7. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS PLANŲ
RENGIMĄ REZULTATAI 2021 m.
35 kriterijus.
Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į Individualaus plano rengimą ir
peržiūrą, kad užtikrintų paslaugų gavėjo asmeninį indėlį į jos/jo Individualų planą.

Paslaugų gavėjų skaičius procentine išraiška

Rodiklis: 1. Paslaugų gavėjų, dalyvaujančių Individualių socialinės globos planų sudaryme
skaičiaus santykis su bendru paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška).
2. Paslaugų gavėjų, kuriems Individualūs socialinės globos planai sudaryti juos
stebint, skaičiaus santykis su bendru paslaugų gavėjų skaičiumi (procentine išraiška).
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Rezultatų aiškinimas.
Matavimo vienetai: 2020 m. – 32 paslaugų gavėjai.
2021 m. – 32 paslaugų gavėjai.
Šaltinis: paslaugų gavėjų Individualūs socialinės globos planai.
Rezultatai. Siekiant išsiaiškinti paslaugų gavėjų įtraukimą į ISGP sudarymą, buvo skaičiuojama, kiek paslaugų gavėjų,
sudarant Individualų socialinės globos planą dalyvavo savarankiškai ir kiek paslaugų gavėjų buvo stebima ir tokiu būdu
sudaromas Individualus socialinės globos planas. Paslaugų gavėjų dalyvavimas pažymimas ISGP jo sudarymo metu.
Pagal gautus rezultatus matome, kad 75% paslaugų gavėjų savarankiškai dalyvavo sudarant Individualų socialinės
globos planą, t. y. paslaugų gavėjai: geba papasakoti apie save bendrą informaciją (vardas, pavardė, gimimo metai ir
pan.); geba įsivertinti savo poreikius. 25% paslaugų gavėjų Individualus socialinės globos planas buvo sudaromas juos
stebint. Galima daryti išvadą, kad dauguma paslaugų gavėjų geba savarankiškai dalyvauti ISGP sudaryme ir tik maža
dalis paslaugų gavėjų, dėl sunkios negalios negalėjo dalyvauti savarankiškai sudarant ISGP, todėl jie buvo sudaryti
atidžiai stebint jų emocijas, mitybą, judėjimą, asmens higienos įgūdžius ir kitus gyventojo poreikius.
Išvados.
1. 2021 metų paslaugų gavėjų įtraukimo į individualių socialinės globos rengimo planų sudarymą rezultatai aptarti
su darbuotojais, padaryta išvada, kad paslaugų gavėjai aktyviai dalyvauja individualiame socialinės globos plano
sudaryme.
2. Lyginant 2020 m. – 2021 m. rezultatus matome, kad jie nepakito. Globos namuose dauguma gyventojų geba
įsivertinti savo poreikius, išreikšti savo nuomonę ir pan. tik mažumai gyventojų dėl sveikatos būklės reikalinga pagalba
sudarant ISGP.
3. Pateikti rezultatai buvo aptarti su darbuotojais. Nutarta ir toliau kryptingai siekti kuo didesnio paslaugų gavėjų
savarankiškumo, skatinant ir sudarant galimybę reikšti savo požiūrius ir nuomones aktyviai dalyvaujant ISGP
sudaryme.

