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                                               PATVIRTINTA 
Linkuvos socialinės globos namų direktoriaus 

2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr.V20-99  
 

 

LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO 

KONCEPCIJA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Linkuvos socialinės globos namai (toliau LSGN) paslaugų gavėjų  įgalinimo koncepcija 

apibrėžia paslaugas teikiančių darbuotojų taikomas įgalinimo priemones, teikiant ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) 

psichikos sutrikimų. 

2. Socialinių paslaugų tikslas LSGN – paslaugų gavėjų socialinė integracija, 

savarankiškumo atkūrimas ar palaikymas. 

3. LSGN įgalinimas suprantamas kaip procesas, kuriant bendradarbiaujantį santykį tarp 

darbuotojų ir paslaugų gavėjų siekiant įgalinimo tikslų - suteikiančių galimybę paslaugų gavėjams 

padidinti savo gyvenimo kontrolę. 

4. LSGN paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija siejasi su gyvenimo kokybės koncepcija 

ir ISGP (individualiu socialinės globos planu). 

5. Socialinio darbuotojo uždaviniai: 

5.1. siekimas užtikrinti asmenų įsitraukimą ir dalyvavimą; 

5.2. socialinių paslaugų gavėjų sąmoningumo didinimas; 

5.3.  paslaugų gavėjų stipriųjų pusių parodymas; 

5.4. Paslaugų gavėjų skatinimas tapti autonomiškais; 

5.5.  Įgalinimo pastebėjimas kiekvienu konkrečiu atveju. 

6. Teikiamomis socialinėmis paslaugomis  siekiama formuoti paslaugų gavėjų 

įsitraukimą, dalyvavimą, ugdyti gebėjimą būti svarbiam priimant sprendimus, siekiant pozityvių 

pokyčių, padėsiančių tapti aktyvesniais, savarankiškesniais ir mažiau priklausomais nuo darbuotojų. 

 

II. LSGN PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO LYGMENYS 

 

7. LSGN paslaugų gavėjų įgalinimas kaip įrankis, padedantis užtikrinti paslaugų gavėjų 

saugumą ir globos kokybę, didinti galimybes aktyviai veikti ir kontroliuoti savo gyvenimą. Tai 
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socialinis procesas, kurio metu siekiama atpažinti, skatinti ir didinti asmenų gebėjimą patenkinti savo 

poreikius, telkti reikiamus išteklius problemoms spręsti. 

8. LSGN didžiausias dėmesys skiriamas 2  įgalinimo lygmenims: 

8.1. Individualus įgalinimo lygmuo – įstaigos darbuotojai fokusuojasi į paslaugų 

 gavėją kaip gebantį kontroliuoti savo gyvenimą, išryškinant asmens gebėjimus ir sutelkiant 

reikiamus resursus, kad asmuo taptų kaip galima mažiau priklausomas nuo kitų. Požymiai: paslaugų 

gavėjų  perėjimas iš pasyvios būklės į aktyvią. Tai pasireiškia per ugdomus gebėjimus įveikti 

psichologines ir intelektualines kliūtis ir siekimą suvokti save, būti kuo  savarankiškesniais, mokytis 

priimti sprendimus, gebėti pasirūpinti savimi, pozityviai žiūrėti į ateitį. 

8.2. Grupinis įgalinimo lygmuo – grupiniai užsiėmimai fokusuojasi į paslaugų gavėjų 

 padrąsinimą ir yra savipagalbos  priemonė, kad asmuo integruotųsi į artimiausią bendruomenę ir  

jaustųsi pilnaverčiu visuomenės nariu. Grupė – puiki kritinio sąmoningumo ugdymo, savitarpio 

pagalbos priemonė. Požymiai: grupės, orientuotos į socialinę veiklą siekia keisti sistemines kliūtis, 

veikiančias LSGN paslaugų gavėjų gyvenimą, prisideda prie jų pasitikėjimo savimi stiprinimo, 

saviveiksmingumo, asmeninių įgūdžių gerinimo. Grupėje  gyventojai patiria abipusę įtaką, pereinama 

nuo aš į mes. 

9. LSGN paslaugų gavėjų įgalinimą galima apibūdinti kaip kuriamus prasmingus 

socialinius ryšius, žinių keitimąsi vieni su kitais, nuoširdžiu paslaugų gavėjo ir darbuotojo 

bendravimu, dialogu ir partneryste, kuri paremta pagarba, tolerancija ir atsakomybe. Tai yra vieni 

pagrindinių įgalinimo koncepcijos veiksnių ir nuolatinis siekimas kurti optimalius socialinius 

santykius, siekiant pozityvių paslaugų gavėjų rezultatų.  
 

III. LSGN KAIP ĮGALINANTI ORGANIZACIJA 
 

10. LSGN diegia bendruomenės demokratinės vadybos principus, kurdama įgalinančią 

aplinką. Įgalinimo proceso sėkmei įtakos turi įstaigos kultūra  (įstaigoje kreipiamasi vieni į kitus 

vardais, nepriklausomai nuo pareigų ar statuso). Globos namuose kuriami sėkmingi ir sveiki darbiniai 

santykiai, kurie pasižymi pasitikėjimu, abipuse pagarba, aiškiai komunikuojamais lūkesčiais, matoma 

ir nuolatine parama, atvira ir nuoširdžia komunikacija. Galimybių ir galios įstaigoje prieinamumas 

yra būtinas visiems darbuotojams, siekiant maksimalaus įstaigos efektyvumo ir sėkmės.  

11. LSGN skiria dėmesį darbuotojų motyvavimo sistemai, kuria siekiama įgalinti ne tik 

paslaugų gavėjus, bet ir darbuotojus. Įgalintas darbuotojas teikia kokybiškesnes socialines paslaugas, 

noriai ir geriau atlieka savo darbą, įsipareigoja savo komandoms, rodo daugiau iniciatyvos, jaučia 

didesnį pasitenkinimą savo darbu ir noriai lieka dirbti savo įstaigoje, pozityviau priima pokyčius. 
 

IV. ĮGALINIMO KONCEPCIJOS RODIKLIAI 
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12. LSGN paslaugų gavėjams gaunama nauda įgalinimo procese - pagerėja LSGN paslaugų 

gavėjų gyvenimo kokybė. 

13. LSGN paslaugų gavėjų įgalinimo rodikliai skaičiuojami remiantis Individualiame 

socialinės globos plane numatytų įgalinimo tikslų, kuriuose numatomas asmens gebėjimų 

didinimas arba išlaikymas, įgyvendinimu šiose srityse: asmens higienos, maitinimosi, darbinės 

veiklos ir namų ruošos įgūdžių. (2 priedas).  

14. Vertinimas:  

14.1. pasiekta, iš dalies pasiekta darbuotojas  žymi +, už pasiekta skiriama  2 balai, 

iš dalies pasiekta – 1balas,  

14.2. gyventojai, jeigu savarankiški analogiškai  - +,  

14.3. iš dalies savarankiški arba nesavarankiški gyventojai  vertina šviesoforo 

principu: pasiekta – žalia spalva, iš dalies pasiekta – raudona. 

15. Įgalinimo rodikliai matuojami  procentine išraiška paslaugų gavėjų, pagerinusių ar 

išlaikiusių   asmens higienos, maitinimosi, darbinės veiklos ir namų ruošos įgūdžius nuo visų 

paslaugų gavėjų.  

16. Įgalinimo rodikliai matuojami 2 kartus per metus – liepos ir gruodžio mėnesiais. 

17. Priskirtų paslaugų gavėjų duomenis surenka, susistemina socialiniai darbuotojai ir 

pateikia socialinio darbo padalinio vadovei, kuri juos apdoroja ir pateikia visoms suinteresuotoms 

šalims – darbuotojams ir paslaugų gavėjams. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

18. Darbuotojai su Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija  

supažindinami pasirašytinai. 

19. Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija  peržiūrima ir, 
jeigu reikia, patikslinama kiekvienais metais. 

20. Paslaugų gavėjai su Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjų įgalinimo 

koncepcija  supažindinami žodžiu, skyriuose organizuojamų paslaugų gavėjų susirinkimų metu. 

Susirinkimas protokoluojamas.  

21. Įgalinimo tikslai LSGN paslaugų gavėjams pateikiami jiems suprantama forma (1 

priedas). 
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Pasitikiu 
savimi 
ir kitais 

Gerbiu 
save ir 

kitus, esu 
gerbiamas 

Esu saugus 

Vadovaujuosi  

savo 

teisėmis 

Esu išklausytas 
ir 

 išgirstas 

Įgyvendinu  
savo sumanymus 

Turiu  
savo 

nuomonę 
 ir ją išsakau 

Tobulinu tai, ką 
jau moku 

Galiu rinktis 

 

                                          1 priedas 

Įgalinimas – kai aš pats savimi rūpinuosi tiek, kiek aš galiu ir 

stengiuosi kiekvieną dieną būti kuo savarankiškesnis.  
 

ĮGALINTO LSGN PASLAUGŲ GAVĖJO PORTRETAS 
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APLINKA, PADEDANTI MAN „GALĖTI“ 
 

Padedame vieni kitiems 

Gerbiame vieni kitus 

Dalinamės  informacija 

Nebijome klysti 

Pasitikime vieni kitais 

Laikomės pažadų 

Turime vienodas teises 

Esame aktyvūs dalyviai, o ne pasyvūs 

stebėtojai 

Esame komandos nariai 

Darbuotojai yra mums lygūs 


