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AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ 

ĮGALINIMO KONCEPCIJA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Aukštelkės socialinės globos namuose (toliau – Globos namai) gyvena suaugę asmenys, 

turintys proto ir (ar) psichikos negalią.  Proto ir (ar) psichikos sutrikimai paveikia smegenų funkcijas, 

sutrikdo mąstymą, jausmus bei bendravimą. Asmeniui sunku prisitaikyti kasdieniame gyvenime, liga 

apriboja žmogaus sugebėjimą atlikti tam tikras funkcijas (pvz., kalbėtis su šeimos nariais, kreiptis 

pagalbos). 

Globos namų paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija apibrėžia darbuotojų taikomas 

priemones, kuriomis siekiama formuoti paslaugų gavėjų savarankiškumą, panaudojant jų gebėjimus 

ir palaikant jau esamus įgūdžius. 

Įgalinimas – tai nuolatinis ir besitęsiantis procesas, įtraukiantis paslaugų gavėją į pozityvius 

pokyčius, susijusius su jo savigarba ir orumu, padedantis tapti aktyviu, savarankiškesniu, atsakingu 

už savo gyvenimą, kuo mažiau priklausomu nuo darbuotojų. 

II. INDIVIDUALUS ĮGALINIMO LYGMUO 

Įgalinimas vyksta žinių, elgesio (gebėjimo) ir emocijų lygmenyje. Globos namuose taikomas 

individualus įgalinimas. Individualus įgalinimo lygmuo apibrėžiamas kaip ilgalaikis procesas, kuris 

įtraukia paslaugų gavėją į pozityvius pokyčius, susijusius su asmens savigarba, savęs suvokimu ir 

socialinių ryšių kūrimu bei plėtojimu.   

Individualaus įgalinimo tikslas – tobulinti paslaugų gavėjų stiprybes ir gebėjimus, 

inicijuojant pozityvius jų gyvenimo pokyčius. 

Individualaus įgalinimo esmė – nuolatinėmis paslaugų gavėjų pastangomis, pačiam 

suvokiant savo gebėjimus, pereiti iš pasyvios būklės į aktyvią. Individualiu įgalinimu siekiama, kad 

kuo daugiau paslaugų gavėjų gebėtų savarankiškai nusiprausti, išsivalyti dantis, nusiplauti kojas, 

išsimaudyti, susitvarkyti spintelę, pasikloti lovą, išsiplauti kambarį, pasigaminti maistą, planuoti savo 

laisvalaikį. Savarankiškumo ugdymas mažina paslaugų gavėjų bejėgiškumą, skatina keistis ir keisti 

savo aplinką, suteikia pasirinkimo galimybių laisvę, reikiamų įgūdžių prisiimant atsakomybę už savo 

poelgius ir gyvenseną, padeda integruotis į bendruomenę. 

 



III. ĮGALINANČIOS APLINKOS KŪRIMO PRIEMONĖS 

Siekiant išlaikyti ir didinti paslaugų gavėjų savarankiškumą Globos namuose naudojamos 

priemonės: 

• Savalaikė ir geranoriška darbuotojų pagalba padedant atlikti  savipriežiūros veiksmus 

(savarankiškai nusiprausti, išsivalyti dantis, nusiplauti kojas, išsimaudyti).  

• Kasdienių įgūdžių palaikymas skatinant kuo ilgiau savarkiškai atlikti savitvarkos veiksmus 

(pasikloti lovą, išsiplauti kambarį, susitvarkyti spintelę, darbo vietą po užimtumo veiklų). 

• Paslaugų gavėjų skatinimas suteikti pagalbą šalia esančiam (susitvarkyti kambarį, išsiplauti indus 

ir kt.). 

• Paslaugų gavėjų poreikius atinkančio maitinimo organizavimas (tinkamos konsistencijos maistas, 

pritaikyti įrankiai, sėdėjimo vieta ir pan.). 

• Paslaugų gavėjų įtraukimas į Individualaus socialinės globos plano sudarymą (tikslų, norų, 

lūkesčių išsikėlimas, susijęs su svarankiškumu). 

• Paslaugų gavėjų poreikiams pritaikytas fizinės apklinkos kūrimas, kad galėtų savarankiškai judėti 

ir veikti (porankiai, kompensacinė technika, neslystanti danga, ir kt.). 

• Paslaugų gavėjų poreikiams ir pomėgiams pritaikytų veiklų organizavimas (parenkant kiekvienam 

asmeniškai). 

• Gyventojų tarybos veiklos skatinimas ir paslaugų gavėjų susirinkimų organizavimas (pasiūlymų, 

prašymų, skundų išsakymas). 

IV. ĮGALINIMO RODIKLIAI IR REZULTATAI 

Globos namų paslaugų gavėjų įgalinimas matuojamas vertinant jų savarankiškumą. Paslaugų 

gavėjų savarankiškumo vertinimas leidžia stebėti jų savarankiškumo pokyčius ir priklausomumą nuo 

darbuotojų. 

Globos namų paslaugų gavėjų įgalinimas matuojamas šiais rodikliais: 

1. Procentine išraiška paslaugų gavėjų, kurie geba savarankiškai tvarkytis buityje. 

2. Procentinė išraiška paslaugų gavėjų, kurių asmens higienos įgūdžiai pagerėjo. 

Vertinama anketine apklausa, taikant Likerto skalę, kur 1- Taip, 2- Ne, 3- Su darbuotojo 

pagalba. 

Gauti rezultatai skaičiuojami ir susisteminami vieną kartą per metus kiekvienų kalendorinių 

metų lapkričio mėn. Duomenys gaunami iš anketinės apklausos, kurios duomenis susistemina 

socialinis darbuotojas ir juos pateikia metinėje veiklos ataskaitoje iki sekančių kalendorinių metų 

vasario 1 d. Pasikeitus paslaugų gavėjų sveikatos būklei, gauti rezultatai gali keistis. 



Anketinėje apklausoje dalyvauja paslaugų gavėjai, kurie Globos namuose gyvena ne trumpiau 

nei 6 mėn. 

Globos namų paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija, pagal atsiradusį poreikį, peržiūrima, 

patikslinama ir jeigu reikia vertinimo rodikliai nustatomi ir kitose srityse (savigarba, orumas, 

sprendimų priėmimas ir kt.). 

 

______________________ 


