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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kiekvienas Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro 

(toliau – DUC) paslaugų gavėjas dalyvauja individualaus socialinių globos plano (toliau – ISGP) 

sudarymo, planavimo procese. ISGP tikslas – suplanuoti konkrečius veiksmus ir kryptingai siekti 

individualių tikslų. 

II SKYRIUS 

ISGP SUDARYMO IR VERTINIMO LAIKOTARPIS 

 

2. Paslaugų gavėjai individualius tikslus ir veiksmus DUC išsikelia einamųjų metų 

sausio mėnesį. 

3. Individualų tikslą, uždavinius ir veiksmus, ISGP plane naujas paslaugų gavėjas 

išsikelia ne vėliau, kaip per 2 mėnesius nuo paslaugų teikimo pradžios po adaptacinio laikotarpio.  

4. ISGP vertinimas atliekamas ne rečiau, kaip du kartus per metus (kas pusmetį) arba 

pagal poreikį. 

5. ISGP galutinis vertinimas atliekamas einamųjų metų gruodžio mėnesį. 

6. ISGP sudėtis nurodyta 1 priede. 

7. ISGP pildomas formoje, kuri pateikta 2 priede. 

8. ISGP pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje. Tėvai / globėjai, paslaugų 

gavėjai, DUC specialistai su ISGP susipažįsta per IT. ISGP spausdinamas vieną kartą metuose 

(gruodžio mėnesį) ir pasirašomas.  

 

II SKYRIUS 

ADMINISTRAVIMAS 

 

9. Paslaugų gavėjas asmeniniame ISGP savarankiškai arba su socialinio darbuotojo 

pagalba išsikelia savo tikslą ir uždavinius, veiksmų planą numatytam tikslui pasiekti. 
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10. Socialinis darbuotojas įsitikina, kad paslaugų gavėjas suprato savo išsikeltą tikslą 

ir jo sieks. 

11. Išsikelto tikslo, uždavinius ir veiksmų eigą prižiūri, koreguoja ir numato reikiamus 

žingsnius socialinis darbuotojas. 

 

III SKYRIUS 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ VERTINIMAS 

 

12. Veiksmai vertinami 5 balų sistemoje: 

Procesinis vertinimas: 

0 – šiuo metu tai nevyksta 

1 – darbuotojas tai daro už mane 

2 – darau pats su didele darbuotojo pagalba 

3 – darau pats su vidutine darbuotojo pagalba 

4 – darau pats su maža darbuotojo pagalba 

5 – darau pats savarankiškai 

 

 

Emocinis vertinimas: 

0 – nekelia emocijų/nežinau 

1 – nepasitenkinimas 

2 – susidomėjimas 

3 – man patinka 

4 – džiaugsmas 

5 – didžiavimasis savimi 

 

IV SKYRIUS 

PASTABOS/KOMENTARAI 

 

13. Išskiriami, pažymimi nenumatyti, proceso eigoje atsiradę aspektai ar pastebėjimai. 

 

V SKYRIUS 

KONFIDENCIALUMAS 

 

14. ISGP informacija yra konfidenciali.  

15. ISGP suderintas su įstatymu numatyta asmens duomenų apsaugos tvarka. 
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