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1. Rekomenduojama supažindinti asmenis ir jų artimuosius su jų teisėmis ir pareigomis raštu. 
2. Susipažinimo su Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugomis metu, kartu su asmeniu, jo artimaisiais ir potencialiu darbuotoju, aptarti ir 

individualizuoti teiktinas dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas. 
3. Ir toliau periodiškai informuoti asmenis ir jų šeimos narius apie pasikeitimus, pokyčius socialinių paslaugų teikimo, organizavimo klausimais. 
4. Rekomenduojama atnaujinti tvarkos aprašą ir su juo supažindinti asmenį bei jo artimuosius.  
5. Atnaujinant Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarką, apsibrėžti sutarties nutraukimo įstaigos iniciatyva situacijas. 
6. Rekomenduojama pakoreguoti Dienos socialinės globos asmens namuose sutartį – praplėsti ir konkretizuoti globos teikimo sąlygas, laiką, abiejų 

šalių teises, pareigas ir atsakomybes. 
7. Rekomenduojama su sutartimi raštu supažindinti asmens artimuosius. 
8. Rekomenduojama žymas, apie asmens ir jo artimųjų susipažinimą su Dienos socialinės globos asmens namuose teikimą  reglamentuojančia tvarka, 

užfiksuoti asmens byloje. 
9. Ir toliau informuoti asmenį ar jo artimuosius, kad, prieš nutraukiant sutartį socialinės globos įstaigos iniciatyva, jie bus informuoti iš anksto. 
10. Rekomenduojama, kad specialistai, dalyvaujantys rengiant ISGP, savo išvadas paslaugos koordinatoriams teiktų raštu.  
11. Rekomenduojama, kad ISGP plane pasirašytų visi jo rengime dalyvavę specialistai.  
12. Rekomenduojama fiksuoti žymas, apie  asmens, jo globėjo, rūpintojo ar kitų šeimos narių išreikštą nuomonę peržiūrint ar tikslinant ISGP. 
13. Esant poreikiui, fiksuoti individualaus darbo su asmens artimaisiais pokyčius ISGP. 
14. Rekomenduojama darbuotojų mėnesio ataskaitas papildyti eilute „Pastabos ir rekomendacijos“. 
15. Rekomenduojama, kad žymos apie asmens, vaiko išnaudojimą, smurtą ar nepriežiūrą bei taikytas priemones atsirastų ir asmens bylose.  
16. Rekomenduojama fiksuoti agresijos atvejus.  
17. Rekomenduojama pasitvirtinti: 

       -      vykdomas šeimos konsultavimo ar kitas programas; 
- neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalą; 
- socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) rezultatus apibūdinančius dokumentus. 

18.  Rekomenduojama nuolat teisės aktų nustatyta tvarka atlikti savo veiklos ir socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą. 
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