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                                                                                                 PATVIRTINTA  

                                                                                               Pabradės socialinės globos namų 

                                                                                               Direktoriaus 2019 m. liepos 1 d.  

                                                                           įsakymu Nr. V – 31 

                                                                  

                                                                             

PABRADĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KOKYBĖS POLITIKA 

    

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

        1. Pabradės socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios 

paskirtis – užtikrinti socialinę globą vaikams ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kuriems, 

įvertinus socialinių paslaugų poreikį, nustatytas visiškas nesavarankiškumas arba iš dalies 

savarankiškiems, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, sudaryti sąlygas asmenims gauti 

fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas.  

         2. Pabradės socialines Globos namų kokybės politika yra neatsiejama nuo įstaigos vizijos, 

misijos, vertybių, principų, tikslų bei uždavinių.      

         3. Globos namų vizija - Pabradės socialinės globos namai – šiuolaikiška, atvira visuomenei 

socialinės globos įstaiga, užtikrinanti kiekvienam proto ir/ar kompleksinę negalią turinčiam paslaugų 

gavėjui teisę į kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, suteikiančias 

galimybes asmeniui gyventi maksimaliai savarankišką, jo potencialą atskleidžiantį ir individualius 

poreikius tenkinantį socialinį ir profesinį gyvenimą. 

          4. Globos namų misija - teikti kokybiškas kompleksines socialinės globos paslaugas vaikams 

ir suaugusiems asmenims su proto, psichikos ir/ar kompleksine negalia, gerinant jų gyvenimo 

kokybę, siekiant kuo didesnio jų savarankiškumo ir integracijos bendruomenėje. 

          5. Globos namų tikslas – kurti kokybiškų kompleksinių paslaugų sistemą, kuri sudarytų 

galimybes kiekvienam vaikui ir suaugusiam asmeniui su proto ar kompleksine negalia gauti 

individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir tapti kuo savarankiškesniu bei socialiai integruotis 

bendruomenėje. 

           6. Globos namų pagrindiniai uždaviniai:  

                        6.1. teikti socialinės globos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, 

užtikrinančias globos namų gyventojų individualius poreikius.  

                        6.2. tenkinti socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Globos namų 

gyventojo reikmes, užtikrinant jų teises ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais,  

bendruomene. 

                        6.3. atsižvelgiant į Globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir 

interesus, užtikrinti jų saviraišką, ugdymą, užimtumą. 

            7. Globos namų veikla grindžiama šiomis vertybėmis: individualumas; abipusė pagarba, 

supratimas; įgalinančios aplinkos kūrimas; teisė į pilnavertį gyvenimą; gyvenimo kokybės gerinimas; 

bendravimas ir bendradarbiavimas; socialinė partnerystė. 

             8. Teikiant socialinės globos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, globos namuose 

vadovaujamasi šiais principais: asmens teisių užtikrinimo; dalyvavimo; pasirinkimo ir 

individualumo; asmens savarankiškumo ugdymo; socialinės integracijos; nediskriminavimo.  
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             9. Socialinės globos namų veiklos kokybė - tai gero įstaigos vardo pamatas, globos namų 

personalo profesionalumas, aukštos specialistų profesinės kompetencijos, paslaugos gavėjų 

dalyvavimas bei jų įgalinimas. 

 

II. KOKYBĖS POLITIKOS SRITYS 

 

              10. Globos namų kokybės politika yra sutelkta į šias sritis:  

                                10.1. Globos namų padalinių vidaus kontrolė - personalo atitikimo einamoms 

pareigoms bei atliekamo darbo kokybės patikra (planai, ataskaitos). 

                                 10.2. Ūkinė - finansinė kontrolė (ataskaitos).  

                                 10.3. Globos namų gyventojams teikiamų bazinių paslaugų kokybės kontrolė 

(kasmetinis globos normų įsivertinimas, apklausos, kasmetinis poreikių vertinimas, individualūs 

socialinės globos planai). 

                                 10.4. Sveikatos priežiūros, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų kokybės 

valdymas, vertinimas ir gerinimas (ataskaitos, vidaus medicininio audito veikla). 

                                 10.5. Nuolatinio paslaugų gerinimo pokyčių stebėjimas, kiekybinių ir kokybinių 

efektyvumo rezultatų fiksavimas, lyginimas, tobulinimas. 

 

III. ĮSTAIGOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

                11. Globos namų administracija įsipareigoja:  

                                 11.1. Įgyvendinti ir kasmet peržiūrėti kokybės politikos tikslus bei uždavinius, 

atlikti kasmetinį kokybės įsivertinimą. 

                                 11.2. Gerinti socialinės globos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų 

teikimo procesų valdymą bei paslaugų prieinamumą. 

                                 11.3. Sudaryti sveiką ir saugią darbo aplinką įstaigos darbuotojams.  

                                 11.4. Sudaryti sąlygas nuolatiniam Globos namų personalo mokymuisi ir 

profesiniam tobulėjimui, įgyti ir palaikyti tinkamą profesinę kvalifikaciją bei kompetenciją, 

tenkinančią Globos namų dabarties ir ateities paslaugų gavėjų poreikius.  

                                 11.5. Didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, pripažįstant jų nuopelnus bei 

skatinant juos kasmet gerinti teikiamų paslaugų kokybę. 

                                 11.6. Sudaryti sąlygas Globos namų gyventojams gauti kokybiškas ir saugias 

socialinės globos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas. 

                                 11.7. Palaikyti ir skatinti gerus Globos namų gyventojų ir personalo tarpusavio 

santykius, skatinti gyventojų dalyvavimą, iniciatyvą ir pasiūlymus. 

                                 11.8. Vykdyti reikiamus pakeitimus, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius, 

pastabas, pasiūlymus bei kasmet atliekamus teikiamų paslaugų kokybės vertinimus. 

                                 11.9. Ekstremalių situacijų, pavojaus atvejais užtikrinti būtinus veiksmus 

apsaugoti personalo bei paslaugų gavėjų sveikatą ir gyvybę. 
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IV. ADMINISTRACIJOS VEIKLOS PRINCIPAI 

 

                12. Globos namų darbuotojai pagal užimamas pareigas savo veiklą vykdo remiantis 

pareigybių aprašymu, etikos kodeksu,  įstaigos metiniu planu, misija, vizija, vertybėmis bei  

principais. 

                13. Globos namų darbuotojai yra supažindinti su personalo samdymo ir išsaugojimo 

tvarkos aprašu, rizikos vertinimu darbo vietoje bei priemonėmis, gerinančiomis darbuotojų darbo 

sąlygas, įstaigos sveikatos ir saugos darbe politika, sveikos gyvensenos ir saugos planu, pagal 

užimamą pareigybę kasmet yra instruktuojami darbo vietoje, atliekamos medicininės asmens 

sveikatos priežiūros patikros, organizuojamos civilinės ir priešgaisrinės saugos pratybos. 

                14. Globos namų darbuotojai yra supažindinti su nuolatinio tobulinimo ir mokymosi 

tvarkos aprašu, personalo kvalifikacijos kėlimo planu, taip pat su kitomis įstaigomis pasirašytomis 

bendradarbiavimo sutartimis. 

                15. Kiekvienas Globos namų darbuotojas pagal atliekamas pareigas yra įtraukiamas į 

dalyvavimą Globos namų veiklos kokybės gerinimo procese bei paslaugų gavėjams teikiamų 

paslaugų sritį. 

                16. Kartu su Globos namų darbuotojais, paslaugų gavėjams taip pat yra organizuojamos 

civilinės ir priešgaisrinės saugos pratybos, jie yra supažindinti su parengtais lengvai skaitomais ir 

lengvai suprantamais dokumentais kaip: paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija; ,,įgalinančios 

aplinkos“ sąvokomis; privatumo ir konfidencialumo laikymosi taisyklėmis; prieš smurtą nukreiptos 

politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo priemonėmis bei fizinio ir psichologinio smurto prieš 

gyventojus prevencijos ir intervencijos tvarka; ,,teisių chartija“; skundų valdymo procedūromis bei 

skundų nagrinėjimo tvarka; gyventojų etikos kodeksu; dokumentu apie procedūras, siekiančias 

gyventojų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą; gyventojų gyvenimo kokybės 

politika/ koncepcija;  gyventojų poreikių vertinimo sistema bei ISGP plano sudarymo aprašu bei 

lengvai suprantama ISGP vykdymo vertinimo anketa.  Paslaugų gavėjai įtraukti į gyventojų tarybą, 

poreikių vertinimą, individualaus plano bei sprendimų įgyvendinimą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

                 17. Globos namų Kokybės politika yra peržiūrima ir naujai tvirtinama atsižvelgiant į 

Globos namų veiklos pobūdį ir pokyčius pasikeitus LR įstatyminei bazei bei Globos namų pertvarkos 

laikotarpiu. 
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1 priedas 

Pabradės socialinės globos namų ilgalaikiai kokybės tikslai 

 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikiai įstaigos tikslai Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Prioritetinė sritis Tikslo siekimo/ 

įgyvendinimo 

kontrolė: žingsniai 

1. Kokybiškų kompleksinių 

paslaugų sistemos vaikams 

ir suaugusiems asmenims 

su negalia kūrimas 

2020-2022 m. Ilgalaikės/trumpalaikės 

socialinės globos 

paslaugų teikimas 

stacionare/GGN 

Kasmetinis 

paslaugų kokybės 

įsivertinimo 

atlikimas 

2. Paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybės gerinimas 

2020-2022 m. Gyvenimo kokybė Kasmetinis 

gyvenimo kokybės 

įsivertinimas 

(individualiu 

lygmeniu) 

3. Paslaugų gavėjų 

savarankiškumo ugdymas 

2020-2022 m. Paslaugų gavėjų 

įgalinimas / įtraukimas 

Kasmetinis 

savarankiškumo 

lygmens 

įsivertinimas 

(individualiu 

lygmeniu) 

4. Kuo didesnė paslaugų 

gavėjų integracija į 

visuomenę 

2020-2022 m. Bendradarbiavimas su 

partneriais, paslaugų 

tęstinumo užtikrinimas 

Kasmetinis 

bendradarbiavimo 

su partneriais bei 

paslaugų tęstinumo 

įsivertinimas 

5. Paslaugų gavėjų 

pasitenkinimo gaunamomis 

paslaugomis didinimas  

2020-2022 m. Pasitenkinimas 

gaunamomis 

paslaugomis 

stacionare/GGN 

Kasmetinis 

pasitenkinimo 

įsivertinimas 

(individualiu 

lygmeniu) 

6. Paslaugų gavėjų teisių 

užtikrinimas 

2020-2022 m. Paslaugų gavėjų teisių 

apsauga 

Kasmetinis teisių 

užtikrinimo 

įsivertinimas 

(individualiu ir/ar 

kolektyviniu 

lygmeniu) 
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          Siekiant Pabradės socialinės globos namų išsikelto kokybės tikslų, įstaigos darbuotojai pagal 

užimamas pareigas, remiantis pareigybių aprašymu, etikos kodeksu,  įstaigos metiniu planu, misija, 

vizija, įsipareigoja: 

- teikti kokybiškas socialinės globos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, 

užtikrinančias paslaugų gavėjų individualius poreikius;  

- tenkinti socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines kiekvieno paslaugų gavėjo 

reikmes, užtikrinant jų teises ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, 

artimaisiais,  bendruomene;  

- atsižvelgiant į paslaugų gavėjų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti 

jų saviraišką, ugdymą, užimtumą; 

- vadovautis tokiomis vertybėmis kaip profesionalumas; paslaugų gavėjų 

individualumas; abipusė pagarba, supratimas; įgalinančios aplinkos paslaugų gavėjams 

sukūrimas; paslaugų gavėjų teisė į pilnavertį gyvenimą; paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybės gerinimas; abipusis bendravimas ir bendradarbiavimas; socialinė partnerystė; 

- vadovautis tokiais principais kaip asmens teisių užtikrinimo; paslaugų gavėjų 

nediskriminavimo; įtraukimo į vykstančius procesus bei jų dalyvavimo; paslaugų 

gavėjų pasirinkimo ir individualumo; paslaugų gavėjų savarankiškumo ugdymo; 

socialinės integracijos;  

- pagal atliekamas pareigas ir paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų sritį įsitraukti į 

dalyvavimą Globos namų veiklos kokybės gerinimo procese; 

- susipažinti su personalo samdymo ir išsaugojimo tvarkos aprašu, rizikos vertinimu 

darbo vietoje bei priemonėmis, gerinančiomis darbuotojų darbo sąlygas, įstaigos 

sveikatos ir saugos darbe politika, sveikos gyvensenos ir saugos planu, pagal užimamą 

pareigybę kasmet būti instruktuojami darbo vietoje ir atlikti medicininės asmens 

sveikatos priežiūros patikrą, dalyvauti organizuojamose civilinės ir priešgaisrinės 

saugos pratybose; 

- supažindinti su nuolatinio tobulinimo ir mokymosi tvarkos aprašu, personalo 

kvalifikacijos kėlimo planu, su kitomis įstaigomis pasirašytomis bendradarbiavimo 

sutartimis; 

- siekti kokybės rodiklių bei pamatuojamų rezultatų, vertinti ir lyginti pokytį. 

Siekiant Pabradės socialinės globos namų kokybės tikslo, paslaugų gavėjai įsipareigoja: 

- kartu su darbuotojais dalyvauti organizuojamose civilinės ir priešgaisrinės saugos 

pratybose, būti įtrauktiems į gyventojų tarybą, individualių asmens poreikių vertinimą, 

individualių socialinės globos planų sudarymą, įgyvendinimą, vertinimą; 

- susipažinti su parengtais lengvai skaitomais ir lengvai suprantamais dokumentais kaip: 

paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija; ,,įgalinančios aplinkos“ sąvokomis; privatumo 

ir konfidencialumo laikymosi taisyklėmis; prieš smurtą nukreiptos politikos ir 

prevencinių veiksmų įgyvendinimo priemonėmis bei fizinio ir psichologinio smurto 

prieš gyventojus prevencijos ir intervencijos tvarka; ,,teisių chartija“; skundų valdymo 

procedūromis bei skundų nagrinėjimo tvarka; gyventojų etikos kodeksu; dokumentu 

apie procedūras, siekiančias gyventojų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir 

vertinimą; gyventojų gyvenimo kokybės politika/ koncepcija;  gyventojų poreikių 

vertinimo sistema bei ISGP plano sudarymo aprašu bei lengvai suprantama ISGP 

vykdymo vertinimo anketa; 
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- siekti kokybės rodiklių bei pamatuojamų rezultatų, vertinti ir lyginti pokytį.  

Siekiant Pabradės socialinės globos namų kokybės tikslo, paslaugų gavėjų artimieji įsipareigoja: 

- būti įtrauktiems į savo artimojo įstaigos paslaugų gavėjo individualių asmens poreikių 

vertinimą, individualių socialinės globos planų sudarymą, įgyvendinimą, vertinimą; 

- susipažinti su parengtais lengvai skaitomais ir lengvai suprantamais dokumentais kaip: 

paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija; ,,įgalinančios aplinkos“ sąvokomis; privatumo 

ir konfidencialumo laikymosi taisyklėmis; prieš smurtą nukreiptos politikos ir 

prevencinių veiksmų įgyvendinimo priemonėmis bei fizinio ir psichologinio smurto 

prieš gyventojus prevencijos ir intervencijos tvarka; ,,teisių chartija“; skundų valdymo 

procedūromis bei skundų nagrinėjimo tvarka; gyventojų etikos kodeksu; dokumentu 

apie procedūras, siekiančias gyventojų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir 

vertinimą; gyventojų gyvenimo kokybės politika/ koncepcija;  gyventojų poreikių 

vertinimo sistema bei ISGP plano sudarymo aprašu bei lengvai suprantama ISGP 

vykdymo vertinimo anketa; 

- būti įtrauktiems ir siekti savo artimojo įstaigos paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės 

rodiklių bei pamatuojamų rezultatų, vertinti ir lyginti pokytį.  
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