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SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „VIJA“  

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ 

ĮGALINIMO KONCEPCIJA 

 

1. Socialinės globos centro „Vija“ bendruomeniniuose vaikų globos namuose (toliau – 

globos namai) ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos vaikams, turintiems proto ir (ar) 

psichikos negalią, kurių galimybės ugdytis, dalyvauti ir veikti yra sumažėjusios ar žymiai 

sumažėjusios, reikia nuolatinės kitų žmonių priežiūros, pagalbos. Bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose keliamas tikslas – sudaryti tinkamą aplinką ir galimybes vaikų su negalia savarankiškumo 

ugdymui ir gebėjimui pasirūpinti savimi bei pasiruošimui savarankiškam gyvenimui bendruomenėje.  

2. Įgalinimas apibrėžiamas kaip vaiko gebėjimų ir įgūdžių išsakyti savo nuomonę, 

poreikius, priimti sprendimus stiprinimas, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

3. Įgalinimo tikslas – sumažinti vaiko bejėgiškumą, ugdyti ir skatinti imtis atsakomybės 

už savo gyvenimą. Visa tai leidžia vaikui pajusti pasitikėjimą savimi ir ugdyti savo galias, lemiančias 

sėkmingą vaiko funkcionavimą aplinkoje. Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija apibrėžia darbuotojų 

taikomas priemones, kuriomis siekiama formuoti vaikų savarankiškumą, panaudojant jų gebėjimus ir 

formuojant naujus įgūdžius.  

4. Įgalinimo procese yra taikomas individualus įgalinimo lygmuo, kuris orientuotas į 

vaikų pilnavertį dalyvavimą ir lygiavertį santykį gerinant vaikų gyvenimo kokybę ir pasirinkimo 

laisvę.  

5. Pagal vaikų gebėjimus išskiriamos dvi įgalinimo kryptys:  

5.1. įgalinimas per vaiko skatinimą įsitraukti į planavimo procesą, asmeninių tikslų 

išsikėlimą, poreikių įvardinimą, savarankiškumo įgūdžių tam tikroje srityje įvardijimą ir įgijimą; 

5.2. įgalinimas per alternatyvios komunikacijos metodų taikymą, mokant vaikus 

komunikuoti –  išreikšti savo norus ir poreikius (vaikas įgijęs įgūdžius naudotis vizualinėmis 

priemonėmis, gestai – įgalinimas išsakyti savo poreikius).  

6. Sąlygos įgalinimo tikslui įgyvendinti:  

6.1. individualaus įgalinimo procese svarbus yra darbuotojo pasitikėjimas vaiku, 

betarpiškas bendradarbiavimas ir pasitikėjimas vienas kitu. Pasitikėjimas ugdo vaiko 

savarankiškumą, skatina atskleisti savo galias;  

6.2. vaikams sudaroma galimybė rinktis – vaikas pats renkasi ir nusprendžia, kurioje 

srityje ugdys savarankiškumo įgūdžius (kokios konkrečios veiklos mokysis) ir šį įgūdį plėtoja. Vaiko 

individualaus socialinės globos plano (toliau – ISGP) sudarymo metu su vaiko pasirinktu 
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savarankiškumo įgūdžiu siejami ISGP tikslai konkrečioje srityje ir aptariamos priemonės, veiksmai 

tikslo įgyvendinimui;  

6.3. įsitraukimo skatinimas – vaikas įtraukiamas į paslaugų planavimo, teikimo, 

vertinimo procesą, dalyvauja sprendimų priėmimuose, susijusiuose su užimtumo veiklomis, 

išvykomis, kasdienėmis veiklomis namuose;  

6.4. grįžtamasis ryšys (įsivertinimas) – fiksuojamas vaiko tikslų įgyvendinimo 

pasiekimas, aptariama, kas vaikui pavyko, vaikas skatinamas išsakyti ir savo nuomonę bei vertinimą.  

7. Įgalinimo priemonės:  

7.1. bendruomeninio namo susirinkimai, kurių metu:  

 skatinamas nuomonės reiškimas;  

 mokomasi kalbėti ir klausytis;  

 aptariamos situacijos bei priimami susitarimai;  

 kuriami trumpalaikiai planai ir susitarimai (pvz. atostogų, savaitgalio, pareigų 

pasiskirstymas gyvenamosios aplinkos priežiūrai ir pan.);  

7.2. elgesio vertinimo lentelė – darbuotojas su vaiku aptaria tinkamo elgesio taisykles, 

sutaria elgesio vertinimo laikotarpį ir vaikas, pasirinktu būdu (spalvomis, paveikslėliais ar simboliais) 

pats įsivertina savo elgesį;  

7.3. budėjimo grafikas – vaikai pasiskirsto atsakomybėmis, vaikas mato, kokias veiklas 

atlieka paskirtą dieną;  

7.4. „Mano planas“ – vaikas motyvuojamas ir įtraukiamas sudaryti savo planą, kuriame 

vaikas pats pateikia informaciją apie save, ką mėgsta, ko nemėgsta, apie draugus, laisvalaikį, įvardiną 

ką moka, ko nori išmokti ir kokią svajonę turi. Šis vaiko planas yra individualus, vaiko norai ir tikslai 

aptariami ir įtraukiami į vaiko ISGP (vaikas pats sau išsikelia individualų tikslą);  

7.5. „Aš mokausi“ – lentelė (priedas Nr. 1), kurioje pateikiama informacija apie 

kiekvieno vaiko konkrečią veiklą, kurios jis nori išmokti. Lentelėje kas pusmetį vertinami vaiko 

pasiekimai („geba“, „iš dalies geba“, „negeba“), metų pabaigoje vertinamas bendras rezultatas, ar 

vaikas pasiekė savo tikslą išmokęs konkretų, savo pasirinktą įgūdį / komunikacijos priemonę.  

7.6. alternatyvios komunikacijos priemonių taikymas – ugdomi vaiko komunikaciniai 

gebėjimai, naudojant komunikavimo paveikslėlius, kurie reiškia tam tikrus žodžius arba mokant 

gestų. Lentelėje „Aš mokausi“ kas pusmetį vertinami vaiko pasiekimai naudojantis alternatyvios 

komunikacijos priemonėmis („geba“, „iš dalies geba“, „negeba“), metų pabaigoje vertinamas 

bendras rezultatas, ar vaikas išmoko kortelės ar gesto reikšmę ir geba ją taikyti kasdienėje veikloje.  

8. Įgalinimo rodikliai ir rezultatai:  

8.1. Vaikų įgalinimas vertinamas pagal 2 kriterijus: gebėjimą išsikelti asmeninį tikslą ir 

išmoktą įgūdį (gebėjimą) savarankiškumui didinti: 
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Kriterijus Rodiklis Priemonė  Vertinimas  
Asmeninio tikslo 

formulavimas  

 Vaikų skaičius, 

kurie savarankiškai 

išsikėlė sau individualų 

tikslą (lyginant su 

bendru vaikų);  

 Vaikų, pasiekusių 

išsikeltus tikslus, 

skaičius per metus.  

 

„Mano planas“ 

Naudojama 

įsivertinimo forma, 

kurioje vaikas pats 

(arba su darbuotojo 

pagalba) įsivertina, 

ar pavyko pasiekti 

išsikeltą tikslą 

(priedas Nr. 2 ) 

Vaikų pasiekimai 

yra vertinami du 

kartus metuose 

(siejant vertinimą su 

ISGP peržiūra).  

Vertinime dalyvauja 

vaikas ir 

darbuotojas, 

vertinimo rezultatai 

pažymimi įgalinimo 

priemonėse 

(lentelėse) 

Įgytas gebėjimas   vaikų, įgijusių naują 

gyvenimo įgūdį 

(gebėjimą) skaičius per 

metus, lyginant su 

bendru vaikų skaičiumi.  

„Aš mokausi“ 

Lentelėje vaikas 

kartu su darbuotoju 

kas pusę metų 

įsivertina išmoktą 

alternatyvios 

komunikacijos ar 

gyvenimo įgūdį. 

 

 

8.2. vertinimą du kartus metuose (siejant vertinimą su ISGP peržiūra) atlieka socialinis 

darbuotojas, kartu su vaiku, ar kitais vaiko ugdyme dalyvaujančiais specialistais. Individualūs 

įgalinimo rezultatai yra aptariami su vaiku individualaus pokalbio metu, akcentuojant stipriąsias 

vaiko puses ir gebėjimus; 

8.3. išanalizavus įgalinimo rodiklius, numatomi taikomų įgalinimo priemonių gerinimo 

veiksmai. Individualiame socialinės globos plane aptartos priemonės tikslams siekti gali būti 

koreguojamos peržiūros metu;  

8.4. metų pabaigoje vertinamas bendras kiekvieno bendruomeninio namo rezultatas – 

kiek vaikų išmoko konkretaus įgūdžio ar alternatyvios komunikacijos priemonės taikymo kasdienėje 

veikloje. Metinį vertinimą atlieka kiekvieno bendruomeninio namo socialinis darbuotojas, kuris 

rezultatus pateikia direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui;  

8.5. direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, gavęs kiekvieno bendruomeninio 

namo metinius rezultatus, duomenis sistemina ir rengia bendrą rezultatų vertinimą. Gauti rezultatai 

skaičiuojami ir susisteminami vieną kartą per metus kiekvienų kalendorinių metų lapkričio – gruodžio 

mėn. 

9. Baigiamosios nuostatos: 

9.1. esant poreikiui įgalinimo koncepcija peržiūrima, tikslinama ir aptariama su 

darbuotojais bei vaikais susirinkimų metu.  

9.2. Darbuotojai su įgalinimo koncepcija supažindinami pasirašytinai.  

9.3. Vaikai su įgalinimo koncepcija supažindinami jiems suprantama forma ir būdu.  

 

___________________ 


