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SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „VIJA“  

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR 

VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪRŲ APRAŠAS 

 

1. Socialinės globos centras „Vija“ (toliau – globos namai) siekdamas užtikrinti 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių paslaugų gavėjų (toliau – vaikas) įtraukimą į 

paslaugų planavimo, teikimo ir vertinimo procedūras vadovaujasi šiais principais:  

 vaiko gerovės – teikiant paslaugas siekiama padėti vaikui pasiekti gyvenimo, sveikatos 

ir asmeninių bei socialinių ryšių gerovę, kuri leistų jam išplėtoti visus gebėjimus ir pagerintų vaiko 

gyvenimo kokybę; 

 vaiko interesų prioritetiškumo – imantis kokių nors veiksmų, pirmiausia turi būti 

paisoma vaiko interesų ir atsižvelgiama į jų poveikį vaiko gerovei;  

 pagarbos vaiko pažiūroms – vaikas aktyviai dalyvauja priimant sprendimus su juo 

susijusiais klausimais. Vaikas pripažįstamas visaverčiu žmogumi, turinčiu teisę išreikšti savo pažiūras, 

kurioms turi būti skirta dėmesio ir į kurias būtina atsižvelgti. Planavimo procese vaikas yra pagrindinis 

asmuo, pirmenybė teikiama jo poreikiams, norams, pageidavimams ir gerovei; 

 vaiko dalyvavimo užtikrinimo – užtikrinama vaiko teisė veikti, išreikšti savo nuomonę 

ir daryti įtaką sprendimams, susijusiems su vaiko gerove globos namuose, sudarant vaiko aktyvaus 

dalyvavimo galimybes. Siekiama, kad pats vaikas dalyvautų planavimo procese – kurio tikslas 

suplanuoti konkrečius veiksmus ir kryptingai siekti individualių įgalinimo ir gyvenimo kokybės tikslų.  

2. Vaiko įtraukimas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą vyksta šiais būdais:  

 vaikas dalyvauja planuojant kasdienes veiklas namuose – maisto gaminimo, apsipirkimo, 

namų tvarkymo ir kt.; 

 vaikas dalyvauja planuojant laisvalaikį, užimtumą ir renkasi veiklas – vaikas skatinamas 

išsakyti savo norus ir pageidavimus laisvalaikio ar užimtumo veikloms, atsižvelgiama į vaiko pomėgius;  

 vaikas dalyvauja planuojant šventes, gimtadienius ir renkasi kaip nori švęsti – vaikas 

skatinamas išsakyti savo pageidavimus, įtraukiamas į pasiruošimo, planavimo procesą, prisideda prie 

švenčių organizavimo, renkasi būdus ar priemones gimtadieniui švęsti, dalyvauja šventėse;  

 kai vaikas dėl sunkios negalios nesupranta ir negali žodžiu ar gestu atsakyti į klausimus, 

išreikšti savo nuomonės – skatinamas vaiko pasirinkimas vaiko turimų įgūdžių (galimybių) srityse (pvz. 

maisto produktų pasirinkimas, žaidimo pasirinkimas ir kt.); 

 vaikas dalyvauja individualaus socialinės globos plano (ISGP) sudaryme – vaikas 

skatinamas kelti asmeninį tikslą, aptariamos priemonės, kuriomis jis bus siekiamas, veiksmai ir 

priemonės vaiko asmeniniam tikslui pasiekti detalizuojamos vaiko ISGP;  

 vaikas vertina paslaugas dalyvaudamas apklausose;  

 vaikas turi galimybę pateikti skundus bei pasiūlymus – skundai bei pasiūlymai 

fiksuojami ir aptariami, vaikas gauna grįžtamąjį ryšį apie priimtus sprendimus ar pritaikytas priemones.
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3. Vaikų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą procedūros 

 

 PRIEMONĖS PROCEDŪRA ATSAKINGAS ASMUO 
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1.  Vaiko dalyvavimas 

poreikių vertinime ir ISGP 

sudaryme, „mano plano“ 

rengimas.  

 

 

 

1.1.  Vaiko poreikių vertinimas ir ISGP sudarymas atliekamas ne rečiau kaip kas 6 mėn. 

(esant poreikiui ir dažniau), vertinime dalyvauja pats vaikas, gebantis išsakyti savo 

nuomonę.  

1.2. Vaiko asmeninis tikslas fiksuojamas vaiko plane (priemonė „Mano planas“), pats 

vaikas įgalinamas išsikelti sau tikslą, su juo aptariamos priemonės tikslui pasiekti.  

1.3. Ne rečiau kaip kas 6 mėnesius (ISGP peržiūros metu) su vaiku aptariama, kaip 

pavyko pasiekti užsibrėžti tikslo.  

Socialinis darbuotojas. Esant 

poreikiui vertinime dalyvauja 

Socialinio darbo padalinio 

vadovas, vyriausiasis socialinis 

darbuotojas, medicinos 

psichologas ir kiti specialistai, 

pagal vaiko poreikius.  

2.  Kasdienių veiklų 

planavimas  

2.1.  Vaikas, kartu su socialiniu darbuotoju kasdien aptaria maisto gaminimo, namų 

tvarkymo, apsipirkimo ir kitus su vaiko buitimi susijusius klausimus, išsako savo 

pageidavimus, pasiūlymus. Aptarimai vykdomi individualiai arba grupėje, kartu ieškant 

sprendimo dėl dienos veiklų.  

Socialinis darbuotojas,  

Socialinio darbuotojo padėjėjas   

3.  Trumpalaikių planų 

sudarymas 

3.1. Vaikas dalyvauja planuojant šventes, gimtadienius, išsako savo lūkesčius, norus ir 

pageidavimus dėl šventės ar gimtadienio formos, programos ir kt., darbuotojai atsižvelgia į 

vaiko norus, pageidavimus;  

3.2. Vaikas dalyvauja planuojant laisvalaikį ar užimtumą atostogų metu, išsako savo 

poreikius, lūkesčius. Laisvalaikio veiklos aptariamos individualiai ar grupėje, siekiant 

tarpusavyje suderinti skirtingus norus ir rasti kompromisą, atliepiantį vaikų pageidavimus.  

Socialinis darbuotojas,  

socialinio darbuotojo padėjėjas 
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4.  Dalyvavimas kasdienėse 

veiklose 

4.1. Vaikas pagal galimybes įtraukiamas į kasdienes namų ruošos veiklas (maisto 

gaminimą, kambario tvarkymą ir kt.), turi savo atsakomybes, padeda kitiems. Socialinis 

darbuotojas atsižvelgia į vaiko norus ar išsikeltą tikslą įgūdžių ugdymo srityje ir sudaro 

galimybes ugdyti savarankiškumo įgūdžius.  

4.2. Informacija apie vaiko rezultatus fiksuojama vaiko ISGP.  

Socialinis darbuotojas  

5.  Pasirinkimo galimybės 5.1.  Kai vaikas dėl sunkios negalios nesupranta ir negali žodžiu ar gestu atsakyti į 

klausimus, išreikšti savo nuomonės – skatinamas vaiko pasirinkimas vaiko turimų įgūdžių 

srityse. Vaikas renkasi pagal savo suvokimo galimybes (maistą, žaidimą ir. pan.).  

Socialinis darbuotojas,  

Socialinio darbuotojo padėjėjas  

6.  Namo susirinkimai  6.1.  Vaikas dalyvauja susirinkimuose, kuriuose sprendžiami bendri klausimai, priimami 

bendri susitarimai, susipažįstama su naujovėmis, bendraujama, dalijamasi idėjomis.  

6.2. Bendruomeninio namo darbuotojai su vaikais kartu susitaria dėl susirinkimo formos 

ir dažnumo, socialinis darbuotojas fiksuoja įvykusius susirinkimus ir juose svarstytus 

klausimus. Susirinkimų metu priimti bendri nutarimai galioja visiems vaikams ir namuose 

dirbantiems darbuotojams.  

 

Socialinis darbuotojas,  

socialinio darbuotojo padėjėjas 
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7.  Dalyvavimas apklausose  7.1. 2 kartus per metus atliekamas vaiko gyvenimo kokybės vertinimas (atliekant ISGP 

peržiūrą) – vaikas pildo anketą, kurioje pateikia savo vertinimą apie gyvenimo kokybę. 

Vertinimo rezultatai siejami su ISGP keliamais tikslais.  

7.2. Kartą per metus vykdoma apklausa apie vaiko teisių įgyvendinimą, vaikas pateikia 

savo vertinimą, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus identifikuojamos sritys ir aptariamos 

priemonės vaiko teisėms užtikrinti.  

7.3. Vaikams, kurie dėl negalios negali išreikšti savo nuomonės raštu ar žodžiu, taikomas 

stebėjimo metodas gyvenimo kokybei įvertinti. Kiekvienam vaikui pildomas emocijų 

stebėjimo lapas, pažymint dienos metu vyraujančią emociją. Stebėjimas vykdomas du 

kartus per metus, ne trumpesnį kaip dviejų savaičių laikotarpį. Atsižvelgiant į gautus 

individualius rezultatus daroma prielaida apie vaiko pasitenkinimą. Stebėjimo rezultatai 

fiksuojami stebėjimo lape, kuris yra ISGP dalis.  

Socialinis darbuotojas, 

socialinio darbo padalinio 

vadovas,  

direktoriaus pavaduotojas 

socialiniam darbui 

8.  Pasiūlymų ir skundų 

teikimas  

8.1. Vaikas turi galimybę pateikti skundus bei pasiūlymus žodžiu arba raštu tiesiogiai 

namo socialiniam darbuotojui, administracijos atstovams (direktoriui, direktoriaus 

pavaduotojui socialiniam darbui ar direktoriui). 

8.2. Namo socialinis darbuotojas su vaikais aptaria, kokiu būdu teikiami skundai ar 

pasiūlymai (žodžiu, raštu, telefonu, raštu, interneto priemonės, susirinkimo metu ar pan.) 

ir kokiems specialistams ar administracijos atstovams;  

8.3. Kiekvieno namo darbuotojai aptaria su vaikais, kaip vaikų skundai ar pasiūlymai 

fiksuojami (pvz. susirinkimų protokolai, skundų ir pasiūlymų knyga, užrašai ar kitos 

priemonės).  

8.4. Pateikti vaikų pasiūlymai peržiūrimi kiekvieną mėnesį ir svarstomos galimybės ir 

priemonės juos įgyvendinti. Vaikai susirinkimo metu supažindinami su priimtu sprendimu 

dėl pasiūlymų įgyvendinimo ar dėl skundo sprendimo priemonių.  

8.5. Metų pabaigoje (gruodžio mėn.) kiekvienų namų socialinis darbuotojas susistemina 

metų eigoje pateiktus vaikų pasiūlymus ar skundus ir pateikia direktoriaus pavaduotojui 

socialiniam darbui.  

8.6. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui apibendrina pateiktą informaciją ir 

atliekant metinį veiklos įsivertinimą skaičiuoja, kiek vaikų pasiūlymų įgyvendinta. 

Informacija apie įgyvendintus pasiūlymus teikiama veiklos ataskaitoje.   

Socialinis darbuotojas, 

socialinio darbo padalinio 

vadovas,  

direktoriaus pavaduotojas 

socialiniam darbui,  

direktorius 

 

 

 


