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Pabradёs sосialinёs globos namЧ
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Nr.

Soсialinёs glоbos norma

Soсialinёs globos namЧ vеiklos
apibudinimas pagal sосialinеs glоbоs

norm4

Atitiktis
normoms:

taiplnel
iЁ daliеs

I Vaikui su nеgalia ir suaugusiam asmеniui su
negalia (tоliau asmutl) ar jо globеjui,
тupintojui, kitiеms Ёеimos nariams ar
artimiеsiеms giminaiёiams uztikТinama
galimybе susipaйinti su soсialiniais globos
namais.

Sоcialinёs globos namuosе
apgyvеndinami vaikai ir suaugg asmеnys
i5 visos rеspublikos

taip

Visiеms, nоrintiеms, sudaromos sqlygos
apsilankyti globos namuose.

taip

Infоrmaсiia apiе lstaigq yra patеikiama
intеrnеto svеtainёjе:
www.pabтade. soсglоb a.lt

taip

2. Uйtikrinamas asmrns soоialinёs globоs
tikslingumas, parеmtas iSsamiu ir
visapusiSku asmеns porеikir1 vеrtinimu,
laikantis soсialinеs glоbоs skyrimo bеi
apgyvеndinimo globos namuosе proоеdrшos.

Soоialinёs globos namuosе kaupiama
infоrmaсija apiе asmеni (vеdamоs
asmrns bylos).

talp

Mеtч pabaigоjе vertinamas asmеns
globos porоikis.
Pasikеitus svеikatos biiklеi ar kitoms
aplinkybеms, pоrеikis pеrvеrtinamas.

tarp

Vrrtinimе dalyvauja visi rеikalingi
spесialistai.

talp

-). Asmеniui ar jo globеjui, r0pintojui Уra
garаntuоjamas sutartiеs, atitinkanёios asmеns
gеriausius tеisёtus intеrеsus, pasiraSymas.

Soсialinеs glоbos namai yra pasiraSg
sutarti su kiеkviеnu asmеniu, kuriojе
numatytos sосialinеs globos tеikimo
sqlygos, tеikimo laikas, abirjч Ёaliч
tеisёs, parеigos, atsakomybе ir kitos
salvsos.

taip

Iki sutartiеs pasiraЁymo asmuo
supaйindintas su globos namц Vidсlus
tvаrko s tаisуklеmis, jiems priеinama
formа.

taip

Dеl sutartiеs nutraukimo globos namЧ
iniсiatyva, asmuo ir jо globеjai
infоrmuojamas , tais atvеjais, kai asmuo
apgyvеndinamas savivaldybеs
sprеndimu, sutartis nutraukiama tik
isitikinus dёl asmеns saugumo ir
soсial inёs slobos iam tqstinumo.

taip



4, Asmеniui paga| lvеrtintus porеikius
sudaromas individualus soоialinёs globos
planas (toliau ISGP)

Kiеkviеnam globоs namЧ gyvеntojui
pagal ivеrIintus porеikius yra sudаromas
individualus soсialinёs globos planas
( rsGP).

taip

ISGP sudarо globos namЧ spесialistч
komanda. Pеr 1 mёn. nuo asmеns Su
nеgalia atvykimo, o asmеniui su sunkia
nrgalia per 2 mёn. sudarоmas individualus
soсialinёs glоbos planas. Sudarant plan4 yra
uZtikrinamas ir patiеs asmеns dalvvavimas.

taip

Palaikоmi su asmеns glоbеju, rupintoju,
giminaiёiais glaudus rySiai, jiе supaйindinami
Su asmеns ISGР, pаsiеktais rrzultatais.

taip

ISGP yra kiekviеnо asmеns bylоjе. taip

5. Asmеniui tеikiamц paslaugц еfеktyvumas
uйtikтinamas pеriоdiSkai pеrйiurint ir
patikslinant ISGP

ISGP yra pеrйiurimas ir tikslinamas nе
rеёiau kaip 1 kart4 pеr mеtus, o atsiradus
naujoms aplinkybеms, iSkart po Ёiц
aplinkybiц atsiradimo.

taip

Atliеkama iёsami pasiеktц rеzultatц ana|lzё.
Naujiеms роrеikiч pоkуёiams tеnkinti,
numаtоmos nаujos pr iеIтol lёs.

taip

Sudarant ISGP nuolat oalaikomas rvSis su
asmеns artimaisiais.

taip

6. Tеikiant soсialing globE siеkiama uZtikrinti
asmens gеriausiE intеrеsE, laiku
оrganizuoj ant tinkamas svеikatos priейiurоs
paslaugas.

Kiеkviеnas asmuo yra priraSytas priе
Pabradёs poliklinikos, bеt gali gauti
paslaugas ir kitosе svеikatos priейiDros
istaisosс.

taip

|staiga uztiklina aprupinim4 tесhninёs
pagalbos priеmonёmis.

taip

Mеdikamеntai gaunami, saugomi ir
vartojami pagal rеikalavimus.

taip

Globos namai organizuoja, rsant
butinumui, slaugos ir kitas pirminеs
svеikatos priейiuros paslaugas.

tаip

UйtikIinama asmеns apsauga nuo smurto,
iЁnaudоjimо, diskriminaоijos ir
priеvartos.

taip

Visi nеlaimingi llуkiai, susijg su asmrns
svеikatos b[klе, yra rеgistruоjami.
Vvkdоma nеlaiminsu iwkiu nrеvеnсiia.

taiр

7. МirStanёiam uйtikтinama kvaliГrkuota
prieLiira ir dvasinё pagalba.

Su kiеkviеnu asmеniu arba jo artimaisiars
уra aphrtijo mirtiеs' laidojimo ir kitц su
jo galima mirtimi susijusiч dalykц
tvarkyrno klausimаi.
Asmеniui mirStant, globos namai
uйtikIina rеlisiniu rеikmiu tеnkinima.

taip

Visa informaсija apiе mirtiеs atvеji yra
asmrns bvloiе.

taip



Asmеniui mir3tant nеdеlsiant apiе tai
pranеSama io ar1imiеsiеms.

talp

8. Asmеniui sudаroma galimybе gauti
sосialing glоb4, atitinkanёi4 jо porеikius ir
savarankiSkumo lvsi.

Asmuo paga| savo gеbёjimus ir
galimybеs itraukiamas i visч sprеndimч
priеmima'

talp

Globоs namuosе kasdiеnis gyvоnimas ir
vеikla organizuoj ami lanksёiai.
Atsiйvеlgiama i asmеns pagеidavimus ir
globos namц galimybеs.

taip

Asmеns kasdiеninе vеikla organizuojama
taip, kad skatintч ir mоtyvuоtц asmеni
buti kuо savarankiSkеsniu.

talp

Asmеnims, praradusi'еms kalbоs ir
bоndravimo lgudйius, yra taikomos
altеrnatyvios komunikaсijt ls pгiеmonеs.

taip

9. Asmеniui uйtikrinama aplinka, pagrlsta
abipusiu asmrns ir sосialinеs glоbos namЧ
darbuotoj ц pasitikеj imu, pagarЪa.

Asmuo |staigojе yra iSklausomas,
vеrtinama jo nuomonё, gyvеnimiSka
patir1is. Asmuo gali iSrеik5ti nuomоng dеl
kambariо kaimvno оasirinkimo.

taip

Kiеkviеnas globos namЧ gyvеntojas turi

')savo 
asmеni.., kuris juo rupinasi,

priйiuri, iЁklauso padеda sprgsti
prоblеmas.

talp

10. Asmеniui padеdama ut,megЙi ir palaik1.ti
sосialinius rySius su Sеimos nariais,
artimaisiais siminaiёiais" soсialinёs slobos

Asmuo skatinamas palaikyi rySi su savo
аrtimaisiais, tai numatуta ir ISGP, vidaus
tvarkos taisvklеsе.

taip

namЧ gyvеntoj ais, bеndruomеnе. |staigоjе asmuo gali bеndrauti su
artimaisiais tеlеfonu. laiSkais. intеrnеtu.

taip

11. Asmеniui uйtikтinamas maitinimas,
atsiйvеlgiant i asmеns svеikatos buk19
indiv idual ius pоrеik ius.

Asmuo gauna jo porеikius ir sveikatos
buklg atitinkanti maitinim4.
Uйtiklintas maitinimosi daйnumas 4
kar1us pеr diеn4

taip

Kasdiеn galima susipaйinti su mеniu
fiam suprantama fоrma).
Sudar1tos galimybёs bеt kuriuo paros
mеtu iSsеrti arbatos. kavos. vandеns.

taip

Nеgalintiеms pavalgyti savarankiSk at уra
uйtikrinama individuali, diskrеtiSka
Dеrsonalo оasalba.

talp

Sudar1tоs s4lygos globos namЧ
gyvеntojams uйsiirnti maisto ruoSimu,
stalo sеrviravimu ir kita panaSia vеikla.

taip

t2. Uйtikrinamos ir ginamos asmеns tеisёs,
nеatsiZvеlgiant ! asmеns vеiksnumq ar
svеikatos
bпkb.

Asmuo su visais jo pagеidaujamais
asmеnimis gali pasimatyti pagal
soсialinеs glоbоs namЧ nustat1ta
lankvmo tvarka.

taip



Nеvеiksnaus asmrns globеju paskirti
globos namai uйtikfina visapusiSk4 Sio
asmеns intеrеsч atstovavim4, globos
funkсijч vykdymq.

talp

Asmеniui sudarytos s4lygos gauti
spесialistч konsultaсijas turtiniais,
finansiniais klausimais.

taip

Asmеns saugumas jо kambaryjе
uйtikrinamas nеpaйеid tlant j o privatumo
ir оrumo.

taip

Asmеns pinigai ir matеrialinёs vеrtybёs
administruоj ami tеisеs aktч nustatyta
tvaтka bеi tvarkomi pagal soсialinёs
globos namЧ patvirtintq gyvеntojч pinigч
ir kitч matеrial iniц vеaybiч laikymo ir
saugojimo tvarkos apraSq.

taip

Asmеns krеipimоsi tеisе i administraсij4,
pеrsonalq ar kitas instituсijas nёra
уar2oma ir asmuo su tuo Уra
supaйindintas.

taip

13. Asmеniui uйtikrinam a, kadjо nuomonё,
problеmos, nusiskundimai bus iSanalizuoti ir
! juоs bus konstruktyviai rеaguojama

Asmuo yra supaйindintas su
nusiskundimч, praSymч patеikimo bеi jч
nagrinеjimo soсialinёs globos namuosr
proсеdura ir йino, kad jis bus
supaйindintas su gautomis iSvadomis ir
sprеndimais'

taip

Globоs namuosе vеikia gyvеntojч tarуЬa' taip

Tarybos pateikti pasifllymai svarstomi
administraсij os pasitarimuosе.

taip

RaStu patеikti skundai ir praSymai
rе gistruоi ami atskiramе Zurnalе.

taip

14. Asmuo gali buti paSalintas i5 soсialinёs
glоbos namЧ uй sосialinеs glоbоs namЧ
vidaus tvarkos taisykliч ar tеisёtvarkos
paйridimus tik nuоdugniai i3nagrinёjus
irrykdytЧ paйеidimц priейastis ir nеradus
kitЧ еfrktyviч budч pavеikti asmеns
nеigiam4 е1gеsi.

Asmuo йino, kad uLdaйnus grubius, kitч
asmrnЧ intеrеsus bеi orum4
p aLetdLianёius vе iksmus,
priеStarauj anёius vidaus tvarkоs
taisyklёms, gali buti paSalintas iЁ globos
namu.

taip

Asmuo gali buti paЁalintas iS soсialinеs
glоbos namЧ, taёiau asmеniui bus
uйtikrintas soсialinеs slobos tеstinumo ir
saugumо klаusimas.

taip

15. Asmеniui uйtikrinama galimybе iSvykti
laikinai ar visam laikui.

Gyvеntоj ц vidaus tvarko s taisyklёsе
numatyta galimybе asmеniui iSrуkti iS
soсialinёs globos namЧ iki 90
kаlеndоriniч diеnц pеr mеtus, dеl
svarbiч, patеisinamч priейasёiч gali buti
nustatytas ir ilgеsnis laikotаrpis.

taip



Asmuo ir jо globеjai, rupintоjai,
giminaiёiai yra supaйindinami su
Laikino iSvykimo iЁ soсialinеs globоs
namЧ tvarka. Sudaroma sutartis, bеt tik
turint savivaldvbеs iSvadas.

talp

Vaikai ir suaugg nеvеiksnus asmеnys
visam laikui gali iSvykti tik pas tеismo
nustatyta slobеia.

taip

16. Asmeniui garantuojamа saugi, gеrai
sutvarkyta ir tinkama soсialinеs globоs
teikimо viеta bеi aplinka.

Sоcialinеs globоs namЧ tеritorija, bеndrо
naudojimo patalpos bеi gyvеnamosios
patalpos atitinka soсialinеs glоbos namЧ
paskirti, normas ir rеikalavimus.

taip

Patalpos pritaikytos asmеnims su nеgalia,
yra galimybё laisvai judеti lstaigos
patalposе ir tеritoriioiе.

taip

\7. Asmuo naudojasi kasdiеniam gyvеnimur
butinomis рatalpоmis, kuriosе uйtikrinamas
jo privatumas ir orumas.

Soсialinеs globos namЧ patalpos
pritaikyоs gyvеnimui ir butiniеms globоs
namЧ gyvеntojч porеikiams tеnkinti.

tarp

Asmеnims uйtikтintas orivatumas. I5 daliеs

Asmеnys gali naudоtis poilsiui ir
uйimtumui skirtais kambariais'

taip

Higiеnos patalpos - tualetai,
prausimos/maudymоsi patalpоs yra
lengvai ir greitai pasiеkiamos,
garantuоi anёio s privatuma.

tаlp

Higiеnos patalpos aprupintоs rеikalinga
iranga ir asmеns higiеnos pтiеmonёmis.

taip

Soсialiniuosе globos namuosе asmonys
gyvrna pо viеn4, du, tris arba pо krturis.
{vеrtinamas kaimynч pasirinkimas ir
asmrnЧ sugеbеjimas prisitaikрi.

taip

18. Asmеns gyvеnamоji aplinka yra kiеk galima
aft imе-snё n amЧ aplinkai

Globos namЧ gyvеntojr1 kambariai
sutvark1ti, j aukus pagal galimybеs
sutvarkyti ir apstatyti pagal jч
pasеidavimus.

taip

Gyvеntojams sudarytos s4lygоs saugiai
laikyti savo asmeninius daiktus bеi
pinisinеs lеSas.

taip

1,9. Asmеniui uйtikrinami rеikalingi
komunaliniai patogumai bеi higiеniSka
aplinka, skatinant ji patipagal galimybеs
prisidеti priе tоkiоs aplinkos kurimо

Globos namЧ gyvеntojai gyvоna Siltuosе,
gеrai vеdinamuosе, tinkamai
apSviеstuose patalpose.

tarp

Svara visosе patalposе uйtikтina svеikas
ir sausias sуvеnimo iоsе salvsas.

tаip

20. Sосialing globE tеikianёio pеrsonalo
struktura yra sufbrmuota atsiйvеlgiant i
asmеnЧ skaiёiч, jч spесialiuosius porеikius

Pеrsоnalo ir globojamЧ asmеnЧ skaiёiaus
santykis garantuоj a tinkam4 soоialinёs
globos namЧ vеiklоs organizavim4.

taip



ir turim4 nеgali4. Pеrsonalo (sос. darbuоtоjч, padеjеjч,
slaug1tojч, jч padеjеjч, spес pеdagogч,
uйimtumо spесialistц ir kt.) skaiёius
atitinka darbo laiko s4naudч
nоrmatYvams.

taip

Darbuotojai dirb4 pagal slankцji darbo
graflk4, uйtikrinama gyvеntojr1 priейiura
iStisa para.

taip

2r. Soсialinёs globоs namuоsе dirba
kvalifikuota spесialistr1 komanda, turinti
tinkamas asmоninеs savybеs diтbti su
sеnyvo amZiaus asmеnimis ar suaugusiais
asmrnimis su nеgalia.

}staigos vadovas turi aukStфi i3silavinimE tаlp

Darbuotоj ai turi rеikiamq prоfеsin|
iSsilavinim4 ir nuolat kеlia kvalifikaсij4.

tаip

Uztiklinamas kоmandinis pеrsonal o
dаrbas, vykdomаs tarpinstituсinis
bеndradarbiavimаs.

taip

Soсialinеs globos namЧ administraсija
uйtikrina priеmoniц, susijusiц su saugiч ir
svеikч darbo S41ygЧ pеrsonalui
sudarymu. Tai yra uйfiksuojama
dokumеntuosе.

talp

Pеrsоnalo iт asmеns santykiai grindйiami
abipusёs pagarbоs, tarpusaviо supratimo
ir susitarimo prinсipais. Uйtikrinamas
apiе asmеni informaсij os
konfidеnсialumas.

talp

22. Soсialinёs globоs namai turi visus
rеikalingus ir tеisёs aktuоsе nustatytus
dokumеntus.

{staiga turi visus rеikalingus ir tеisеs
aktuosе nustatvtus dokumеntus.

taip

Nеtuтi liсеnсijos tеikti instituсing
soсialing glob4, bеt visi rеikiami
dokumentai patеikti.

nе

Tvarkingai kaupiama su asmеniu susijusi
dokumеntaсija (asmеns bylоsе),
uйtikтinamas i os konfi dеnсialumas.

taip

2з. Soсialinеs globos namuosr palaikоma ir
skatinama pеrsonalo nuolatinio tobulёj imо
bеi kоkybёs siеkimo aplinka

Soсialinеs globos namuosr yra sudaryti
kvalifikaсijos tobulinimо planai.

talp

Pеrsonalas nuolat tobulina savo
kvalifikaсij4, tеisёs aktч nustatyta tvarka
da11vauj a kvalifikaсijоs tobulinimо
kursuоsе.

taip

Globos namuosе skatinamas komandinis
darbas.

taip

Soсialinеs glоbos namuosr nuolat
atliеkamas soсialinеs globos atitiktiеs
soсialinёms normoms isivеrtinimas.

taip

Pеrsonalui sutеikiamos йinios сivilinеs.
priеsgaisrinёs saugos ir svеikatos darbе
klausimais.

tаip

Rеguliariai organizuojami pеrsonalo
pasitarimai, sеminarai, kiti uйsiеmimai,
kuriе fiksuoiami vеiklos dokumеntuosе.

taip

6



24. Vyrauja gеranoriЁka ir konstruktyvi rеakсija
i skundus ir pagеidavimus, Asmuo gali
parеikSti savo nuomong dеl soсialinеs
glоbоs namЧ vеiklos.

Gyvеntоjai, globеjai pеrsonalas visada
gali krеiptis ! globos namЧ administraсijE
dеl iSkilusiч pтoblеmч ir sulaukti
supratimо bеi palaikymо.

taip

Sосialinеs globos namuosе vеikia globos
namЧ taryba.

taip

Yra numatyta skundч, praSymч,
pagеidavimц patеikimо ir nagrinёj imo
tvarka.

taip

25. Sосialinеs globos namЧ vеikla grindйiama
skaidrumo, atskaitomуbёs, informat}.vumo
prinсipais.

Nuоlat ir rещliariai atnaujinamas glоbos
namЧ intеrnеtinis puslapis.

taip

{staigоs vеikla organizuoj ama
vadоvaujantis soсialinёs globos namЧ
mеtiniu vеiklos planu.

taip

Vyksta nuolatinis tarpinstituсinis
bеndradarbiavimas.

taip

{staiga nustat1.ta tvarka uйtikrina mеtiniч
ataskaitЧ ir kitos informaсijos patеikim4
stеisёiui ir kitoms instituсiioms.

taip



ISvadоs

|staigojе darbas su glоbоs namЧ gyvеntojais Уra nuosеklus, fiksuojamas lvairiosе
сlokumеntuosе. PеriodiSkai pagal nustaф,t4 tvarkE daromas g1rrеntojч pоrеikir1 vеr1inimas, visiеms
gyventojams sudаryti ISGP, kurie yra pеrйiDrimi ir tikslinami nе rеёiau kaip kart4 mеtuosе ir pagal
porеik!. Gyvеntojams pagal porеikius оrganizuojamos svеikatos priейiuros paslaugos, aprПpinami
slaugos priеmonёmis bеi tесhninёs pagalbos priеmonёmis.

Gyvоntojai pagal savо gеbёjimus ir galimybеs yra itraukiami ! visч sprеndimч. susijusiч su jo
gyvenimu globоs namuosе priеmimq (gali tеikti pasiulymus administraсijai dеl paslauщ tеikimo,
Svеnёiч, rеnginiч, iSlуkч organizavimo ir kt. klausimais, gali susipaЙinti su valgiaraёёiu, gali
parеikSti nuomonQ apiе kaimyno pasirinkim4 ir pan.). Globos namuosе vеikia gyvеntojц taryba.
Gyvеntоjai supaZindinti, kokia tvarka globos namuosе nagrinеjamijц skundai ir pagеidavimai.

Asmеns kasdiеninё veikla organizuojama taip, kad skatintч bDti kuo savarankiSkеsniu:
gyvеntоjai itraukiami ! patalpq, aplinkos priеZi0ros darbus, rПbr1 priеZiПros (skalbimas, lygininras),
bеi ivairias uZimtunro vеiklas: sporto, judеsiц korеkcijos, mеninёs raiSkos, vaidybos, plastikos,
darbinio ugdymo, muzikos ir Sokio, nanrч ruoSos, maisto gamуbos ir kitas.

Gyvеntoj am s uZtikrinamas gyvеnamasis plotas atitinka norm Ч rеikal avimus.
Soсialing glob4 tеikianёio pеrsonalo skaiёius atitinka normatуvus, darbuotojai turi tеisёs aktuosе
nustatyt4 rеikiamq profеsini iSsilavinim4' asmеns svеikatos priейiПros spесialistai * liсеnсijas.

Soсialiniч paslaugч teikim4 ir jч kokybg vеrtinamе geтai.

Siеkiant uйtikrinti soсialinёs globos namЧ gyventojц gеroYg artimiausio laikotarpiо
veiklos kгyptys:
1. Pagal galimybеs atlikti gyvеnamоjо namo, еsanёio Klеvч g. 2|.Pabradеjе, Svеnёiоniч r. sav.,
patalpч rеmont1.
2. Paga| porеik! gyvеntojus aprupinti trukstamais baldais, rubais bеi minkStuoju invеntoriumi.
3' Siеkti, kad darbuotojai gilintч йinias mokymuosе, sеminaruosе, kоnfеrеnсijosе.
4. Atnaujinti intеrnеtо svеtainq.
5. Sklеisti informaсijq apiе globos namч tеikiamas paslaugas, vеiklq, ataskaitas ir kt. аtnaujintoje
intеrnеtо svеtainеjе.
5.2014 mеtч pirmame ketvirtyje gauti liсеnсijas:
.,Instituсinё sосialinе globa ( ilgalaikе, trumpalaikе) vaikams su nеgalia..
.,Instituсinё soсialinе globa ( ilgalaikе, trumpalaikе) suaugusiеms asmеnims su nеgalia...

Dirеktoriaus pavaduotoj а
Janina Grigorjеva
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