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ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

 PASLAUGŲ GAVĖJŲ (PAGALBA Į NAMUS) ĮGALINIMO KONCEPCIJA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

        1. Šalčininkų socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) paslaugų gavėjų įgalinimo 

koncepcija apibrėžia Centro socialinės srities darbuotojų taikomas priemones, bei metodus teikiant 

socialinės priežiūros (pagalbos į namus) asmens namuose, kuriomis siekiama, kad paslaugų gavėjų 

neprarastų turimų gebėjimų, palaikyti savarankiškumą, kaip galima ilgiau būtų atsakingi už savo 

gyvenimą. 

      2. Įgalinimas – tai pagalbos metodas, skatinantis ir motyvuojantis paslaugų gavėjus neprarasti 

savo socialinių gebėjimų, palaikyti savarankiškumo lygį. 

3. Įgalinimo procesas yra orientuotas į paslaugų gavėjų dalyvavimą ir lygiavertį santykį su 

socialinio darbuotojo padėjėjais, gerinant jų gyvenimo kokybę ir pasirinkimų laisvę. 

                                                                II. ĮGALINANTI APLINKA 

4. Kuriama pasitikėjimo atmosfera - naujai pradedantį gauti paslaugas asmenį, aplanko 

atsakingas specialistas ir socialinio darbuotojo padėjėjas, kad susipažintų asmeniškai. Įvertinama būklė, 

patikslinami paslaugų gavėjo poreikiai. Aktyvi individo būklė numano pasitikėjimą savimi, savęs 

priėmimą, socialinį ir politinį suvokimą, gebėjimą būti svarbia dalimi priimant sprendimus ir 

kontroliuojant aplinkos išteklius.  

4.1 Sudaromos galimybės gauti informaciją suprantama forma; 

1. dokumentai pateikiami papildant aprašymus vizualizacijomis; 

2. aplinkoje orientuotis padeda ženklai / vizualizacijos; 

       5. Pagalba teikiama pagal suderintą paslaugų gavėjų realų poreikį:  

5.1. pagalba teikiama tose srityse, kuriose asmuo negeba savarankiškai veikti;  



5.2. palaikomas savarankiškas asmens atlikimas tų darbų, kuriuos jis gali atlikti.  

6. Teikiamas emocinis palaikymas – atlikus bet kokį paslaugų gavėjo pastangų reikalaujantį 

veiksmą, socialinio darbuotojo padėjėjas teikia atgalinį ryšį pagirdamas, palaikydamas, paskatindamas 

tobulėti.  

7. Užtikrinamas problemų sprendimas: paslaugų gavėjai kreipiasi bet kokiu atveju/klausimu į 

socialinio darbuotojo padėjėją. 

8. Darbuotojai vykdo savo funkcijas vadovaudamiesi pagarba, orumo išlaikymu, pagalba vieni 

kitiems, bendradarbiavimu, žodžio laikymusi, konfidencialumu; 

 

III. INDIVIDUALUS ĮGALINIMAS 

9. Individualus įgalinimas – tai asmens bejėgiškumo mažinimas, paties savęs keitimas 

aplinkoje, gebėjimo ugdymas ir palaikymas suteikiant pagalbą sau, laisvai pasirinkti mėgstamus 

dalykus, sąmoningas atsakomybės prisiėmimas už savo poelgius. 

          10. Įgalinančios aplinkos kūrimas - tai darbuotojo ir paslaugų gavėjo nuoširdus bendravimas, 

paremtas pagarba, tolerancija, nuoširdumu ir atsakomybe, galimybe padėti atrasti paslaugų gavėjų 

stipriąsias puses, atkurti gebėjimus ir pastebėti pokyčius, susijusius su jų savarankiškumu ir mažiau 

priklausomu nuo darbuotojų. 

          11. Individualaus įgalinimo tikslas-  paslaugų gavėjas, nebegalintis, nebepajėgiantis pakeisti, 

pagerinti savo padėties, padedant darbuotojui konkrečiais veiksmais, išugdytų savyje gebėjimą 

didesniam savarankiškumui ar išlaikytų (būtų palaikomas)  esamas savarankiškumo lygis.   

12. Taikant individualų įgalinimo lygmenį svarbu darbuotojo ir paslaugų gavėjo santykių 

pobūdis, darbuotojų požiūris paslaugų gavėjų atžvilgiu ir elgesys su jais. Visi darbuotojai turi siekti, 

kad paslaugų gavėjai dalyvautų paslaugos teikimo procese: jaustųsi galintys išsakyti savo nuomonę, 

pasirinkti, priimti sprendimus, būtų gerbiamas jų savarankiškumas, nuomonė bei sudaromos sąlygos 

pasinaudoti savo gebėjimais. 

 

 

 

IV. INDIVIDUALAUS ĮGALINIMO PROCESAS 



13.  Teikiant, įgalinimu pagrįstas, socialines paslaugas, paslaugų gavėjai ar artimieji įtraukiami į 

individualių planų užpildymą, sprendimų priėmimo procesus, stiprinami socialiniai įgūdžiai, mokoma 

ar padedama išlaikyti savarankiškumo lygį.  

         Individualų įgalinimą rodantys požymiai: 

                13.1. dalyvavimas sprendimų priėmime ir paslaugų namuose tobulinime; 

                13.2. informuotumas; 

                13.3.  motyvacija; 

                13.4. pasitikėjimas, atvirumas, gebėjimas pasirūpinti savimi; 

                13.5. tam tikri elgesio įgūdžiai, savarankiškumas; 

                13.6. asmeninių tikslų siekimas. 

                       14. Darbuotojo tikslas yra paslaugų gavėjo savarankiškumo augimas per įgalinimą: 

                       14.1. atkreipti dėmesį į pagrindinius poreikius 

                        14.2. auginti paslaugų gavėjo gebėjimą ir sąmoningumą įsivardinti savo tikslus ir siekius; 

                        14.3. parodyti asmeniui jo stipriąsias puses, pagirti, palaikyti, įvertinti; 

      15 . Darbuotojų ir paslaugų gavėjų įgalinimo veiksmai tikslams pasiekti: 

            15.1 darbuotojas tampa tarpininku ir suprantamai perteikia informaciją, padeda prisitaikyti prie 

naujų gyvenimo sąlygų, orientuojasi į poreikių supratimą, įtraukiant paslaugų gavėją į sprendimų 

priėmimą; 

 15.2. skatinamas ryšio užmezgimas ir stiprinimo proceso etapas. Paslaugų gavėjas jau žino 

savo poreikius, susipažįsta su nauja informacija, išmoksta naujų įgūdžių, stiprina esamus ir praplečia 

savo pasirinkimo, įgalinimo galimybes, į procesą įtraukiami artimieji 

            15.3. įsitraukiama į bendrą veiklą, pritaikant žinias ir įgūdžius, skatinama, kad paslaugų gavėjas 

taptų kuo labiau savarankiškas ar palaikomas jo savarankiškumo lygis. 

 

V. PASLAUGŲ GAVĖJŲ (PAGALBA Į NAMUS) ĮGALINIMO PRIEMONĖS 



   16. Įgalinančios aplinkos sukūrimas paslaugų gavėjų namuose, tai paslaugų gavėjo fiziologinių 

poreikių tenkinimas, pagalba buityje ir namų ruošoje, pagalba apsirūpinant kompensacine technika ir 

kita, bei saugumo pojūčio, tinkamos psichologinės, socialinės aplinkos užtikrinimas.  

16.1 Įgalinimui įgyvendinti reikalingas laikas, kad vyktų įgalinimo procesas, reikalingos 

paslaugų gavėjo pastangos. Įgalinimas atsiskleidžia palaipsniui ir yra susijęs su paslaugų gavėjo 

pasitikėjimu savimi, savigarba, stiprybių atpažinimu. Šis vidinis potencialas sudaro galimybę paslaugų 

gavėjui siekti teigiamų pokyčių, apsisprendžiant, tampant savarankiškesniu, priimant sprendimus. 

Įgalinimo procese svarbūs tiek individualūs Centro paslaugų gavėjo potencialai, tiek darbuotojo 

pastangos, artimųjų ir bendruomenės įsitraukimas.  

16.2. Atsakingas darbuotojas kartu su paslaugų gavėjų ar jo artimaisiais, rengia IPP, kuris metų 

eigoje gali būti peržiūrimas, esant reikalui, koreguojamas. 

16.3. Paslaugų gavėjai savarankiškais arba su darbuotojo ar šeimos nario pagalba apsibrėžia 

savo poreikius ir siekius, kelia asmeninius tikslus metams. Taip auginamas socialinių paslaugų gavėjo 

sąmoningumas bei skatinama prisiimti atsakomybę už save ir savo veiksmus. 

16.4. Inicijuojami motyvaciniai pokalbiai, kuriais skatinami, motyvuojami socialinių paslaugų 

gavėjai tapti labiau savarankiškais, patiems tvarkytis savo gyvenimą ir pajusti pasitikėjimą savimi. 

 16.5. Įgalinimo nauda paslaugų gavėjui: 

 16.5.1. suteikia savarankiškumo; 

 16.5.2. skatina ir didiną pasitikėti savo jėgomis; 

 16.5.3. didina paslaugų gavėjo atsparumą ir atskleidžia stiprybes.  

            16.6. Įtraukiami šeimos nariai, kalbama ir ieškoma geriausių sprendimo būdų. 

16.7. Suteikiama nauja, aktuali informacija socialinės paramos ir socialinių paslaugų, sveikatos 

priežiūros, buities tvarkymo ir kitais paslaugų gavėjui aktualiais klausimais. 

 

 

VI. PASLAUGŲ GAVĖJŲ (PAGALBA Į NAMUS) ĮGALINIMO RODIKLIAI IR 

REZULTATAI 



17. Metų pabaigoje Centre yra vertinami įgalinimo rezultatai.  

18. Įgalinimo rezultatų rodiklis -  dalis paslaugų gavėjų,1) savarankiškai; 2)su kito asmens 

pagalba įvardijusių savo asmeninius tikslus ir pasiekusių įgalinimo tikslus, išsikeltus IPP. 

19. Pradėjus teikti pagalbos į namus paslaugas po 2 mėnesių atsakingas darbuotojas, 

pabendravęs su paslaugu gavėju (arba su jo artimaisiais), sudaro jo individualų planą (IPP), susitaria 

dėl įgalinimo tikslo, kurį sieks artimiausius metus.  

20. Paslaugų gavėjo individualūs planai yra laikomi Centre, gavėjo bylose. 

21. Įgalinimo rezultatai Centre matuojami pasitelkiant analizės metodas (analizuojant ir 

vertinant  IPP planus) siekiant išsiakinti ar pasiekti iškelti metų tikslai. 

          22. Rezultatai skaičiuojami ir susisteminami vieną kartą per metus, kiekvienų kalendorinių metų 

gruodžio mėn. Duomenis iš individualių paslaugų gavėjų planų, surenka ir susistemina socialinis 

darbuotojas. Centro direktorius juos pateikia  metinėje veiklos ataskaitoje. Duomenys renkami iš IPP tų 

paslaugų gavėjų, kurie paslaugas gauna ne trumpiau nei 6 mėn. Rezultatų rodiklius pristatomi ir 

aptariami su Centro darbuotojais susirinkimų metu.  

23. Centro direktorius, atskiru įsakymu paskiria darbuotoją atlikti bendrą paslaugų gavėjų įgali-

nimo rezultatų apibendrinimą ir pristatymą, bei, esant poreikiui, rekomendacijų tobulinimui parengimą.  

  

                                            VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

24. Darbuotojai su Įgalinimo koncepcija supažindinami pasirašytinai, aptarus ją susirinkime.  

Paslaugų gavėjus su įgalinimo būdais supažindina socialinio darbuotojo padėjėjai individualiai, 

parengus ir išdalinus jiems atmintinę. Atmintinė paliekama paslaugų gavėjo bylutėje, jo namuose.  

 

                                                        ____________________ 

. 

                  

               


