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ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ 

ĮTRAUKIMO Į PAGALBOS ŠEIMAI PLANO IR INDIVIDUALAUS VAIKO POREIKIŲ 

VERTINIMO PROCESO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šakių socialinių paslaugų centro globos centro (toliau — Globos centras) paslaugų gavėjų įtraukimo į 

individualaus pagalbos šeimai plano ir individualaus vaiko poreikių vertinimo proceso tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Globos centro paslaugų gavėjų įtraukimo  į pagalbos šeimai 

plano ir individualaus vaiko poreikių vertinimo procesą.  

2. Tvarkos aprašas skirtas teikiantiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų 

dalyviams, įtėviams, teikiantiems ir (ar) organizuojantiems  pagalbą globos centro specialistams. 

3. Globos centro paslaugų gavėjų įtraukimo į pagalbos šeimai plano ir individualų vaiko poreikių 

vertinimą proceso tikslai:  

     3.1. Įgalinti globėjų (rūpintojų) šeimą kuo aktyviau įsitraukti į paslaugų planavimą, pagalbos 

šeimai  

            plano ir individualių vaiko poreikių vertinimo sudarymą, įgyvendinimą, vadovaujantis    

            nuostata, kad pati globėjų (rūpintojų) šeima, naudodamasi teikiama pagalba, gali geriausiai   

            įvardinti vaiko poreikius ir galimybes; 

     3.2. Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų lūkesčius ir poreikius įvertinti reikalingos pagalbos globėjų  

            (rūpintojų) šeimai prieinamumą, pakankamumą, atitikimą individualiems globėjų (rūpintojų)  

            šeimos poreikiam; 

     3.3. Atsižvelgus į paslaugos gavėjų poreikius inicijuoti ir teikti siūlymus Šakių rajono socialinių  

            paslaugų centro direktoriui dėl pagalbos globėjų (rūpintojų) šeimoms Šakių rajone 

tobulinimo. 

4. Globos centro paslaugų gavėjų įtraukimas ir dalyvavimas sudarant pagalbos šeimai planą ir 

individualaus vaiko poreikių vertinimą liudija apie paslaugos gavėjo aktyvumą, jo interesų 

atspindėjimą priimtuose sprendimuose, sprendimų priėmimo efektyvumą ir reikalingumą, skatina 

pasitikėjimą paslaugas teikiančia įstaiga, formuoja asmeninę atsakomybę už priimtus sprendimus, 

vykdomus įsipareigojimus ar neįvykdymo pasekmes.  

 

II. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMAS Į PAGALBOS ŠEIMAI PLANO IR 

INDIVIDUALAUS VAIKO POREIKIŲ VERTINIMO PROCESO PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR 

VERTINIMĄ 

 

5. Vertinant pagalbos vaikui ir globėjų (rūpintojų) šeimai poreikį, atliekama turimų ir globos (rūpybos) 

proceso metu gautų dokumentų ir duomenų  apie vaiką ir šeimą analizė. 

6. Globos centro specialistai organizuoja susitikimą su paslaugų gavėju. Susitikimo metu su globėjo 

(rūpintojo) šeima aptariamos šeimos problemos, pagalbos poreikis, šeimos ir specialistų funkcijos 

pagalbos procese, atsakoma į globėjų (rūpintojų) šeimai rūpimus klausimus, pagal poreikį atliekama 

šeimos stebėsena jos gyvenamojoje aplinkoje. Pagalbos vaikui ir (arba) šeimai poreikiams įvertinti 

gali būti taikomi specializuoti vaiko ir (ar) šeimos vertinimo metodai (SMART tėvystės anketa, 

sociometriniai metodai, tokie kaip šeimos sociograma, ekožemėlapis, genograma ir kiti). Visi šie 

įrankiai pagal poreikį ir individualią šeimos situaciją yra parenkami ir pildomi konsultacijų metu su 

paslaugų gavėjais, siekiant įvertinti šeimai reikalingų paslaugų poreikį.  

7. Atsižvelgiant į globėjų (rūpintojų) šeimos poreikius, nuomones, lūkesčius bei specialistų 



rekomendacijas, sudaromas individualus pagalbos planas (Priedas Nr. 1), kuriame: 

     7.1. Numatomas pagalbos šeimai tikslas; 

     7.2. Konkretūs uždaviniai ir visų pagalbos šeimai plano dalyvių įsipareigojimai, kuriuos jie turi  

            įgyvendinti;  

     7.3. Numatomi pakartotiniai susitikimai siekiant peržiūrėti ir esant poreikiui koreguoti pagalbos  

            planus. 

8. Vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa (rūpyba) apsigyvenus budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) 

šeimoje ar šeimynoje užpildomas individualus vaiko poreikių vertinimas (Priedas Nr. 2). Individualus 

vaiko poreikių vertinimas pildomas  kartu su vaiku, globėju (rūpintoju) ir globos centro specialistais.  

9. Pagalbos šeimai planas ir individualus vaiko poreikių vertinimas tikslinamas ir koreguojamas kartu 

su paslaugų gavėjais, atsižvelgiant į situacijos šeimoje pokyčius, šeimos narių nuomonę, lūkesčius, 

suteiktos ir teikiamos pagalbos šeimai efektyvumą, pakankamumą, pagalbos plano šeimai efektyvumą, 

specialistų rekomendacijas.  

10. Paslaugų gavėjai viso pagalbos proceso metu skatinami pasinaudoti teise siūlyti sprendimus, 

pasirinkti sprendimų alternatyvas.  

11. Keičiantis situacijai globėjų (rūpintojų) šeimoje pagalbos šeimai planas yra papildomas nauja 

informacija.  

12. Šeima supažindinama su parengtu pagalbos šeimai planu ir individualiu vaiko poreikių vertinimu 

rezultatais. 

13. Globos cento paslaugų gavėjai skatinami aparti teikiamų paslaugų efektyvumą, tinkamumą 

individualių susitikimų  metu su globos centro specialistais. Susitikimų metu išklausoma paslaugų 

gavėjų nuomonė, lūkesčiai, jų pasiūlymai, siekiama į juos atsižvelgti planuojant ir vykdant pagalbos 

procesą.  

14. Paslaugų gavėjai informuojami, konsultuojami ir skatinami aktyviai įsitraukti ir dalyvauti pagalbos 

šeimai plano ir individualaus vaiko  poreikių vertinimo įgyvendinime.  

15. Paslaugų gavėjai informuojami, konsultuojami ir raginami dalyvauti tarpusavio paramos grupėse. 

Dalyvavimas grupėse skatina tarpusavio pagalbą, sudaro galimybes paslaugų gavėjams  dalintis 

žiniomis, patirtimi, kartu su kitais dalyviais siekti pokyčio, mokytis vieniems iš kitų.  

16. Pakartotiniuose pagalbos šeimai plano aptarimuose išklausoma paslaugų gavėjų nuomonė apie 

teikiamų paslaugų naudą ir efektyvumą, šeimos narių vertinimai apie jų šeimos situacijos pokyčius 

fiksuojami. Esant reikalui, koreguojamas pagalbos šeimai arba individualus vaiko poreikių vertinimas 

įraukiant kitas paslaugas ir pagalbos būdus.  

 

III. BAIGIAMOSIO NUOSTATOS 

 
19. Su šiuo tvarkos aprašu supažindinami Centro darbuotojai. 

20. Paslaugų gavėjai su šiuo tvarkos aprašu supažindinami individualių susitikimų metu. 

21. Tvarkos aprašas skelbiamas viešai Centro interneto svetainėje www.sakiuspcentras.lt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIEDAS Nr. 1 

 
Individualus pagalbos vaikui planas (IVP) 

Nuo .................................... iki .............................................  
(plano vykdymo termino pradžia)     (plano vykdymo termino pabaiga) 

(vaiko vardas, pavardė) (plano patvirtinimo data) 

Koordinatorius ................................................................................  

 

1. Problemos apibūdinimas, sunkumų aprašymas: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 
 

2. Pagalbos tikslas ir uždaviniai (siekiami pokyčiai): 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

 
 

3. Globėjų (rūpintojų) / įtėvių lūkesčiai: 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

 
 

4. Vaiko galios (stiprybės): 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 



5. Pagalbos specialistų teikiama pagalba ir, jos intensyvumas 
 

 Veiklos Periodiškumas/data, 
laikas 

Specialistas 

Pagalba vaikui 

 

 

 

   

Pagalba globėjams 
(rūpintojams) / 
įtėviams (psichologo, 
socialinio darbuotojo, 
atestuoto asmens 
konsultacijos, tėvystės 
įgūdžių ugdymo 
grupė ir pan.) 

   

 

6. Globėjų (rūpintojų) / įtėvių organizuojama pagalba vaikui 
 

 Veiklos Periodiškumas/data, 

laikas 
Periodiškumas/data, 

laikas 
Įsipareigojimas užtikrinti reikiamą 

pagalbos teikimą (psichologinę, 

medicininę, specialiąją pedagoginę 

pagalbą) 

  

Bendradarbiavimas su ugdymo 

įstaiga 

  

Kita tėvų( globėjų) pagalba   

7. Kitų institucijų pagalbos poreikis: 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

PLANĄ ĮGYVENDINATYS ASMENYS:  
 

................................................................................................................................................................................  
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)  

 

................................................................................................................................................................................ 
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)  

 

................................................................................................................................................................................ 
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)  

 

................................................................................................................................................................................  
(vardas, pavardė, pareigos, parašas



PRIEDAS Nr. 2 

 

VAIKO POREIKIŲ VERTINIMAS 

PILDYMO DATA _____________ 

PILDYMO VIETA_____________ 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS UŽTIKRINIMAS 

1. Vaikas registruotas pas šeimos gydytoją. Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 

reguliariai 

2. Vaikas registruotas pas šeimos gydytoją. Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 

nereguliariai, vaikas pas šeimos gydytoją lankėsi seniai. 

3. Vaikas neregistruotas sveikatos priežiūros įstaigoje.  

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO FIZINĖ SVEIKATA 

1. Vaiko fizinis išsivystymas (ūgis ir svoris) ir raida atitinka vaiko amžių. Vaikas neturi 

žymių sveikatos sutrikimų, nėra nustatyta fizinė negalia.  

2. Vaiko fizinis išsivystymas (ūgis ir svoris) ir raida atitinka vaiko amžiaus tarpsnį su 

nežymiais nuokrypiais. Pasitaiko nežymių sveikatos sutrikimų.  

3. Vaiko fizinis išsivystymas (ūgis ir svoris) ir raida neatitinka vaiko amžiaus tarpsnį, 

turi rimtų sveikatos sutrikimų , serga lėtinėmis ligomis, turi negalią.  

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO PSICHINĖ SVEIKATA 

1. Vaikas savimi pasitiki, geba bendrauti su aplinkiniais. Psichikos ligomis neserga, 

nepastebimas suicidinis elgesys, priklausomybių neturi.  

2. Vaikas linkęs sumenkinti save ir savo pasiekimus. Vaikas sunkiau užmezga kontaktą, 

su naujais draugais. Psichikos ligomis neserga.  

3. Vaikas turi polinkį į save žalojantį bei suicidinį elgesį, žema savivertė. Galima arba 

nustatyta psichikos liga, specialūs ugdymosi poreikiai. Galimos priklausomybės.  

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO APRANGA 

1. Vaiko turima apranga atitinka sezoniškumą, vaiko dydį, vaiko amžių. Vaiko apranga 

švari ir tvarkinga. 

BENDRA INFORMACIJA 

Vaiko vardas, 

pavardė  

 

Vaiko gimimo data  

Globėjų kontaktai  

Vaiko gydymo įstaiga  

Vaiko ugdymo įstaiga  

Vaiko neįgalumas, 

spec.poreikiai 

 



2. Vaiko turima apranga iš dalies atitinka sezoniškumą, bei kitus kriterijus. Vaiko 

aprangai trūksta švaros ir tvarkingumo.  

3. Vaiko turima apranga visiškai neatitinka sezono, ir kitų svarbių kriterijų. Vaikas 

stokoja drabužių.  

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO APRŪPINIMAS KITOMIS PRIEMONĖMIS 

1. Vaikas turi visas jam būtinas higienos, mokymosi priemones. Turi savo mylimiausius 

žaislus. 

2. Vaikas turi tik dalį jam būtinų higienos ir mokymosi priemonių. 

3. Vaikas neturi jam būtinų higienos ir mokymosi priemonių. 

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO MITYBA 

1. Vaikas geba pasakyti savo mėgstamus patiekalus, geba įvardinti ką nori valgyti. 

Atpažįsta produktus. Vaikas atpažįsta platų maisto racioną, lengvai prisitaiko prie 

siūlomo maisto. 

2. Vaikas iš dalies geba pasakyti ko nori. Atpažįsta tam tikrus maisto produktus. 

Mėgstamas maisto racionas siauras. Sudėtingiau prisitaiko prie siūlomo maisto. 

3. Vaikas negeba pasakyti ko nori, arba nori visuomet to paties produkto. Neatpažįsta 

kitų patiekalų, neatpažįsta daržovių, vaisių. Atsisako valgyti jam nepažįstamus 

produktus.  

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO HIGIENOS ĮGŪDŽIAI 

1. Vaikas savarankiškai geba laikytis higienos, savarankiškai nusiprausia, išsiplauna 

dantis. Vaikas tai atlieka noriai, nereikia skatinti. 

2. Vaikui reikia pagalbos dėl jo amžiaus , ar raidos sutrikimų. 

3. Vaikas vengia laikytis higienos, reikia nuolat priminti, kad reikia nusiprausti ar 

išsivalyti dantis. 

4. Vaikas atsisako laikytis higienos principų, reikia įdėti daug pastangų, siekiant kad 

vaikas atliktų kasdienines higienos procedūras.  

5. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO FORMALUS UGDYMASIS 

1. Vaikas lanko švietimo, ugdymosi įstaigą. Mokymosi rezultatai bei lankomumas geras.  

2. Vaikas lanko švietimo, ugdymosi įstaigą. Vaikas kartais be priežasties praleidžia 

pamokas, turi nedidelių mokymosi sunkumų.  

3. Vaikas sistemingai praleidžia pamokas, turi didelių mokymosi sunkumų.  

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO NEFORMALUS UGDYMAS IR POMĖGIAI 

1. Vaikas lanko/nelanko būrelius, turi pomėgių, geba savarankiškai užsiimti mėgstama 

veikla. 



2. Vaikas lanko/nelanko būrelius, turi pomėgių, su minimalia pagalba geba užsiimti 

mėgstama veikla. 

3. Vaikas nelanko būrelių, neturi pomėgių, negeba savarankiškai užsiimti jokia veikla. 

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO SAVĘS VERTINIMAS 

1. Vaikas pasitiki savimi, geba užmegzti ir palaikyti kontaktą.  

2. Vaikas iš dalies pasitiki savimi, pasitikėjimas išryškėja, tik tam tikrose situacijose ar 

aplinkoje. 

3. Vaikas nepasitiki savimi, negeba palaikyti kontakto su kitais žmonėmis. Neigiamas 

savęs vertinimas.  

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO EMOCINĖ BŪSENA 

1. Vaikas ramus, vaikas geba išreikšti jaučiamus jausmus, vyrauja pozityvūs jausmai,  

2. Vaikas iš dalies ramus, iš dalies geba išreikšti jaučiamus jausmus, daugiau neigiamų 

jausmų. 

3. Vaikas sutrikęs, pasimetęs, vyrauja vien neigiami jausmai; 

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

EMOCINIAI IR ELGESIO SUTRIKIMO SIMPTOMAI 

1. Vaikas rodo jausmus, emocijas, adekvačiai reaguoja, geba bendrauti su kitais. Vaikas 

atpažįsta savo jausmus. Vaikas moka kontroliuoti savo elgesį pagal amžių. 

2. Pakitęs vaiko požiūris į save ir aplinką, nepasitiki aplinkiniais. Nežymūs elgesio 

simptomai: nesidomi aplinka, sunku sukaupti dėmesį, kyla sunkumų perduoti 

informaciją. Kartais pasitaiko psichosomatiniai simptomai: pilvo ar galvos skausmas; 

3. Vaikas įsitempęs, sutrikęs, dažna nuotaikų kaita. Vaikas ne pagal amžių subrendęs 

arba ne pagal amžių vaikiškas. Vaikas negeba užmegzti santykių.  

4. Vaikas piktas, agresyvus. Kelia grėsmę sau ir aplinkiniams. 

5. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO SANTYKIAI SU GLOBĖJU/-AIS BEI KITAIS ŠEIMOJE GYVENANČIAIS 

ASMENIMIS 

1. Santykiai tarp vaiko ir globėjo artimi, vaikas noriai bendrauja su globėju/-ais ir kitais 

šeimos nariais. 

2. Santykiai tarp vaiko ir globėju/-ais bei šeimos nariais ne konfliktiški, tačiau nėra labai 

artimi. 

3. Santykiai tarp vaiko ir globėju/-ais bei šeimos nariais įtempti.  

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO SANTYKIAI SU ŠEIMA 

1. Užtikrinti vaiko nuolatiniai bei pastovūs susitikimai su šeima. Vaikas 

pozityviai/negatyviai atsiliepia apie savo šeimą. Po susitikimų jaučiasi gerai / blogai.  

2. Vaiko susitikimai su tėvais nereguliarūs . Vaikas pozityviai/negatyviai atsiliepia apie 

savo šeimą. Po susitikimų jaučiasi gerai / blogai.  



3. Vaikas nesusitinka su tėvais. Vaikas pozityviai/negatyviai atsiliepia apie savo šeimą. 

Po susitikimų jaučiasi gerai / blogai.  

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO SANTYKIAI SU IŠPLĖSTINE ŠEIMA 

1. Vaikas turi senelius, tetų ar dėdžių, kitų svarbių asmenų susijusių giminyste ar 

emociniais ryšiais, su kuriais palaiko santykius. Vaikui šie ryšiai suteikia teigiamų 

emocijų. 

2. Vaikas turi asmenų su kuriais sieja giminystės ar emociniai ryšiai, tačiau kontaktas 

palaikomas minimalus. 

3. Vaikas neturi arba nepažysta asmenų su kuriais sieja giminystės ar emociniai ryšiai 

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

VAIKO SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

1. Vaikas komunikabilus, geba bendrauti su bendraamžiais, geba imtis iniciatyvos 

kuriant naujus ryšius. 

2. Vaikas iš dalies geba bendrauti su bendraamžiais, kartais pritrūksta pasitikėjimo 

užmezgant naujus ryšius, dažniau renkasi stebėtojo vaidmenį bendraamžių būryje. 

3. Vaikas negeba bendrauti su bendraamžiais. 

4. Pastabos______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IŠVADOS IR REKOMENDACIJAS 

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

_________________                            _______________                      _______________ 
______________________________                  ____________________________                   

(pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                             (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 


