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KELMĖS RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO GLOBOS CENTRO  

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Paslaugų  gavėjų įgalinimo koncepcija (toliau – Įgalinimo koncepcija) apibrėžia Kelmės 

rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centro (toliau – Globos centras) paslaugas teikiančių 

darbuotojų taikomas priemones globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, šeimynos steigėjų, įtėvių, 

jų globojamų (rūpinamų), prižiūrimų ir įvaikintų vaikų (toliau - Paslaugų gavėjai) įgalinančiai 

aplinkai kurti, kuriomis daromas poveikis formuojant Paslaugų gavėjų įsitraukimą, dalyvavimą, 

savarankiškumą, sąmoningumą, autonomiją.  

2. Įgalinimo koncepcijos tikslas – teikti pagalbą globėjui (rūpintojui), budinčiam globotojui, 

šeimynos steigėjui ar įtėviui nebegalinčiam, nebepajėgiančiam pakeisti ar pagerinti susidariusios 

padėties šeimoje, Globos centro specialistui konkrečiais veiksmais padedant išplėtotų savyje esantį 

potencialą spręsti kylančias problemas dėl globojamo (rūpinamo), prižiūrimo ar įvaikinto vaiko. 

II. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO SISTEMA 

        3. Įgalinimas – nuolatinis ir besitęsiantis procesas, kurio metu globėjams (rūpintojams), 

budintiems globotojams, įtėviams, šeimynos steigėjams suteikiama galia veikti savarankiškai, 

panaudojant jų gebėjimus formuojant ar išlaikant jau esamus įgūdžius, siekiant pagerinti globojamų 

(rūpinamų), prižiūrimų, įvaikintų vaikų gyvenimo kokybę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Įgalintas Paslaugų gavėjas - sąmoninga, nepriklausoma asmenybė, galinti priimti sprendimus, 

kurie keičia jų šeimos gyvenimą, padeda įgyvendinti užsibrėžtas svajones bei tikslus. Didelę įtaką 

įgalinimui turi specialistų praktinė ir moralinė parama, kuri padeda kasdienėje veikloje įveikiant 

Įgalinimas 

Geresnė 

autonomija 

Didesnė 

pasirinkimo laisvė 

Didesnė sėkmės 

tikimybė 

pokyčiuose 



kliūtis, priimant sprendimus. Moralinė parama reikalinga asmenų padrąsinimui siekiant savo tikslų 

ar svajonių, didinant tikėjimą savimi, atpažįstant savo stiprybes ir gebėjimus. 

5. Paslaugų gavėjų įgalinimas – tai jo galių, kompetencijų, išteklių plėtotė, galimybė reikšti 

nuomonę apie savo poreikius, interesus ir lūkesčius. Paslaugų gavėjų įgalinimas mažina specialistų 

dominavimą ir didina pačių paslaugų gavėjų  motyvaciją siekti užsibrėžtų tikslų, savarankiškai 

priimti sprendimus.  

6. Įgalintas Paslaugų gavėjas: 

 siekia iškeltų tikslų,  

 ugdo ir lavina savo gebėjimus,  

 savarankiškai priima sprendimus,  

 geba kontroliuoti savo elgseną, 

 pats yra savo gerovės kūrėjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Taikant įgalinimo metodą pats svarbiausias veiksnys yra specialisto ir Paslaugų gavėjo 

santykių pobūdis. Siekiant pokyčio labai svarbu, kad specialistas su Paslaugų gavėju užmegztų 

teigiamą emocinį ryšį, elgtųsi labiau kaip su kolega.  

8.Pasitelkiant aplinkoje esančius išteklius Paslaugų gavėjui suteikiama savarankiškumo 

tobulinant savo kompetencijas, valdant padėtį, sprendžiant įvairias problemas susijusias su vaikų 

ugdymu, auklėjimu ir pan. Taip siekiama įtvirtinti didesnį atsparumą ir orientuojamasi į ilgalaikę 

perspektyvą, kad Paslaugų gavėjai galėtų savarankiškai spręsti iškilusias problemas. 
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Sociokultūrinės 

paslaugos 

10. Paslaugų gavėjų įgalinimui teikiamos Globos centro specialistų paslaugos: 

 

7. Paslaugų gavėjų įgalinimo veiksniai 
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9.  Paslaugų gavėjų įgalinimą rodantys požymiai:  

 

 Dalyvavimas paslaugų planavime, sprendimų priėmime. 

 Asmens motyvacija siekti tikslų. 

 Bendro tikslo siekimas. 

 Gebėjimas veikti. 

 Pasitikėjimas, atvirumas. 

 Tam tikro elgesio įgūdžiai. 

 Pozityvus požiūris. 

 Įsitraukimas į bendrą veiklą (formalus ir neformalus ugdymas, renginiai, šventės). 

 Bendradarbiavimas. 

10. Kuriant įgalinančią aplinką vaikams ir teikiant jiems paslaugas labai svarbu:  

 įtraukti vaikus į sprendimų priėmimo procesus;  

 leisti patiems kurti taisykles ir skatinti jų atsakomybę laikantis;  

 prisiimti atsakomybes, mokyti argumentuoti pasirinkimus; 

 žinoti teises, kurti galimybes rinktis, ugdyti jų savarankiškumą;  

 teikti įvairiapusę pagalbą, kuri duotų teigiamą pokytį. 

11. Sąlygos reikalingos paslaugų gavėjų įgalinančiai aplinkai kurti: 

 Pagalba ir pagarba vieni kitiems. 

 Informacijos sklaida. 

 Abipusis bendradarbiavimas. 

 Bendrų tikslų kūrimas ir įgyvendinimas. 

 Nebijojimas klysti. 

 Pasitikėjimas vieni kitais. 

 Laikymasis įsipareigojimų. 

 Vienodos teisės. 

 Buvimas aktyviais veikėjais, o ne pasyviais stebėtojais. 

 Buvimas komandos nariais.  

III. REZULTATŲ RODIKLIAI 

12. Paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatų rodikliai skaičiuojami remiantis globojamo (rūpinamo), 

prižiūrimo ar įvaikinto vaiko, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvio ir įtėvio 

poreikių vertinimo ir individualaus pagalbos plano (toliau – Pagalbos planas) poreikių sričių įverčių 

išlaikymu arba padidėjimu procentine išraiška šiose srityse: 



 Psichinė sveikata, emocinė sfera, elgesys 

 Savitvarka, higienos įgūdžiai 

13. Rezultatų rodikliai atsispindi  užpildyto paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcijos 1 

priedo ,,Gyvenimo rate“. 

14. Rezultatai skaičiuojami ir susisteminami vieną kartą per metus, kiekvienų kalendorinių metų 

gruodžio mėnesį. Duomenys surenkami iš Pagalbos plano, kuriuos susistemina Globos centro 

specialistai, koordinuojantys pagalbą Paslaugų gavėjams. 

15. Duomenys renkami iš Paslaugų gavėjui parengto Pagalbos plano, kuriam paslaugos 

teikiamos ne trumpiau nei 6 mėnesius. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Kiekvienas Globos centro darbuotojas supažindinamas su Įgalinimo koncepcija 

išsiunčiant ją dokumentų valdymo sistema (DVS). 

17. Globos centro darbuotojai Paslaugų gavėjus su įgalinimo koncepcija supažindina vizito jų 

namuose metu. Paslaugų gavėjams skrajutės pavidalu įteikiamas įgalinimo koncepcijos 1 priedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centro 

                                                                 Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcijos 

                                                                1 priedas 

 

 

GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ), BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ, ĮTĖVIŲ, ŠEIMYNOS 

STEIGĖJŲ IR JŲ GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ), PRIŽIŪRIMŲ, ĮVAIKINTŲ VAIKŲ 

ĮGALINIMO KONCEPCIJA 

 

Būdai skatinantys įgalinimą: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagalba ir pagarba 

vieni kitiems. 

 

Informacijos 

sklaida. 

 

Abipusis 

bendradarbiavimas. 

 

Bendrų tikslų 

kūrimas ir 

įgyvendinimas. 

 

Buvimas aktyviais 

veikėjais, o ne 

pasyviais stebėtojais. 

 

Vienodos 

teisės. 

 

Laikymasis 

įsipareigojimų. 

 

Pasitikėjimas 

vieni kitais. 

 

 

Nebijojimas 

klysti. 

Buvimas 

komandos nariais.  

 


