
                 Įstaigos paslaugų gavėjų įtraukimo į  

                               individualaus planavimo procesą  

                                procedūrų aprašo,  

                        priedas Nr. 1 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA  

„DIENOS CENTRAS SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENIMS“  

    

20.. M. INDIVIDUALUS SOCIALINĖS GLOBOS PLANAS   

 

I. Trumpa informacija apie asmenį: 

    1.1. Paslaugų gavėjo vardas, pavardė, gimimo metai:   

  1.2. Socialinių ryšių tinklas (šeima, su kuo gyveno,  draugai, kontaktai):  

  1.3. Nustatytas darbingumo lygis –  

  1.4. Veiksnumas –  

  1.5. Informacija apie turto administravimą, pagrindinius pajamų šaltinius –  

  1.6. Kada atvyko į Įstaigą –  

  1.7. Pagrindinio susirgimo (-ų) diagnozė:  

 

II. Asmeninis paslaugų gavėjo tikslas: 

Eil. 

Nr. 

Poreikių/interesų 

sritis 
Tikslas 

Įsitraukimo 

lygis 

išsikeliant 

tikslą  

(s, ds, ns)*  

Tikslui įgyvendinti reikalingos 

priemonės, metodai, aplinka 

Atsakingas 

asmuo  

(v. pavardė) 

Komentarai/pastabos Apibendrinimas 

1.        

 

III. Bendras paslaugų gavėjo tikslas/ai pagal poreikių ir interesų sritis: 

Eil. 

Nr. 

Poreikių/interesų 

sritys 
Tikslas Uždaviniai 

Taikomi metodai/ 

priemonės 

Atsakingas 

asmuo 

 (v. pavardė) 

Komentarai/pastabos Apibendrinimas 

GEBĖJIMŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS 

1. Savarankiškumas       

2. Užimtumas       

3. Laisvalaikis       

GEROVĖ 

4. Emocinė gerovė       

5. Fizinė gerovė       



Eil. 

Nr. 

Poreikių/interesų 

sritys 
Tikslas Uždaviniai 

Taikomi metodai/ 

priemonės 

Atsakingas 

asmuo 

 (v. pavardė) 

Komentarai/pastabos Apibendrinimas 

INTEGRACIJA 

6. Socialiniai ryšiai       

7. Teisės       

8. Įgalinimas       

 

ĮGALINIMAS 

Savarankiškumo lygio 

 pokytis 

Esamas savarankiškumo lygis 

(nuo 1 iki 5)** 

Siekiamas savarankiškumo lygis 

(nuo 1 iki 5)** 

Pasiektas savarankiškumo lygis 

(nuo 1 iki 5)** 

   

 

Bendros išvados apie paslaugų gavėjo asmeninius pasiekimus:_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sudarymo data: 20.. m. .... d.   Peržiūros data: 20.. m. .... d.   

Atsakingi asmenys ir kiti specialistai, dalyvavę rengiant ir įgyvendinant planą: 

Vyresn. socialinis darbuotojas:       Socialinis darbuotojas:       
                       (vardas, pavardė, parašas)                 (vardas, pavardė, parašas) 

 

Užimtumo specialistas:      Individualios priežiūros darbuotojas:         
                 (vardas, pavardė, parašas)                                                    (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Paslaugų gavėjas (jo atstovas): _________________________________________________________ 
                                    (vardas, pavardė, parašas) 

 

Sutartiniai žymėjimai:  

*Įsitraukimo lygis išsikeliant asmeninį tikslą: s –savarankiškai, ds – iš dalies savarankiškai (reikalinga atsakingo darbuotojo pagalba), ns – nesavarankiškai (tėvai/globėjai iškelia 

paslaugų gavėjo einamųjų metų tikslą). 

**Savarankiškumo lygiai: 5 balai – daro pats savarankiškai; 4 balai – daro pats su maža darbuotojo pagalba/priminimu; 3 balai – daro pats su vidutine darbuotojo pagalba/paaiškinimu; 2 

balai – daro pats su didele darbuotojo pagalba/parodymu, kokį/kaip veiksmą atlikti; 1 balas – nesavarankiškas.  

 


