Individualaus integracijos plano
prieglobsčio gavėjui ar (ir) jo šeimos
nariams parengimo, atnaujinimo ir
integracijos stebėsenos bei pažangos
vertinimo tvarkos aprašo
2 priedas

___________________________________________
(įstaigos, organizacijos pavadinimas)

PRIEGLOBSČIO GAVĖJO POREIKIŲ VERTINIMO FORMA
___________________________________
(data)

1. Vertinimą atliekantis asmuo:
Vardas ir pavardė
Pareigų pavadinimas
Kontaktiniai duomenys
(el. pašto adresas, telefono ryšio Nr.)

2. Informacija apie prieglobsčio gavėją ir (ar) jo šeimą:
Informacija apie prieglobsčio gavėją ir (ar)
jo šeimą
Vardas
Pavardė
Gimimo data

(šeimos narys,
giminystės ryšys)

(šeimos narys,
giminystės ryšys)

(šeimos narys,
giminystės ryšys)

(šeimos narys,
giminystės ryšys)

(šeimos narys,
giminystės ryšys)
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3. Informacija apie prieglobsčio gavėjo poreikius pagal sritis:
Prieglobsčio gavėjo vardas ir pavardė
Eil.
Nr.

Sritis

3.1.

Turimi profesiniai įgūdžiai ir gebėjimai,
kvalifikacija

3.2.

Psichinė sveikata

3.3.

Išsilavinimas

3.4.

Būstas

Poreikis yra
(4 balai)

Poreikis yra
(3 balai)

Poreikis yra
(2 balai)

☐ Neturi
profesijos ir (ar)
darbo patirties,
dirba
nekvalifikuotą,
menkai apmokamą
darbą
☐ Turi sutrikimų
ir (arba)
diagnozuota ar
įtariama psichikos
liga, tačiau to
nepripažįsta, pats
nesigydo ir (arba)
nesikreipia
pagalbos

☐ Turi profesiją, bet
profesiniai įgūdžiai
yra prarasti arba
neaktualūs, dirba
nekvalifikuotą,
menkai apmokamą
darbą
☐ Turi sutrikimų
ir (arba) serga
psichikos liga,
gydosi, vartoja
vaistus, reikia
psichologo ir (arba)
psichiatro pagalbos,
bet dėl kalbos barjero
negauna reikiamos
pagalbos
☐ Neturi pagrindinio
išsilavinimo, sunkiai
kalba kuria nors kita
užsienio kalba

☐ Neturi
kvalifikaciją
patvirtinančių
dokumentų, bet
dirba pagal profesiją

☐ Du ar daugiau
kartų per 6 mėnesius
pakeitė gyvenamąją
vietą

☐ Nuomojasi būstą,
bet netenkina
gyvenimo sąlygos
(būstas per mažas,
nepatogus
susisiekimas, trūksta
baldų ir (ar) buitinės
technikos)

☐ Nelankė
mokyklos, nemoka
rašyti, nekalba
jokia kita, tik
gimtąja, kalba
☐ Neturi
nuolatinės
gyvenamosios
vietos, gyvena
laikiname būste,
gyvenamosios
vietos
nedeklaravęs

☐ Turi sutrikimų,
pats ieško pagalbos,
lankosi pas
psichiatrą ir (arba)
psichologą,
reikalinga tęstinė
psichoterapija
ir (arba) reguliarios
psichologo
konsultacijos
☐ Turi vidurinį
išsilavinimą,
susikalba kita
užsienio kalba

Poreikis yra, jei
pageidauja
prieglobsčio gavėjas
(1 balas)
☐ Turi kvalifikaciją
patvirtinančius
dokumentus, dirba
pagal profesiją

Poreikio nėra
(0 balų)
☐ Turi kvalifikaciją
patvirtinančius
dokumentus ir (arba)
darbo patirt, dirba pagal
profesiją, siekia karjeros,
pokyčių nenori

☐ Reguliariai
☐ Būklė stabili ir
lankosi pas psichiatrą valdoma
ir (arba) psichologą,
laikosi jo (jų)
nurodymų

☐ Turi vidurinį ir
profesinį
išsilavinimą,
susikalba kita
užsienio kalba
☐ Nuomojasi būstą
ir yra juo patenkintas

☐ Aukštasis
išsilavinimas, laisvai
kalba ir rašo keliomis
užsienio kalbomis
☐ Gyvena nuosavybės
teise priklausančiame
būste
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3.5.

Materialinė padėtis

☐ Neturi pajamų

3.6.

Lietuvių kalbos mokėjimo įgūdžiai

☐ Negali arba
nenori mokytis

3.7.

Užimtumas (darbas / mokykla)

☐ Negali arba
nenori dirbti /
mokytis

3.8.

Socialiniai
įgūdžiai

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

3.8.6.

Savarankiškai
naudojasi
transportu mieste
Gali paaiškinti,
kaip pragyvens
pasibaigus
integracijos
programai
Savarankiškai
naudojasi
elektroniniu
banku
Savarankiškai
moka už
komunalines
paslaugas
Savarankiškai
geba išsikviesti
skubią pagalbą
telefono numeriu
112
Savarankiškai
geba lankytis
poliklinikoje
Savarankiškai
geba lankytis
valstybės ir (ar)
savivaldybės
institucijose

☐ Išlaidos viršija
pajamas
☐ Kursai baigti,
tačiau kalbos
nemoka, negali
susikalbėti
☐ Nereguliariai
ieško darbo / lanko
mokyklą

☐ Išlaidos atitinka
pajamas
☐ Reguliariai lanko
kursus

☐ Pajamos viršija
išlaidas
☐ Gali susikalbėti

☐ Taupo

☐ Pradėjo dirbti /
lankyti mokyklą, kai
kurie dalykai sunkiai
sekasi
–

☐ Dirba ilgiau nei
6 mėnesius, keisti darbo
neketina / lanko
mokyklą, gerai mokosi
☐ Naudojasi

☐ Moka kalbą B2 lygiu

☐ Nesinaudoja

–

☐ Reguliariai ieško
darbo / lanko
mokyklą, reikia
pagalbos mokantis
–

☐ Negali

–

–

–

☐ Gali

☐ Nesinaudoja

–

–

–

☐ Naudojasi

☐ Nemoka

–

–

–

☐ Moka savarankiškai

☐ Negeba

–

–

–

☐ Geba

☐ Negeba

–

–

–

☐ Geba

☐ Negeba

–

–

–

☐ Geba
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Socializacija
bendruomenėje

☐ Beveik neišeina
iš namų

☐ Turi kelis
pažįstamus

3.9

Socialiniai veiksniai, turintys įtakos
integracijos pažangai

☐ Kyla problemų,
kurios kartojasi, bet
nesprendžiamos

3.10.

Kultūrinė orientacija, pagrindinių
teisės normų išmanymas

☐ Nuolat kyla
problemų,
neigiamai
veikiančių
integraciją (pvz.:
smurtas,
piktnaudžiavimas
psichoaktyviosiomis medžiagomis,
nusikalstama
veikla), problemos
nesprendžiamos
☐ Nežino teisės
normų ir
nesupranta, kad
teisės normų
nesilaikymas gali
turėti pasekmių

3.8.7.

☐ Žino pagrindinius
kultūrinius
skirtumus, supranta,
kad teisės normų
nesilaikymas gali
turėti neigiamų
pasekmių

☐ Lankosi
renginiuose, turi
nuolatinių draugų
☐ Būna situacijų,
kai reikia pagalbos,
motyvuotas priimti
pagalbą

☐ Reguliariai
lankosi renginiuose,
susitinka su draugais
☐ Bendradarbiauja,
siekdamas išspręsti
problemas, akivaizdi
integracijos pažanga

☐ Turi daug socialinių
ryšių su vietos
gyventojais
☐ Neturi reikšmingų
problemų, galinčių
neigiamai paveikti
integracijos pažangą

☐ Žino
pagrindinius
kultūrinius
skirtumus ir kai
kurias teisės
normas, stengiasi jų
laikytis

☐ Žino pagrindinius
kultūrinius skirtumus
ir teisės normas, jų
laikosi

☐ Žino ir supranta
teisės normas, savo
teises ir pareigas

4. Pokalbio su prieglobsčio gavėju metu gauta svarbi informacija:
Pokalbio data

Pokalbio turinio aprašymas
(Prieglobsčio gavėjo pageidavimai, lūkesčiai ir poreikiai. Kaip jis suvokia savo padėtį? Kokios pagalbos tikisi? Kiti prieglobsčio gavėjo nurodyti
svarbūs aspektai)

(specialistas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(prieglobsčio gavėjas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

