
 

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAGALBOS Į NAMUS IR 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ 

PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪRŲ TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS. 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro (toliau ZRSPC), pagalbos į namus ir dienos 

socialinės globos paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir 

procedūrų aprašas apibrėžia kaip paslaugų gavėjai yra įtraukiami į paslaugų planavimą, teikimą ir 

vertinimą. 

 2. Paslaugų gavėjų įtraukimas į paslaugų planavimo, teikimo ir vertinimo procesą patvirtina 

ZRSPC nuostatą aktyvinti paslaugų gavėjų dalyvavimą, atspindėti jų interesus priimtuose 

sprendimuose ir skatinti pasitikėjimą paslaugas teikiančia įstaiga. 

 

II SKYRIUS.  

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMAS Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR 

VERTINIMĄ 

 

 3. ZRSPC vadovaujasi nuostata, kad paslaugų gavėjas gaudamas pagalbos į namus ar dienos 

socialinės globos paslaugas gali pats geriausiai įvardyti savo poreikius ir galimybes, todėl siekia 

paslaugų gavėją įgalinti kuo aktyviau įsitraukti į Individualaus pagalbos plano sudarymą, paslaugų 

teikimą ir vertinimą. Jei paslaugų gavėjas yra neveiksnus į šį procesą, esant galimybei, yra įtraukiami 

šeimos nariai, artimieji. 

 4. Paslaugų gavėjų įtraukimas į paslaugų planavimą, prasideda nuo informavimo apie jam 

skirtas paslaugas, bei paskirtą darbuotoją (-us), kuris (-ie) teiks paslaugas asmens namuose. Kartu su 

paslaugų gavėju (jei galimybės nėra, jo artimaisiais) pagal poreikį pasirenkamos paslaugos iš 

pagalbos į namus ar dienos socialinės globos paslaugų sąrašo, taip pat įvertinama paslaugų teikimo 

trukmė (val.) ir dažnumas (kartai per savaitę). Sudaroma ir pasirašoma paslaugų teikimo sutartis. 

 5. ZRSPC pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų gavėjai ir jų artimieji yra 

įtraukiami į Individualaus pagalbos plano rengimą, sprendimų priėmimo procesus. Socialinis 

darbuotojas, kartu su lankomosios priežiūros darbuotoju pildo Individualius pagalbos planus, 

kuriuose kartu su paslaugų gavėju, esant galimybei ir jo artimaisiais, išsikelia įgalinimo tikslus ir 

siekia jų įgyvendinimo. 

 6. Paslaugų teikimo ir įgyvendinimo procese paslaugų gavėjai bendrauja su socialiniu 

darbuotoju ir kitais specialistais (bendravimas vyksta telefonu, individualių konsultacijų metu, 

lankantis namuose). 
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 7. Paslaugų teikimo sutartis ir Individualus pagalbos planas vertinimas, tikslinamas ir 

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

lūkesčius, suteiktos ir teikiamos pagalbos efektyvumą, pakankamumą, specialistų rekomendacijas. 

 8. Paslaugų gavėjai viso pagalbos proceso metu skatinami pasinaudoti teise siūlyti 

sprendimus, pasirinkti sprendimų alternatyvas.  

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

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

III SKYRIUS. 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 10. Šis tvarkos aprašas yra  atnaujinamas ir peržiūrimas pagal poreikį. 

 11. Darbuotojai su šiuo tvarkos aprašu supažindinami susirinkimų metu. 

 12. Paslaugų gavėjams šis tvarkos aprašas pateikiamas jiems suprantamai ir aiškiai. 

 13. Tvarkos aprašas patalpinamas įstaigos internetiniame tinklalapyje. 

__________________________________________ 

 

 

 


