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VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO  
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I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui, įtėviui 

poreikio vertinimo ir pagalbos planavimo (toliau – IPP) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globos centro (toliau – Centras) kuruojamų (rūpinamų) 

vaikų poreikių vertinimo, pervertinimo ir individualaus pagalbos plano sudarymo, koregavimo aspektus.  

2. Tvarka sudaryta vadovaujantis Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo 

vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, vaiko globos (rūpybos) organizavimą 

reguliuojančiais teisės aktais ir nuostatais.  

II. SKYRIUS 

PAGALBOS VAIKUI IR BUDINČIAM GLOBOTOJUI, GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI), 

ŠEIMYNOS DALYVIUI, ĮTĖVIUI POREIKIO VERTINIMO IR PAGALBOS PLANAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

1. Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui, 

įtėviui poreikio vertinimas ir pagalbos planavimas susideda iš kompleksinės informacijos apie vaikui 

ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui, įtėviui rinkimo bei gautų duomenų 

analizės.  

2. Individualus pagalbos planas (IPP) tai pagalbos priemonių, kuriomis užtikrinamas 

globojamo (rūpinamo), prižiūrimo vaiko (toliau – vaikas) poreikių tenkinimas, sudaromos sąlygos 

visaverčiam vaiko fiziniam, emociniam, protiniam, dvasiniam, socialiniam vystymuisi ir teikiama 

pagalba vaiką prižiūrintiems, globojantiems (rūpinantiems) asmenims.   
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9 Vaiko poreikiai, fiksuojami globojamo (rūpinamo) vaiko suteiktų paslaugų registre, 

susitikimo protokoluose, susisteminta informacija perkeliama į vaiko poreikių vertinimo ir pagalbos 

planavimo formą (1 priedas).  

10 Vaiko poreikių vertinimą, ir IPP pildymą, peržiūrą ir koregavimą atlieka Globos centro 

padalinio (toliau – Globos centro) darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su vaiku, naudodami įvarius 

vertinimo metodus. 

11 Vertinimo metodus parenka specialistas, kuris atlieka konkretaus IPP sudarymą. Poreikių 

vertinimui ir IPP sudarymui darbuotojas gali naudoti ir dokumentų analizės, interviu, testavimo, 

anketinės apklausos, stebėjimo, diskusijų ir kitus vertinimui skirtus metodus. 

12 Visapusiškas vaiko poreikių vertinimas apima šias sritis: fizinė raida ir sveikatos būklė, buities 

ir socialiniai įgūdžius, pažintinį vystymąsi ir ugdymą, socialinius ryšius, psichinę sveikatą, emocinę 

sferą ir elgesį, šeimos ir aplinkos faktorius, kitus poreikius.  

13 Vertinant vaiko pagalbos poreikius, atliekamas vaiko (galinčio išreikšti nuomonę) 

įsivertinimas (Priedas 2). 

14 Vaiko poreikių vertinimas ir IPP sudarymas atliekamas vaikams: 

14.1 Kurie yra prižiūrimi budinčio globotojo. 

14.2 Kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba). 

14.3 Intensyvios pagalbos teikimo ar kriziniais atvejais. 

15 Globos centro darbuotojas, konsultuodamasis su specialistais teikiančiais pagalbą vaikui, 

atlikdamas išsamų ir visapusišką vaiko poreikių vertinimą, kurio pagrindu sudaro individualios pagalbos 

planą (toliau – IPP), turi akcentuoti ne tik vaiko problemines sritis, tačiau ir išsiaiškinti kylančių 

problemų priežastis, kartu įvertinant ir vaiko (jo šeimos) stipriąsias savybes, turimus išteklius. 

16 Vaiko poreikių pervertinimas ir IPP peržiūros ar koregavimai vykdomos periodiškai (kas 6 

mėnesiai) arba pagal poreikį ir atsiradus naujoms aplinkybėms šeimos ar vaiko gyvenime, kurios daro 

įtaką arba galėtų daryti vaiko poreikių probleminėms sritims išspręsti (Priedas 3). Peržiūrėtame ir 

patikslintame IPP pateikiama laikotarpiu pasiektų rezultatų analizė, įvertinami vaiko brandos, situacijos 

jo šeimoje, vaiko individualių paslaugų poreikių pokyčiai bei naujos priemonės, susijusios su poreikių 

tenkinimu. 

17 Vaiko poreikiai vertinami ir IPP sudaromas laikantis šių principų: 

17.1 Vaiko gerovės. Užtikrinama organizuota socialinių paslaugų ir institucijų sistema, sukurta 

padėti vaikui pasiekti patenkinamus gyvenimo, sveikatos ir asmeninių bei socialinių ryšių standartus, 

kurie leistų jam išplėtoti visus gebėjimus ir pagerintų jo gyvenimo kokybę. 

17.2 Vaiko interesų prioritetiškumo. Imantis kokių nors veiksmų, pirmiausia turi būti paisoma 

vaiko interesų ir atsižvelgiama į jų poveikį vaiko gerovei. 
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17.3 Nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamos Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą 

rasės ar lyties. 

17.4 Vaiko dalyvavimo užtikrinimo principas. Užtikrinama vaiko teisė veikti, išreikšti savo 

nuomonę ir daryti įtaką sprendimams, susijusiems su vaiko gerove šeimoje ir visuomenėje, sudarant 

vaiko aktyvaus dalyvavimo galimybes. Kai sprendžiama koks nors su vaiku susijęs klausimas, vaikas, 

gebantis suformuluoti savo pažiūras, išklausomas tiesiogiai ir priimant spendimą, jeigu tai neprieštarauja 

paties vaiko interesams, į jo nuomonę atsižvelgiama. 

17.5 Privatumo. Vaikas turi teisę turėti savo privatumą ir nuosavybę. Vaikas turi būti apsaugotas 

nuo nebūtino kišimosi į jo gyvenimą. 

17.6 Saugumo. Vaikas turi teisę jaustis saugiai visais gyvenimo atvejais. 

17.7 Sistemiškumo. Vaiko poreikiai turi būti vertinami kompleksiškai. 

17.8 Vertinant vaiko poreikius turi būti laikomasi konfidencialumo principo. 

18 IPP pateikiama detali informacija apie tai, kokie siekiami rezultatai ir pokyčiai, kokiomis 

priemonėmis / paslaugomis bus siekiama sumažinti arba pašalinti kylančius sunkumus, priemonių / 

paslaugų teikimo trukmė ar periodiškumas bei fiksuojami pokyčiai ir rezultatai. Taip pat plane aprašoma 

išsami informacija budinti globotoją ar globėją (rūpintoją), šeimynos dalyvį, įtėvį, prižiurimą / 

globojamą vaiką, informacija apie specialistus, kurie dirba su globojamu vaiku ir jo aplinkos žmonėmis. 

19 Vertinant neįgalaus vaiko poreikius ir sudarant negalią turinčio vaiko IPP, būtina remtis 

sveikatos specialistų informacija apie vaiko negalios pobūdį, sunkumą. 

20 Kiekvienas esminis vaiko situacijos, būklės pokytis turi būti pastebimas ir pagal tai 

koreguojama specialistų teikiama pagalba. 

21 Atsakingas už vaiko poreikių vertinimą, pervertinimą ir individualaus pagalbos plano 

sudarymą ar koregavimą darbuotojas, po įvykusių pokyčių arba išsprendus probleminių sričių 

sunkumus, atlieka vaiko poreikių ir individualaus pagalbos plano peržiūros ir pasiektų rezultatų 

įvertinimą apie pasiektus rezultatus, pateikia išsamią socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiektų 

rezultatų analizę, pokyčius bei numatytas naujas priemones, susijusias su naujai atsiradusių poreikių 

tenkinimu. 

22 Vaiko poreikių įvertinimas ir IPP sudarymas atliekamas per 30 dienų nuo globos (rūpybos) 

vaikui nustatymo. 

23 Sudarant, peržiūrint ar tikslinant IPP dalyvauja pats vaikas (jeigu vaikas sugeba išreikšti savo 

nuomonę), vaiko tėvai (jei tai yra tikslinga), globėjai (rūpintojai), savivaldybės administracija, Vaiko 

teisių apsaugos tarnybos teritorinio skyriaus specialistai, socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę 

priežiūrą vaiko šeimai, formaliojo ar neformaliojo ugdymo įstaigų, kurias globotinis lanko, pedagogai, 

sveikatos priežiūros specialistai ir kiti svarbūs asmenys. 
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24 Globos centro darbuotojai, planuodami ir teikdami pagalbą vaikui, nuolat bendradarbiauja su 

savivaldybės administracija, Tarnybos teritoriniu skyriumi, socialinės paramos centro socialiniais 

darbuotojais, seniūnijomis, sveikatos priežiūros, pedagoginės – psichologinės tarnybos, švietimo ir kitų 

institucijų specialistais. 

IV. SKYRIUS  

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

25. Vaiko poreikių vertinimo dokumentai, IPP yra vaiko asmens bylos dalis, ir saugomi Centro 

archyve.  

26. Vaiko poreikių vertinimo ir pervertinimo, IPP sudarymą, įgyvendinimą ir peržiūras 

koordinuoja, metodines rekomendacijas teikia Centro globos koordinatorius.  

_________________________________ 

  


