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UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES LELIUNU SOCIALINES GLOBOS NAMU
GYVENTOJO INDIVIDUALAUS SOCIALINES GLOBOS PLANO SUDARYMO

METODIKA
1. Utenos rajono savivaldybes Leli[nq socialines globos namq (toliau - fstaiga) gyventojo
individualaus socialines globos plano (toliau - ISGP) sudarymo tikslas - lvardyti paslaugas ir
priemones, kuriomis tenkir-rarni gyventoio poreikiai ir gerinama jo gyvenimo kokybe, issikelti
gyventojo asmeninius artimiausio laikotarpio tikslus, numatyti, kokiomis priemonemis bus siekiama
socialines globos uZdaviniq ir iq jgyvendinimo, raSyti Zymas apie periodi5kai vykdom4 ISGP
prieZilr4 ftokie buvo pokydiai, koks rezultatas pasiektas, kokie numatomi tolesni veiksmai).
2. ISGP metodika parengta vadovaujantis Socialines globos normq apra5o 4 priedu ..Senyvo
amZiaus asmenq ir suaugusiq asmenLl su negalia ilgalaikes (trumpalaikes) socialines globos normos.
taikomos socialines globos namams ir grupinio gyvenimo namams" ir Socialiniq paslaugq ir
prieZilros departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijomis ,,Del
Socialines globos normLl reikalavimo sudarineti individualius asmens socialines globos planus".
3. Pagrindiniai principai, planuojant ir teikiant pagalb4, paslaugas, priemones ar naudo.jant
ivairius darbo metodus lstaigoje yra gyventojo savarankiSkumo ugdymas. motyvacijos padiam
atlikti fvairias veiklas palaikymas, skatinimas ir didinimas. asmenines savirealizacijos skatinirnas ir
didinimas, geroves uZtikrinimas, pasirinkimo uZtikrinimas, socialines globos tikslingumas ir
socialine itrauktis. Organizuojant ir teikiant socialing glob4, draudZiama nepagrfstai ir neteisetai
riboti asmens teises. Visos asmens problemos sprendZiamos su asmeniui rodoma pagarba,
supratirnu, jautrumu, uZtikrinant ir pripaZistant asmens teisE i privatum4. fgyvendindamas savo
teises. aslnuo neturi varLyri kito asmens teisiq. Visi socialines globos organizavimo ir teikirno
klausimai sprendZiami dalyvaujant ir bendradarbiaujant padiam asmeniui prireikus kitiems Seimos
nariams ar afiimiesiems giminaidiams bei kompetentingq institucijq atstovams. Sie principai
vienodai svarbfis bet kokio savarankiSkumo lygio asmeniui (net ir sunkios negalios asmeniui. jo
galimybiq ribose turi blti siekiama padeti i5laikyti kad ir minimalq savarankiSkum4 ir motyvacij4
padiam atlikti tam tikras, kad ir labai paprastas funkcijas, veiklas).
4. ISGP pateikiama detali informacija apie asmens socialinius rySius, 5eim4, nustatytE
darbingumo lygi, specialiuosius poreikius, paskuting gyvenamqj4 viet4, pagrindinE profesij4,
veiksnum4, turto adrninistravim4, "savo asmens" paskyrim4, asmens sveikatos brJklg, technines
pagalbos priemones, kuriomis gyventojas naudojasi (asmenines ar istaigos), pasirinkt4 asmens
sveikatos prieZi[ros istaig4 bei poreikiq/pagalbos sritys. kita aktuali informacija (alergijos. speciali
dieta, iSgyventos netektys, gyvenimo traumos, ypatingos savybes ir kt.).
5. Atvykus naujam gyventojui, socialinis darbuotojas bendravimo su juo ar jf atstovaujandiu
(atlydejusiu) asmeniu metu, tq padi4 dien4 aptaria ISGP sudarymo ypatumus (paai5kinama kokiu
tikslu jis sudarornas ir kam to reikia). Gyventojas paai5kina k4 geba atlikti savaranki5kai. kokitl
paslaugq ar pagalbos jam reiketr,l, kokius uZdavinius ir tikslus jis kelia sau ir pan. .Tei del sveikatos
btikles gyventojas negeba iSreik5ti savo pageidavimq, visE informacij4 pateikia ji atlydejgs asmuo.
6. Atvykus nar"rjam gyver-rto.iui socialinis darbuotojas per pirm4j4 savaitg uZpildo gyventojo
socialines globos poreikio vertinim4, pagal lstaigos gyventojo socialines globos poreikio veftinimo
metodik4 rinkdamas infonnacij4 pokalbio su paslaugq gaveju metu. asmens privatumq
uZtikrinandioje aplinkoje (kabinete ar gyventojo kambaryje, lstaigos saleje ar lauko pavesineje. kur
gyventojas jaudiasi saugiai ir patogiai). Pagal poreiki - konsultuojamasi su darbuoto.iq komanda ir
naudojama kitq specialistq (medikq, savivaldybes darbuotojtl) pateikti dokumentai

7. AtsiZvelgiant I nustatytus poreikius, ISGP i5skiriamos sritys, kuriose numatoma asmeniui
reikalinga pagalba, vienoje iS jq pasirinktinai, pagal gyventojo pageidavimus, iSsikeliamas
gyvenimo kokybes gerinimo tikslas, ivardijama, kokiomis priemondmis bus siekiama ISGP
iSsikeltq socialines globos uZdavinir"l igyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, raSomos Zymos apie
periodiSkai vykdom4 ISGP perZilr4 ftokie buvo pokydiai, koks rezultatas pasiektas, kokie
numatomi tolesni veiksmai ir kt.).
8. ISGP sudarymo laikas priklauso nuo asmens gebejimo prisitaikyti prie aplinkos, naujq
aplinkybiq, turirnq psichologiniq asmens savybiq ir kt. Esant poreikiui, atvykusiam i {staig4
asmeniui del sudetingo adaptacinio laikotarpio ne ilgiau kaip vienam pusmediui gali b[ti sudaromas
preliminarus ISGP, kr-rris ne veliau kaip po pusmedio turi bUti perZilrimas. Naujai atvykusiam
gyventojui sudaromas adaptacijos plar-ras 3 men. laikotarpiui. Tik po to sudaromas reguliarus ISGP
planas. ISGP (fskaitant ir prelirrinarq) asmeniui sudaromas ne veliau kaip per 1 menesi, asmeniui su
negalia (taip pat ir turindiarn sunkiq negali4) - ne veliau kaip 1,5 mdnesio nuo asmens atvykimo j
fstaig4 dienos.
9. ISGP rengia lstaigos socialinis darbuotojas su komanda: slaugytojas, slaugytojo padejejas,
individualios prieZi[ros darbuotojas, uZimtumo specialistas, atsiZvelgdamas i gyventojo irlar .ii
atstovaujandio asmens pateikt4 infbrmacij4. Pagal galimybes yra uZtikrinamas paties gyventojo iriar
jo globejo (r[pinto.lo). kitq Seirnos nariq ar artimqjq giminaidiq dalyvavimas sudarant, perZiurint ir
tikslinant ISGP.
10. Parengtas ISGP perskaitomas gyventojui irlar jo teisetam globejui (atstovui) po kuriuo
jis pasira5o, taip patvirtindamas, kad duomenys yra teisingi ir jis sutinka su pateikta informacija.
Taip pat ISGP pasiraSo visijo rengime dalyvavg darbuotojai.
11. ISGP metodika tvirtinama su priedais: l.,,Individualus socialines globos planas".2.
.,Gyventojo sveikatos bukles veftinimas, detalizavimas, teikiamapagalba",3.,,Gyventojq prieZi[ros
ir slaugos procedDrq dienynas":
1 1.1. ISGP metodikos 1 pried4 ,,lndividualus socialines globos planas" pildo socialinis
darbuotojas, surinkgs informacijq i5 gyventojo irlar jo teiseto globejo (atstovo),Seimos nariq ar
artimqiq giminaidiq. Gyventojas iSsikelia sau gyvenimo kokybes gerinimo tiksl4 (svajong)
pasirinktinai vienoje i5 sriditl. Sudarius ISGP yra paZymima, kaip gyventojas plano sudaryme
dalyvavo: savarankiSkai, su darbuotojq pagalba ar gyventojas negale.io iSsakyti savo nuomones ir
ISGP sudarytas specialistq (su artimqiq (globejq) pagalba);
11.2. ISGP metodikos 2 prieda,,,Gyventojo sveikatos bfikles veftinimas, detalizavimas,
teikiama pagalba" pildo {staigos slaugytoja gyventojui atvykus ir pagal poreiki pakitus gyventojo
sveikatos b[klei, iSkvietus medikus, {staigoje apsilankius Seimos gydytojui ar registruojant
gyvento.ius pas sveikatos prieZitiros specialistus;
11.3. ISGP metodikos 3 pried4,,Gyventojq prieZifiros ir slaugos proced[rq dienynas".
kiekvien4 dienq pildo individualios prieZilros darbuotojas, pagal poreiki, individualiai kiekvienam
gyventojui.
12. ISGP perZi[rimas ir tikslinamas ne reiiau kaip 1 kart4 metuose nLro jo sudarymo dienos
arba atsiradus naujoms, su gyventojo sveikatos b[kle ar poreikiais bei igldZiais, susijusiorns
aplinkybems, iSkart po jq atsiradimo.
13. PerZi[retame ir patikslintame ISGP pateikiami socialines globos teikimo laikotarpiu
pasiekti rezultatai, ivertinami asmens paslaugq poreikiq pokydiai bei numatomos naujos priemones,
susijusios su 5iq poreikiq tenkinirnr,r.
14. PerZiurint ISGP dalyvauja pats asmuo ar jo teisetas atstovas, jo Seimos narys ar artimas
giminaitis. PerZiurejimo procesas vyksta privadiai, gyventojo pasirinktoje jam priimtinoje vietoje,
ISGP nagrinejamas, skaitomas, perZilrimas, pasiZymint bei uZfiksuojant naujas detales ar pokydius.
Su gyventoju aptariama, kaip sekesi siekti uZsibreZtq tikslq bei nusimatomi tolimesni veiksmai,
kurie ftraukiami i ISGP. Galutinis sprendimas del teikiamq paslaugq pob[dZio ir tgstinumo
priimamas bendru gyventojo, socialinio darbuotojo ir komandos sprendimu.

15. Aktyvus gyventoitl dalyvavimas rengiant ir perZi[rint ISGP, iSsikeliant metq tiksl4
(svajonE) vienoje iS plano sriditl pasirinktinai, patvirtinamas gyventojo ar jo teiseto atstovo para5u.

