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VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO GLOBOS CENTRO 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALAUS PLANAVIMO PROCESĄ 

PROCEDŪROS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro (toliau – Centro) tikslas 

– teikti paslaugas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir norinčiais jais 

tapti, bei jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams. 

2. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Centro paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus 

planavimo proceso procedūras. 

3. Paslaugų gavėjai yra įtraukiami į individualaus pagalbos plano (toliau – IPP), kurį 

pildo globos centro koordinatorius kartu su paslaugų gavėju siekiant įgalinti klientą siekti 

geresnės gyvenimo kokybės ir kokybiškesnių paslaugų klientui. Paslaugų gavėjas įtrauktas į 

individualaus plano rengimą išreiškia savo nuomonę, išsikelia tikslus ir siekia jų įgyvendinimo 

taip gerindamas savo gyvenimo kokybę. 

 

II. SKYRIUS  

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALAUS PLANAVIMO 

PROCESĄ PROCEDŪROS 

 

9. Per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo pradžios globos koordinatorius kartu 

su paslaugų gavėju pildo IPP paslaugų kokybei užtikrinti. Jame pateikiama informacija apie 

priemones, kurios bus taikomos paslaugų gavėjui siekiant tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.  

10. Sudarant ir peržiūrint ar tikslinant IPP dalyvauja pats paslaugų gavėjas, visi būtini 

specialistai, vaiko tėvai, globėjai (rūpintojai), atsižvelgiant į paslaugų gavėjo ir jo globėjų 

(rūpintojų) nuomonę jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams.  

11. IPP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, kai vaikui nustatyta 

laikinoji globa.  

12. IPP yra peržiūrimas ir tikslinamas ne rečiau kas 6 mėnesius, kai vaikui nustatyta 

nuolatinė globa,  

13. Poreikių vertinimas atliekamas kas 12 mėnesių, kai vaikui nustatyta nuolatinė globa.  

14. IPP atsispindi kokie buvo pokyčiai, koks rezultatas pasiektas, kokios priemonės 

buvo efektyvios/neefektyvios. 

  

III. SKYRIUS  

RODIKLIAI IR REZULTATAI 

 



16. Paslaugų gavėjų įtraukimo į IPP rodikliai yra:  

16.1 Paslaugų gavėju dalyvaujančių individualaus plano rengime ir peržiūroje 

procentinė išraiška.  

16.2 Rezultatai vertinami vieną kartą per metus.  

 

IV. SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 17. Darbuotojai su Centro paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo 

proceso procedūromis supažindinami susirinkimo metu.  

 18. Centro paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo proceso procedūros 

peržiūrimos ir atnaujinamos pagal poreikį. 

 19. Centro paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo proceso procedūros 

yra patalpintos internetinėje svetainėje www.svgc.lt Globos centro skiltyje.  

 

http://www.svgc.lt/

