individualaus įgalinimo tikslas, skatinti didesnį paslaugų gavėjų aktyvumą stiprinant 

grįžtamąjį ryšį, įtraukiant juos į paslaugų planavimą, valdymą, vykdymą. Centrui svarbu, kad 

paslaugų gavėjai, kurie nebegali pakeisti, pagerinti savo esamos padėties, padedant darbuotojui, 

išugdytų savyje gebėjimą didesniam savarankiškumui ar būtų palaikomas esamas savarankiškumo 

lygis. 

9. Savarankiškumo siekiama 3 srityse: asmens higienoje, maisto poreikių patenkinime, buityje 

(namų ruošuoje). 

10. Taikant individualų įgalinimo lygmenį svarbu, kad darbuotojai stengtųsi sukurti pozityvią 



aplinką, padėtų paslaugų gavėjui atrasti savo stiprybes. Visi darbuotojai turi siekti, kad paslaugų 

gavėjai dalyvautų paslaugos teikimo procese: jaustųsi galintys išsakyti savo nuomonę, priimti 

sprendimus, būtų gerbiamas jų savarankiškumas, nuomonė bei sudaromos sąlygos pasinaudoti savo 

gebėjimais. 

11. Individualaus įgalinimo procesas: paslaugų gavėjų įtraukimas-dalyvavimas-įgalinimas. 

12. Individualaus įgalinimo pokyčiai vertinami teigiamai ir procesas laikomas pavykusiu, kai 

socialinių paslaugų gavėjai pradeda aktyviau dalyvauti sprendimų priėmime, išsakyti savo 

nuomonę, fizinėms galimybėms leidus tampa savarankiškesni. 

 

III. INDIVIDUALAUS ĮGALINIMO RODIKLIAI IR REZULTATAI 

 

13. Centro pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų gavėjai ir jų artimieji yra 

įtraukiami į Individualaus pagalbos plano rengimą, sprendimų priėmimo procesus. 

14. Centro įgalinančios aplinkos sukūrimas paslaugų gavėjams - tai paslaugų gavėjo 

savarankiškumo siekimas asmens higienos, maisto poreikių ir namų ruošos srityse. 

15. Socialinis darbuotojas, kartu su lankomosios priežiūros darbuotoju pildo Individualius 

pagalbos planus, kuriuose kartu su paslaugų gavėju, esant galimybei ir jo artimaisiais išsikelia 

įgalinimo tikslą. 

16. Paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatų rodikliai: 

16.1. paslaugų gavėjų dalis (proc.), pasiekusių įgalinimo tikslus, išsikeltus Individualiuose 

pagalbos planuose, asmens higienos, maisto poreikių patenkinimo ir namų ruošos srityse. 

17. Pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatai 

susisteminami einamųjų metų spalio mėnesį. 

18. Duomenys iš Individualių pagalbos planų renkami, tų paslaugų gavėjų, kurie paslaugas 

gauna ne trumpiau nei 6 mėnesius. 

19. Duomenis iš Individualių pagalbos planų surenka ir susistemina socialinis darbuotojas.  

20. Individualūs įgalinimo rezultatai aptariami su kiekvienu paslaugų gavėju ar jo artimaisiais 

individualiai. 

21. Apibendrinti rezultatai pristatomi susirinkimo metu, kiekvienų metų gruodžio mėnesį, esant 

poreikiui ruošiamos rekomendacijos įgalinimo procesui gerinti. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Darbuotojai su šia įgalinimo koncepcija supažindinami pasirašytinai, aptarus ją susirinkime. 

23. Paslaugų gavėjus su įgalinimo būdais supažindina lankomosios priežiūros darbuotojai 

individualiai, išdalinus jiems atmintines. 

24. Įgalinimo koncepcija yra peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį. 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 


