
                                                                                                                              

REZULTATAI, KURIE RODO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO BŪDUS Į INDIVIDUALIŲ 

PLANŲ RENGIMĄ 

35 KRITERIJUS: Socialinių paslaugų teikėjas įtraukia paslaugų gavėjus į Individualaus plano 

rengimą ir peržiūrą, kad užtikrintų paslaugų gavėjo asmeninį indėlį į jo/jos Individualų planą.  

 

Rodiklis: Paslaugų  gavėjų įtraukimo būdų į individualaus plano rengimą  procentinis pasiskirstymas.  

 

 

Rezultatų išaiškinimas:  

                      Diagrama rodo paslaugų gavėjų įtraukimo būdų į ISGP rengimą, procentinį 

pasiskirstymą per 2019-2020- 2021 m. Paslaugų gavėjų tėvų (globėjų) apklausa vykdoma kartą 

metuose nuo 2019 m.  

Paslaugų gavėjų  įsitraukimas  į individualių planų rengimą per 2021 metus pakito;  75 % 

paslaugų gavėjų teigė, kad ISGP planus pervertina darbuotojas pokalbio su paslaugų gavėju metu, 

taigi išryškėjo  teigiamas pokytis 39% daugiau nei 2020 m., ir 47 % daugiau nei 2019 m. Tokį ženklų 

procentų didėjimą galima pagrįsti, jog darbuotojai pirmenybę teikia paslaugų gavėjui, jo galimybei 

pačiam įsitraukti į ISGP rengimą, planavimą. 

Pasikeitė ISGP rengimas, peržiūra darbuotojų pokalbio su paslaugų gavėjų tėvais(globėjais) 

metu 2021 m. -jų buvo tik 14 %, palyginus su  2020 m. sumažėjo  -50%,  lyginant 2019 m. su 2020 

m. sumažėjo 28 %;  
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2019 36% 28% 36%
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2021 11% 75% 14%
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2021 m. ISGP rengimas, peržiūra, atliekamas kartu su darbuotojų komanda pasitelkiant 

stebėjimo būdą, iki 11 % matosi padidėjimas, 2020 m. stebėjimo būdas nebuvo taikomas, 2019 m. – 

darbuotojų komanda(stebėjimo metodu) į ISGP rengimą, planavimą įsitraukė 25 % nei 2021 m. 

              2019 m. bendras paslaugų gavėjų skaičius 16;  

              dalyvavusių apklausoje skaičius 14; 

2020 m. bendras paslaugų gavėjų skaičius 16;  

              dalyvavusių apklausoje skaičius 14; 

2021 m. bendras paslaugų gavėjų skaičius 16; 

              dalyvavusių apklausoje  skaičius 12. 

          Pervertinimas vykdomas kartą  metuose. Esant poreikiui ISGP pervertinamas  atliekamas 

anksčiau, kas pusmetį. Apklausos rezultatai yra aptariami su darbuotojais. Numatomi paslaugų gavėjų 

įtraukimo gerinimo veiksmai, kurie vėliau yra įgyvendinami. Atlikti pagerinimo veiksmai nulėmė 

įtraukimų rezultatų pagerėjimą 2019 –2020-2021 m. 

 


