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AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ INDIVIDUALAUS
SOCIALINĖS GLOBOS PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS
1. Aukštelkės socialinės globos namai (toliau – Globos namai) individualaus socialinės
globos plano sudarymo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis LR Socialinės globos normų aprašo
aktualia redakcija.
2. Globos namų gyventojo (toliau – Gyventojas) poreikių nustatymas (Forma Nr.3) ir
individualaus socialinės globos plano sudarymas (Forma Nr. 4) (toliau- ISGP) pildomas praėjus 1,5
mėnesio nuo gyventojo atvykimo į Globos namus.
3. Globos namų specialistų grupė (bendrosios praktikos slaugytojas, socialinio
darbuotojo padėjėjas), gyventojas ar gyventojo globėjas/rūpintojas, koordinuojant socialiniam
darbuotojui, du kartus per metus atlieka asmens poreikio vertinimą. O esant reikalui atlieka poreikių
vertinimo peržiūrėjimą. Poreikių vertinime, tam tikrose srityse, gyventojui nustatomi savarankiškumo
lygiai: pilnai savarankiškas (ps), dalinai savarankiškas (ds), nesavarankiškas (ns). Įvertinus gyventojo
poreikius išsikeliami uždaviniai, sudaromas ISGP.
4. Nustačius dalinį savarankiškumą, tam tikrose srityse, specialistų grupė ir Gyventojas
pagal savo galimybių lygį išsikelia uždavinius ir numato priemones, paslaugas, įrangą ir aplinką
uždaviniui įgyvendinti, uždavinių teikimo trukmę, dažnumą ir paslaugos teikėją. Gyventojas, pagal
savo galimybes, žino savo ISGP iškeltus uždavinius ir geba juos įvardinti.
5. Gyventojas, jo globėjas/rūpintojas ir specialistų grupė savo parašais patvirtina asmens
poreikių vertinimą (Forma Nr. 3), ISGP (Forma Nr. 4) parengimą, peržiūrėjimą ir įvertinimą, o esant
poreikiui ISGP tęsinį po plano peržiūrėjimo (Forma Nr. 5).
6. Du kartus per metus arba esant poreikiui organizuojamas ISGP uždavinių aptarimas.
Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikti ir įvertinti socialinės globos teikimo laikotarpiu
pasiekti rezultatai, asmens poreikių vertinimo pokyčiai bei numatytos naujos priemonės, susijusios
su šių poreikių tenkinimu. Žymos užfiksuotos ISGP.
7. ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus, o atsiradus
naujoms, su asmens sveikatos būkle ar naujais

asmens poreikiais bei įgūdžiais susijusiomis

aplinkybėms, iškart po šių aplinkybių atsiradimo (Forma Nr. 5).
8. Planuodamas ir teikdamas socialinę globą Gyventojui, koordinuojantis socialinis
darbuotojas nuolat palaiko ryšį su asmens globėju/rūpintoju ir artimaisiais, o esant poreikiui, pateikia
informaciją apie ISGP sudarymo, peržiūrėjimo ir vykdymo eigą, jei tai neprieštarauja asmens
interesams.

________________________________

