
PASLAUGŲ,TEIKIAMŲ LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMUOSE, SĄRAŠAS 

          

Globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa. Socialinė globa – visuma paslaugų, 

kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. 

 

Eil. 

Nr. 
Paslauga Paslaugos aprašymas 

  

 

1. Informavimas 

 Informacijos teikimas asmeniui ir jo artimiesiems apie socialinės 

globos ir kitas paslaugas globos namuose 

 Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją. 

 Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas. 

 

 

2. 
Konsultavimas 

 Įstaigos specialistas kartu su asmeniu (ir/ar artimaisiais) analizuoja 

asmens probleminę situaciją, konsultuoja  ir ieško veiksmingų 

problemos sprendimo būdų. 

 Sudaromos sąlygos konsultuotis su kitų įstaigų bei institucijų 

specialistais. 

 

 

 

 

3. 
Tarpininkavimas 

ir atstovavimas 

 Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens 

problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant 

dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp asmens 

ir kitų institucijų.  

 Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus), 

kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra asmens globėjas 

ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama asmeniui jam 

reikalingose institucijose. 

 Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su šeimos 

nariais, giminaičiais, draugais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
Apgyvendinimas 

 Asmeniui suteikiamas privatumą garantuojantis gyvenamasis plotas, 

atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus; 

 Parenkant kambarį gyventojui pagal galimybes atsižvelgiama į kartu 

gyvenančių asmenų interesus, šeimyninius ryšius, charakterio 

savybes, poreikius; 

 Kiekvienas gyventojas kambaryje aprūpinamas pagrindiniais baldais: 

lova, kėde, spintele. Stalu ir spinta naudojasi visi viename kambaryje 

gyvenantys asmenys. 

 Suteikiami reikalingi komunaliniai patogumai ir užtikrinamos 

saugios gyvenimo sąlygos. 

 Kiekvienas gyventojas gali naudotis poilsiui ir užimtumui skirtomis 

patalpomis. 

 Sukuriama asmens gyvenamoji aplinka kuo artimesnė namų aplinkai. 

 Kiekvienas gyventojas aprūpinamas patalyne, sezoną atitinkančiais 

būtiniausiais drabužiais ir avalyne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Maitinimas 

 Pagal steigėjo patvirtintus įkainius. 

 Gyventojai maitinami 4 kartus per dieną 

 Gyventojų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos 

apsaugos ministerijos rekomenduojamomis maisto produktų paros 

normomis socialinę globą gaunantiems asmenims. 

 Gyventojai valgo globos namų valgyklėlėje, tačiau esant poreikiui 

(pablogėjus sveikatos būklei ar nevaikštantiems gyventojams), 

maistas pristatomas į kambarį. 

 Gyventojui sudaroma galimybė suprantama forma kasdien 

susipažinti su valgiaraščiu, pateikti pageidavimus dėl maisto 

produktų ar patiekalų asortimento. 

 Gyventojui pagal jo savarankiškumo lygį, galimybes ir pageidavimus 

sudaromos sąlygos užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu. 

 Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir esant medikų 

rekomendacijoms gali būti keičiamas maitinimo dažnumas, 

organizuojamas specialus dietinis maitinimas. 

 Specialus maisto paruošimas ir maitinimas gyventojams (taikoma 

maisto konsistenciją koreguojanti dieta,t.y. trintas, paskystintas 

maistas, ir užtikrinima individuali, diskretiška personalo pagalba juos 

maitinant. 

 Gyventojas turi galimybę bet kuriuo paros metu išgerti šiltos kavos 

ar arbatos. 

 

 

 

6. Buitinės 

 Gyventojų aplinka yra saugi, sutvarkyta ir pritaikyta tenkinti 

individualius poreikius, 

 Drabužių skalbimas, lyginimas bei taisymas (pagal poreikį), 

 Patalynės keitimas ir skalbimas( pagal poreikį bet ne rečiau kaip kas 

7 dienas), 

 Gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas ir priežiūra. 

 Patalpų dezinfekavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
Sveikatos 

priežiūra ir slauga 

 Gyventojui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar 

gydytoją, vadovaujantis sveikatos priežiūra reglamentuojančiais 

teisės aktais. 

 Bendradarbiavimas su kitais sveikatos priežiūros specialistais iš 

skirtingų sveikatos priežiūros institucijų sprendžiant gyventojų 

sveikatos problemas: įvairių sveikatos priežiūros specialistų 

konsultacijų organizavimas ir rekomendacijų vykdymas, esant 

būtinybei, gyventojų hospitalizacija į stacionarią gydymo įstaigą ir 

domėjimasis tolimesne sveikatos būkle bei gydymo eiga; gyventojo 

lydėjimas į  sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas; artimųjų 

informavimas apie gyventojo gydymą stacionare. 

  Vizitacija (vyr. slaugytojos, šeimos gydytojo) atliekama pagal 

dienotvarkę. 

 Sveikatos priežiūros procedūrų atlikimas; pirmosios medicininės 

pagalbos suteikimas. 

 Tarpininkaujama dėl galimybės gauti reikalingas gydymo, slaugos, 

reabilitacijos paslaugas.  

 Aprūpinimas specialiosiomis techninėmis pagalbos priemonėmis, 



protezinėmis - ortopedinėmis  priemonėmis, vadovaujantis teisės 

aktais. 

 Aprūpinimas medikamentais (bei jų vartojimo priežiūra ir kontrolė), 

slaugos priemonėmis ir tvarsliava pagal nustatytus finansinius 

normatyvus. 

 Profilaktinio gyventojų sveikatos būklės tikrinimo organizavimas. 

 Gyventojų sveikatos priežiūros ir slaugos planų sudarymas bei 

vykdymas. 

 Paliatyviosios slaugos organizavimas ir vykdymas. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Socialinis darbas, 

bendravimas 

 Naujai atvykusių globotinių paslaugų planavimas adaptaciniu 

laikotarpiu. 

 Individualaus socialinės globos plano asmeniui sudarymas (toliau - 

ISGP) – tai poreikio vertinimu paremtas planas, kuris numato kokią 

pagalbą ir paslaugas reikia teikti globotiniui kokybiškam gyvenimui 

užtikrinti 

 Individualus socialinis darbas: 

- galimybių savarankiškai spręsti iškylančias socialines problemas 

atstatymas ir ugdymas; 

- pagalba prisitaikant prie pasikeitusių aplinkybių, motyvacijos skatinimas  ir 

palaikymas; 

- gyvenimo kokybės gerinimo galimybių įvertinimas; 

- paslaugų teikimo planavimas, įvertinant asmens poreikius ir galimybes; 

- tarpininkavimo, atstovavimo paslaugų teikimas; 

- globotinio teisių ir interesų gynimas. 

 

 

 

 

 

 

9. 
Kasdieninio 

gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir 

palaikymas 

 Siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą atliekant 

įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas 

funkcijas. Skatinama dalyvauti tenkinant savo poreikius. 

 Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant 

(gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius 

daiktus), planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus, 

bendraujant ir pan. 

 Lavinami maisto gaminimo (siūloma patiems pagaminti maistą), bei 

buitiniai ir asmens higienos įgūdžiai (nusiplauti rankas prieš valgį, 

išsiplauti indus ir kt.). 

 

 

 

10. 
Darbinių įgūdžių 

ugdymas 

 Darbo terapija (užimtumas) gyventojams organizuojama pagal 

individualius jų poreikius ir savarankiškumo lygį. 

 Sudaromos sąlygos pasirinkti  su darbinių įgūdžių ugdymu ir 

palaikymu susijusias veiklas: maisto ruošimo,asmeninių drabužių ir 

patalynės priežiūra; savo kambario ir bendro naudojimo patalpų 

tvarkymas ir gražinimas; globos namų teritorijos aplinkos priežiūra ir 

gražinimas (lapų grėbimas, šiukšlių surinkimas, t.t.); sodoir gėlynų 

priežiūra ir kt. 

 



 

 

 

 

 

11. Laisvalaikio 

organizavimas 

Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių 

problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį. Šių paslaugų 

dėka agyventojai gali bendrauti, dalyvauti individualaus ir grupinio 

socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, dalyvauti 

bendruomenės veikloje. 

 Saviveiklos organizavimas; 

  Koncertai, susitikimai, paskaitos, parodos, popietės; 

 Valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių 

šventimas;  

 Televizijos laidų žiūrėjimas, radijo klausymas; 

 Išvykos į kultūros renginius, ekskursijos; 

 Švietėjiška veikla 

 Mankšta, stalo žaidimai. 

 Sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius 

(koplytėlė), skaityti knygas, spaudą (biblioteka-skaitykla), naudotis 

kompiuteriu ir kt. 

 

 

12. 

Pagalba 

rengiantis, 

maitinantis, 

prausiantis ir kt. 

 Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę  negalią, kurie dėl 

negalios patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos 

poreikių. Jei būtina, gyventojams užtikrinama individuali, diskretiška 

personalo pagalba valgant, prausiantis, rengiantis ir pan. 

 

 

 

 

13. 
Asmeninės 

higienos paslaugų 

organizavimas 

 Gyventojams sudarytos sąlygos patiems rūpintis asmens higiena. 

 Aprūpinimas būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis (pagal 

įstaigos galimybes). 

 Pagalbos suteikimas atliekant asmens higienios procedūras: plaukų 

kirpimas, barzdos skutimas, nagų kirpimas, ausų valymas, sauskelnių 

keitimas, pagalba tualete ir kt. 

 Gyventojų, negalinčių pasirūpinti asmens higiena, kasdieninis 

apiprausimas. 

 Gyventojų maudymasis (ne rečiau nei kartą per savaitę). 

14. Kitos paslaugos, 

reikalingos 

asmeniui pagal jo 

savarankiškumo 

lygį ir poreikius 

Laidojimo apeigų organizavimas, mirusių vienišų gyventojų  kapų priežiūra.  

 

Užsakoma spauda, teikiamos transporto ir kitos paslaugos. 


