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PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO, DALYVAVIMO SKATINIMO IR 

PASLAUGŲ TĘSTINUMO KAUNO KARTŲ NAMUOSE  

TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno kartų namuose teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos 

senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.    

2. Paslaugų teikimo tikslas – tenkinti senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia 

gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų 

teises bei teisėtus interesus, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį bei, 

pagal galimybes, padėti integruotis į visuomenę. 

3. Paslaugų gavėjų įtraukimas ir skatinimas dalyvauti padeda išsaugoti turimus 

savarankiškumo įgūdžius, kurie būtini gyvenimo kokybės užtikrinimui.  

 

II. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO IR DALYVAVIMO SKATINIMAS 

PER ĮVAIRIAS VEIKLAS 

 

1. Gyventojų įtraukimo ir dalyvavimo skatinimas per individualią veiklą: 

- individualių metinių planų sudarymas;  

- teikiami pasiūlymai planuojant veiklas. 

2. Gyventojų įtraukimo ir dalyvavimo skatinimas per bendravimą ir  bendradarbiavimą:                     

 - bendri gyventojų susirinkimai;                                                                                                             

- gyventojų tarybos susirinkimai;                                                                                                                         

- šeimos narių įtraukimas.                                                                                                                                          

3. Gyventojų įtraukimo ir dalyvavimo skatinimas per apklausas:                                                               

- anketos, klausimynai.                                                                                                                                      

4. Gyventojų įtraukimo ir dalyvavimo skatinimas per laisvalaikio organizavimą:                                    

- valstybinių, religinių, Kartų namų tradicinių švenčių šventimas; 

 

III. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TĘSTINUMAS 

 

1. Užtikrinti įvairių paslaugų už Kauno kartų namų ribų prieinamumą: 



- sveikatos priežiūros paslaugos; 

- socialinis dalyvavimas už įstaigos ribų;  

Paslaugų gavėjų įtraukimo ir dalyvavimo skatinimo priemonės, matavimo rodikliai   

Paslaugos Paslaugos 

teikimo 

dažnumas 

Priemonės, 

įtraukimo 

rodiklis 

Įsitraukimo 

rodiklis 

Rezultatas 

1. Įtraukimas per 

individualią veiklą: 

 

- ISGP  sudarymas; 

 

 

- vieną kartą 

metuose; 

- peržiūrima 

ne rečiau 

kaip 1 x 

metuose ar 

pagal 

poreikį. 

- planų 

skaičius; 

- peržiūrų 

skaičius 

asmeninių 

tikslų iškėlimo 

skaičius 

gyventojų 

įsitraukimo skaičius 

2. Įtraukimas per 

bendravimą, 

bendradarbiavimą: 

 

- bendri susirinkimai 

vieną kartą per 

mėnesį 

susirinkimų 

skaičius 

dalyvių skaičius aktyviai dalyvavusių 

gyventojų skaičius 

- gyventojų tarybos 

susirinkimai 

vieną kartą per 

mėnesį ar pagal 

poreikį 

susirinkimų 

skaičius 

 savarankiškai 

įgyvendintų 

pasiūlymų skaičius 

-  šeimos narių 

įtraukimas 

 gyventojų 

turinčių šeimos 

narius skaičius 

gyventojų 

palaikančių 

ryšius su šeimos 

nariais skaičius 

įsitraukimų  skaičius 

3. Įtraukimas per 

apklausą: 

- anketos, 

klausimynai. 

 anketų, 

klausimynų 

skaičius 

savarankiškai 

užpildytų 

anketų, 

klausimynų 

skaičius 

 

4. Įtraukimas per 

laisvalaikio 

organizavimą: 

- valstybinių, 

religinių, Kartų 

namų tradicinių 

švenčių šventimas. 

metinės 

šventės, 

renginiai 

renginių 

skaičius, 

metinių 

švenčių 

skaičius 

dalyvių skaičius aktyviai dalyvavusių 

skaičius 

1. Paslaugų 

tęstinumas                      

- sveikatos 

priežiūros 

paslaugos; 

 paslaugų 

skaičius 

 

dalyvių skaičius 

 

 

- socialinis 

dalyvavimas už 

įstaigos ribų. 

 paslaugų 

skaičius 

dalyvių skaičius  

 


