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PATVIRTINTA: 
Linkuvos socialinės globos namų direktoriaus 
2021 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V21-46 

 

LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO 
KOKYBĖS KONCEPCIJA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija parengta 

siekiant teikti kokybiškas ilgalaikės socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos, 

bendruomenines paslaugas, Linkuvos socialinės globos namuose. 

2. Koncepcijos tikslas užtikrinti ir gerinti Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjų 

gyvenimo kokybę, kuri atitiktų jų subjektyvius siekius, poreikius ir lūkesčius. 

3. Linkuvos socialinės globos namų gyvenimo kokybės koncepcijoje vartojamos sąvokos: 

3.1.Kokybė – tam tikras kokybės pasiekimo laipsnis, kuris kinta tam tikroje skalėje. 

3.2.Rodiklis – veiklos rezultatų, kokybės arba kiekybės išraiška, domuo. 

4. Gyvenimo kokybė - tai individualus kiekvieno žmogaus materialinės, fizinės, 

psichologinės ir socialinės gyvenimo gerovės suvokimas ir jos vertinimas, siejant tai su 

asmens tikslais, viltimis, standartais ir interesais, žmogaus teisėmis. 

5. Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcijos tikslas 

–  teikiamomis socialinėmis paslaugomis formuoti gyventojų įsitraukimą, dalyvavimą, 

ugdyti gebėjimą būti svarbia dalimi priimant sprendimus, siekiant pozityvių pokyčių, 

padėsiančių tapti aktyvesniais, savarankiškesniais ir mažiau priklausomais nuo darbuotojų.  

6. Įstaigai svarbu  išsiaiškinti subjektyvią gyventojų nuomonę apie jiems svarbias gyvenimo 

sritis, planuoti ir teikti paslaugas, siekiant gerinti gyvenimo kokybę, stebėti ir tobulinti savo 

veiklą atsižvelgiant į gyvenimo kokybės įvertinimo rezultatus. Gyventojų pasitenkinimo 

gyvenimo kokybe rezultatai kolektyviniu lygiu bus naudojami peržiūrint, vertinant ir 

tobulinant įstaigos teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas. 

 

II. GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS 
NAMUOSE 

7. Gyvenimo kokybės gerinimas Linkuvos socialinės globos namuose yra paremtas suminiu  

gyvenimo kokybės sričių įverčiu. 
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GYVENIMO KOKYBĖ
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8. Linkuvos socialinės globos namų gyvenimo kokybės modelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Linkuvos socialinės globos namai teikdami paslaugas išskiria tokias gyventojų gyvenimo 

kokybės sritis: 

Sritys Kriterijai Rodikliai 
Asmeninis augimas Įgalinimas Paslaugų gavėjų galėjimas 

užsiimti mėgstama veikla, 
pasitikėjimas savimi ir savo 
gebėjimais. 

Savarankiškumas Gebėjimas savarankiškai 
priimti sprendimus, asmens 
savarankiškumas 
kasdienėse veiklose. 

Asmeniniai tikslai Paslaugų gavėjų gebėjimas 
formuoja tikslus, išsakyti 
savo lūkesčius.  

Gerovė Emocinė gerovė Savijauta globos namuose. 
Psichologinis palaikymas. 

Fizinė gerovė Paslaugų gavėjų 
pasitenkinimas sveikatos 
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priežiūros, maitinimo, 
apgyvendinimo 
paslaugomis. 

Saugumas Paslaugų gavėjai gyvena 
gerai sutvarkytoje, saugioje, 
pritaikytoje aplinkoje. 

Integracija Teisių užtikrinimas Paslaugų gavėjų žinojimas 
apie savo teises, gebėjimas 
jomis vadovautis. 

Socialiniai ryšiai Santykiai su artimaisiais, 
santykiai su darbuotojais, 
santykiai su gyventojais, 
santykis su bendruomene 

 Dalyvavimas Dalyvavimas 
bendruomeniniame 
gyvenime. Pasitenkinimas 
renginiais, veiklomis, 
išvykomis. Partnerystės 
nauda.  

 
 
 

III. GYVENIMO KOKYBĖS VERTINIMAS LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS 
NAMUOSE 

10. Linkuvos socialinės globos namų gyvenimo kokybės koncepcija koreliuojasi su įgalinimo 

koncepcija, individualiais socialinės globos planais, teisių ir pareigų chartija. 

11. Gyvenimo kokybės matavimo instrumentas yra Linkuvos socialinės globos namų paslaugų 

gavėjų klausimynas, pagrįstas tokiais prioritetais: klausimai suformuluoti atsižvelgiant į 

gyventojų gebėjimus, naudojami uždari klausimai. 

12. Klausimynas skirtas kiekvienam Linkuvos socialinės globos namų gyventojui, kuriam 

teikiamos paslaugos globos namuose. Sunkią negalią turintiems gyventojams vertinimo 

anketa pildoma remiantis stebėjimo būdu kartu su gyventoju. 

13. Gyvenimo kokybės rezultatų įvertinimas atliekamas du kartus per metus. 

14. Renkant duomenis apsaugomas gyventojų privatumas ir informacijos konfidencialumas. 

15. Gyvenimo kokybės sričių įverčiai yra pateikiami diagramomis. Rezultatai parodo 

Linkuvos socialinės globos namų gyventojų gyvenimo kokybės lygį ir tobulintinas veiklos 

sritis. 
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Už  Gyventojų supažindinimą su gyvenimo kokybės koncepcija atsakingi socialiniai 

darbuotojai.  

17. Gyventojai su koncepcija supažindinami skyrių tikslinių susirinkimų metu, susirinkimą 

protokoluojant. 

18. Naujai atvykęs gyventojas į globos namus su gyvenimo kokybės koncepcija 

supažindinamas pasirašytinai. 

19. Linkuvos socialinės globos gyvenimo kokybės koncepcija peržiūrima ir, jei reikia, 

atnaujinama ne rečiau nei vieną kartą per metus.  

20. Darbuotojai su gyvenimo kokybės koncepcija yra supažindinami pasirašytinai.  

21. Gyventojams gyvenimo kokybės koncepcija pateikiama  jiems suprantama forma. 

22. Koncepcija laisvai prieinama. 

 


