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LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Linkuvos socialinės globos namų  (toliau – Globos namų) etikos ir gerovės užtikrinimo 

politika (toliau – Politika) reglamentuoja darbuotojų, dirbančių visuose struktūriniuose padaliniuose, 

įskaitant asmenis, atliekančius praktiką bei savanorius, elgesio ir veiklos principus,  darbuotojų 

tarpusavio santykius bei elgesio normas su paslaugų gavėjais ir jų artimaisiais, bendruomene, paslaugų 

gavėjų ir jų artimųjų etinę atsakomybę. 

2. Politikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekse, kituose 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialinės srities darbuotojų profesinę veiklą bei Linkuvos 

socialinės globos namų darbuotojų etikos kodekse vartojamas sąvokas. 

3. Šia Politika siekiama visos Globos namų bendruomenės – vadovo, darbuotojų, paslaugų gavėjų,  

paslaugų gavėjų artimųjų tarpusavio bendradarbiavimo, pozityvios komunikacijos, dalyvavimo, etiško 

elgesio. 

II. VADOVO ETINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

4. Globos namų vadovas įsipareigoja: 

4.1. sukurti kolektyve gerą mikroklimatą, užkirsti kelią konfliktams; 

4.2. pastabas dėl darbuotojų klaidų ir darbo trūkumų reiškia mandagiai ir, jeigu nėra būtina, 

 ne viešai; 

4.3. viešai nereiškia savo simpatijų ir antipatijų darbuotojų atžvilgiu; 

4.4. stengiasi darbus paskirstyti tolygiai, įvertindamas ir maksimaliai išnaudodamas 

 darbuotojų kompetencijas; 

4.5. vertina darbuotojų pasiekimus ir juos palaiko; 

4.6. įsiklauso į Globos namų darbuotojų nuomones; 

4.7. yra reiklus ir teisingas Globos namų darbuotojų atžvilgiu. 

 

                           III. DARBUOTOJŲ ETINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

5. Visi Globos namų darbuotojai laikosi įstaigoje patvirtinto Etikos kodekso nuostatų. 



6. Globos namų administracija ir darbuotojai kuria ir palaiko kolektyve savitarpio pasitikėjimo 

atmosferą, vengia įžeidinėjimų, žeminimo, apkalbų,  reputacijos menkinimo ir panašiai. 

7.  Darbuotojų tarpusavio santykiai yra taktiški, grindžiami geranoriškumu, pasitikėjimu, kiekvienas 

turi teisę turėti savo nuomonę ir ją išsakyti. Darbuotojai keičiasi įgytomis žiniomis, patirtimi, padeda 

vieni kitiems.  

8.  Darbuotojai susilaiko nuo negatyvių, viešų pasisakymų apie  Globos namų  ir bendradarbių veiklą. 

9.   Veikla vykdoma bendruomeninio solidarumo principu. 

10.  Darbo metu kilę darbuotojų tarpusavio  nesutarimai sprendžiami nedelsiant dalyvaujant abiem 

konflikto pusėms, į direktorių kreipiamasi tik nepavykus konflikto išspręsti patiems.  

11. Informacija darbuotojams teikiama laikantis subordinacijos, darbuotojai, teikdami informaciją, 

taip pat laikosi subordinacijos. 

12. Darbuotojai atsisako vykdyti užduotis, jeigu tai verčia pažeisti įstatymus, Etikos kodeksą ar šią 

Politiką. 

13. Globos namų darbuotojai yra orientuoti į paslaugų gavėjų interesus ir juos įgalinančias veiklas. 

 

IV. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ETINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

14. Paslaugų gavėjai turi: 

14.1. laikytis paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisyklių; 

14.2. laikytis viešosios tvarkos reikalavimų už įstaigos ribų; 

14.3. vadovautis geranoriškumo, tolerancijos principais; 

14.4. naudotis savo teisėmis  jomis nepiktnaudžiaujant; 

14.5. paslaugų gavėjas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Globos namų 

 darbuotojais ir kitais paslaugų gavėjais – netoleruojama grubus bendravimas, keiksmažodžiai, bet 

kokios formos smurtas. 

15. Visos konfliktinės situacijos tarp paslaugų gavėjo, jo šeimos (artimųjų)  ir/ar paslaugą teikiančio 

darbuotojo, sprendžiamos nešališkai, objektyviai, nagrinėjant iš esmės, ieškant kompromisų tarp abiejų 

pusių. 

 

V. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ARTIMŲJŲ ETINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

16. Paslaugų gavėjų artimieji turi: 

16.1. laikytis paslaugų gavėjų lankymo tvarkos reikalavimų; 

16.2. suteikti informaciją, būtiną paslaugų gavėjų interesų užtikrinimui, apie Globos 

 namuose paslaugas gaunantį savo artimąjį; 



16.3. vadovautis geranoriškumo, tolerancijos principais; 

16.4. naudotis savo teisėmis  jomis nepiktnaudžiaujant; 

16.5. paslaugų gavėjų artimieji turi pagarbiai ir deramai elgtis su visais Globos namų 

darbuotojais ir kitais paslaugų gavėjais – netoleruojama grubus bendravimas, keiksmažodžiai, bet kokios 

formos smurtas. 

17. Visos konfliktinės situacijos tarp paslaugų gavėjo, jo šeimos (artimųjų)  ir/ar paslaugą teikiančio 

darbuotojo, sprendžiamos nešališkai, objektyviai, nagrinėjant iš esmės, ieškant kompromisų tarp abiejų 

pusių. 

 

VI. ATSAKOMYBĖ 

 

18. Laikytis Politikos reikalavimų – vadovo, darbuotojų, paslaugų gavėjų, paslaugų gavėjų 

artimųjų įsipareigojimas ir atsakomybė. 

19. Politikos  reikalavimų pažeidimus nagrinėja ir įvertina Globos namų direktoriaus įsakymu 

sudaryta Etikos komisija. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Politikos nuostatos privalomos visiems Globos namų darbuotojams, paslaugų gavėjams, 

 jų artimiesiems. 

21. Politikos nuostatos paslaugų gavėjams pateikiamos jiems suprantama forma (1 priedas). 

22. Su Politika paslaugų gavėjai supažindinami skyrių tikslinių susirinkimų metu 

 protokoluojant. Už supažindinimą atsakingi skyrių socialiniai darbuotojai.  

23. Už darbuotojų supažindinimą su Politika atsakingi padalinių vadovai. 

24.  Darbuotojai su Politika supažindinami pasirašytinai. Naujai priimti darbuotojai 

 supažindinami iškart po sutarties pasirašymo. 

25. Politika yra patalpinta Globos namų internetinėje svetainėje, popierinis variantas - laisvai 

prieinamas. 

                                                 ________________________________ 

 


