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Linkuvos socialinės globos namai yra biudžetinė socialinės globos įstaiga, kurios paskirtis 

užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą asmenims, turintiems proto negalią ir (ar) 

psichikos sutrikimų, dėl kurių jie negali gyventi savarankiškai. 

Kokybė – prioritetinė įstaigos siekiamybė  visose veiklos srityse. 

Linkuvos socialinės globos namų kokybė politika yra neatsiejama įstaigos misijos, vizijos, vertybių 
ir strateginių veiklos tikslų dalis.  

Misija - užtikrinti kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas 

suaugusiems asmenims su negalia, skatinant jų integraciją į visuomenę, mažinant socialinę atskirtį, 

didinant jų pačių atsakomybę. 

Vizija - Linkuvos socialinės globos namai – moderni, atvira visuomenei, teikianti Europos 

kokybės standartus atitinkančias socialinės globos paslaugas, įstaiga, kurioje kiekvienas jaučiasi 

saugus, orus ir vertinamas.  

Vertybės:  

• Žmogus 

• Pagarba  

• Saugumas 

• Teisės ir pareigos 

• Dalyvavimas 

• Atvirumas 

• Bendradarbiavimas 

• Nuolatinis tobulėjimas 

Strateginiai tikslai: 

1. Teikti socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojų poreikių tenkinimą ir geriausius 

jų interesus. 

2. Tenkinant psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo 

reikmes, užtikrinti pasirinkimo laisvę, įgyvendinti jų asmeninius poreikius ir sudaryti 

galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene. 

3. Atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti 

jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę. 

Kokybės tikslai: 

1. Užtikrinti kokybiškų, savalaikių, saugių, kvalifikuotų paslaugų teikimą ir taip palaikyti 

aukštą paslaugų gavėjų pasitikėjimą įstaiga. 

2.  Nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, vykdant nuolatinį darbuotojų  kvalifikacijos 

kėlimą, tobulinant darbo organizavimą, peržiūrint ir vertinant teikiamų paslaugų 

rezultatyvumą ir veiksmingumą. 



3. Užtikrinti E Q U A S S  kokybės principų: lyderystės, personalo, teisių, etikos, 

partnerystės, dalyvavimo, orientacijos į asmenį, kompleksiškumo, orientacijos į 

rezultatus, nuolatinio tobulinimo laikymąsį ir nuolatinį tobulinimą. 

4. Siekti, kad globos namuose teikiamų paslaugų kokybė atitiktų įstaigos paslaugų gavėjų, 

jų artimųjų, darbuotojų, socialinių partnerių, steigėjo, finansuotojų ir tiekėjų lūkesčius 

bei poreikius. 

5. Įgyvendinti kokybės politiką ir užtikrinti jos tinkamumą ir sklaidą. 

Įstaigos administracijos įsipareigojimai: 

1. Užtikrinant aukštą teikiamų paslaugų kokybę, pasirūpinti pakankamais ištekliais 

pageidaujamos paslaugų kokybės palaikymui ir nuolatiniam tobulinimui. 

2. Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams kokybiškai vykdyti savo veiklą. 

3. Kasmetinių darbuotojų vertinimų metu įgyvendinti darbuotojų nuopelnų ir iniciatyvos 

pripažinimą siekiant geresnių rezultatų. 

4. Įgyvendinti E Q U A S S  kokybės principus ir nuolat gerinti jau pasiektus veiklos rezultatus. 

5. Užtikrinti kokybės politikos užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą. 

6. Skatinti ir sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. 

Kokybės vertinimas 

1. Kokybės tikslai tiesiogiai siejasi su metiniu veiklos planu, kuriame suplanuojami metiniai 

rodikliai ir metinėje ataskaitoje vertinami pasiekti rezultatai. 

2. Globos namuose teikiamų paslaugų kokybės atitikties įstaigos paslaugų gavėjų, jų artimųjų, 

darbuotojų, socialinių partnerių, steigėjo, finansuotojų ir tiekėjų lūkesčiams bei poreikiams, 

vertinimas atliekamas  anketinės apklausos būdu, vertinant gautus rezultatus pagal 

numatytus rodiklius. 

Baigiamosios nuostatos  

1. Už teikiamų paslaugų kokybę atsako kiekvienas paslaugų teikėjas savo kompetencijos 

ribose.  

2. Įstaiga vadovaujasi E Q U A S S  kokybės principais,  nuolat tobulina jų įgyvendinimą.  

3. Darbuotojai su kokybės politika supažindinami pasirašytinai. 

4. Kokybės politika peržiūrima ir, jeigu reikia, patikslinama kiekvienais metais. 

 

 


