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VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO
GLOBOS CENTRO ĮGALINIMO KONCEPCIJA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro (toliau - Globos centras)
įgalinimo koncepcija apibrėžia Globos centro darbuotojų taikomas priemones, kuriomis
siekiama formuoti ir išlaikyti paslaugų gavėjų savarankiškumą, panaudojant jų gebėjimus ir
palaikant jau esamus įgūdžius.
2. Įgalinimas Globos centre tai nuolatinis procesas įtraukiantis paslaugų gavėjus į lygiateisį
dalyvavimą veikloje susijusioje su Globos centro paslaugų teikimu. Proceso metu ugdomas
paslaugų gavėjų savarankiškumas, atsakomybės jausmas, mažinama priklausomybė nuo
Globos centro darbuotojų.
II.

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO LYGMUO

3. Globos centre paslaugų gavėjų įgalinimas vyksta individualaus įgalinimo metodu.
Individualus įgalinimas tai asmens savarankiškumo didinimas, savęs keitimas aplinkoje,
gebėjimų ugdymas ir palaikymas suteikiant pagalbą sau, sąmoningas atsakomybės
prisiėmimas už savo poelgius.
4. Individualaus įgalinimo tikslas – lavinti paslaugų gavėjų stiprybes ir gebėjimus, diegiant
pozityvius pokyčius paslaugų gavėjų gyvenime, stiprinti paslaugų gavėjų savarankiškumą
sprendžiant problemas ir iššūkius.
5. Individualaus įgalinimo esmė – nuolatinėmis paslaugų gavėjų pastangomis, pačiam suvokiant
savo gebėjimus, pereiti iš pasyvios būklės į aktyvią. Individualiu įgalinimu siekiama
sumažinti paslaugų gavėjų bejėgiškumą, skatinama keistis ir keisti savo aplinką, kritiškai ir
atsakingai mąstyti bei veikti, suteikiama pasirinkimo galimybių laisvė, reikiamos žinios,
įgūdžiai, ištekliai, prisiimant atsakomybę už savo poelgius ir gyvenseną.
6. Įgalintas paslaugų gavėjas – sąmoninga asmenybė, galinti priimti sprendimus, kurie įtakoja ir
keičia jo šeimos gyvenimą, užsibrėžia ir įgyvendina tikslus, lavina savo gebėjimus bei
stipriąsias puses, yra savo gerovės kūrėjas.
III.

ĮGALINIMO REZULTATAI IR RODIKLIAI

7. Globos centro paslaugų gavėjų įgalinimas matuojamas vertinant jų įsitraukimą į paslaugų
organizavimo ir įgyvendinimo procesą.
8. Įgalinimo rezultatai matuojami kartą per metus anketinės apklausos būdu rezultatą rodant
procentine išraiška išskiriant įgalinimo rezultatus į atskiras kategorijas pagal paslaugų gavėjų
įsitraukimo į paslaugų planavimą, realizavimą lygius:
8.1. Paslaugų gavėjai išsikėlę tikslus, kurie ugdytų trūkstamus gebėjimus aktualių problemų
sprendimui (pagal duomenis iš Individualaus pagalbos plano, toliau – IPP) arba aktyviai
dalyvavę paslaugų planavime ir realizavime;
8.2. Paslaugų gavėjai pasiekę įgalinimo tikslą ir išugdę gebėjimą spręsti problemas (pagal
duomenis iš IPP).
8.3. Paslaugų gavėjai pasyviai dalyvaujantys paslaugų planavime iš „stebėtojo“ pozicijos.
9. Apibendrinti įgalinimo rezultatai pateikiami metinėje Globos centro ataskaitoje, kuri
skelbiama internetinėje svetainėje www.svgc.lt Globos centro skiltyje.
IV.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Darbuotojai su Įgalinimo koncepcija supažindinami pasirašytinai susirinkimo metu.
11. Paslaugų gavėjus su įgalinimo koncepcija ir darbo metodais supažindina individualaus
susitikimo metu Globos centro darbuotojai tiesiogiai dirbantys su paslaugų gavėju.
12. Įgalinimo koncepcija peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį.
13. Įgalinimo koncepcija yra patalpinta internetinėje svetainėje www.svgc.lt Globos centro
skiltyje.

