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LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLOS 
 

Linkuvos socialinės globos namuose (toliau – LSGN) socialinė atsakomybė  (toliau 

Atsakomybė) suprantama kaip atsakomybė už įstaigos poveikį aplinkai ir visuomenei. LSGN kartu 

su visuomeniniais ir valstybinio sektoriaus partneriais ieško novatoriškų sisteminių socialinių, 

aplinkosaugos ir platesnių socialinės gerovės problemų sprendimų. 

Atsakomybė neatsiejama nuo galiojančių teisės aktų laikymosi ir socialinių partnerių 

kolektyvinių sutarčių. LSGN visiškai prisiima socialinę atsakomybę, glaudžiai bendradarbiaudami 

su suinteresuotomis šalimis, įdiegdami įstaigoje darbuotojų etikos kodekso, etikos ir gerovės 

politikos, lygių galimybių žmogaus teisių užtikrinimo nuostatas. 

Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje  

• LSGN skatina ir savo veikloje diegia procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius 

mažinti veiklos poveikį aplinkai. 

• Vadovaujantis taršos prevencijos principais, LSGN įgyvendina sąnaudas mažinančias veiklas, dėmesį 

skiria atliekų rūšiavimui, skatina racionalų išteklių valdymą ir naudojimą. LSGN aktyviai dalyvauja 

ekologinėse iniciatyvose bei aplinkos apsaugą užtikrinančiose prevencinėse programose. 

Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais 

• LSGN darbuotojai yra pagrindinis ir svarbiausias sėkmingos veiklos veiksnys, todėl yra siekiama 

taikyti pažangias veiklos valdymo ir atlygio sistemas, sudaryti sąlygas asmeniniam, profesiniam ir 

bendrųjų kompetencijų tobulinimui ir ugdymui, gerbti žmogaus teises bei rūpintis jų apsauga darbo 

vietoje, laikantis LR Konstitucijoje ir darbo įstatymuose nustatyto diskriminacijos pagal amžių, lytį, 

kilmę ir įsitikinimus draudimo, siekiama darbuotojams užtikrinti lygias teises. 

• LSGN ypatingą dėmesį siekiama skirti darbuotojų sveikatos apsaugai, profesinių ligų prevencijai, 

fizinio aktyvumo skatinimui, psichologinės sveikatos gerinimui. 

• LSGN  pripažįsta darbuotojų savanoriško jungimosi į profesines sąjungas teisę bei teisę derėtis su 

darbdaviu. 

Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene 

• LSGN  palaiko bei skatina įstaigos ir visuomenės bendradarbiavimą grindžiamą bendrais interesais, 

siekia užtikrinti paslaugų tęstinumą ir visuomenės pažangą, prisideda prie visuomenės socialinės 



raidos ir gerovės kūrimo, skatina asmenų, turinčių proto ir/ar psichikos negalią, integraciją į 

visuomenę. 

• LSGN rūpinasi visuomenės švietimu keičiant požiūrį į asmenis, turinčius proto ir/ar psichikos 

negalią, kurdama savo ir įsitraukdama į visuomenės iniciatyvas, skatina pilietiškumą, atsakingumą, 

tausojimą bei sąmoningumą, aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis. 

• LSGN skatina dalijimąsi žiniomis, aktyviai bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, akademine 

bendruomene, studentams sudaro sąlygas atlikti praktiką. 

• LSGN skatina ir palaiko tiek savo darbuotojų, tiek ir visuomenės savanorišką veiklą siekiant 

visuomenei naudingų tikslų. 

Socialinė atsakomybė santykiuose su paslaugų gavėjais, jų artimaisiais, globėjais, 

kitomis suinteresuotomis šalimis 

• LSGN propaguoja etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su paslaugų gavėjais, jų artimaisiais, 

globėjais, bendradarbiauja su partneriais, padedančiais įgyvendinti socialinės globos kokybės 

reikalavimus. 

• LSGN siekia užtikrinti, kad visa informacija būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai, būtų savalaikė 

bei nebūtų klaidinanti. 

• LSGN netoleruoja bet kokių korupcijos formų ir principingai siekia užkirsti joms kelią, 

supažindindama darbuotojus su sąžiningumo principais ir etikos normomis bei skatindama sąžiningą 

paslaugų teikimo politiką ir skaidrų bendravimą su valstybinėmis institucijomis, bendradarbiaudama 

su organizacijomis, kurios Lietuvoje populiarina etišką ir socialiai atsakingą požiūrį į paslaugų 

teikimą. 
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