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PATVIRTINTA 

 Linkuvos socialinės globos namų direktoriaus  

pavaduotojos socialiniams reikalams, 

 laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas       

                                                                                                          2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V22-56 

LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Linkuvos socialinės globos namuose (toliau - Globos namai) teikiamų paslaugų paskirtis ir misija 

yra glaudžiai susijusi su vertybėmis. Vertybės – viena iš globos namuose dirbančių darbuotojų 

profesinės kompetencijos sričių. 

2. Vertybės – tai esminiai įsitikinimai, kad konkretus elgesys ar egzistavimo būdas yra asmeniškai 

arba socialiniai priimtinesnis už priešingo pobūdžio elgesį ar egzistavimo būdą.  

3. Linkuvos socialinės globos namų darbuotojų etikos kodekso (toliau - Etikos kodeksas)  paskirtis 

– užtikrinti darbuotojo veikimą sąžiningai, patikimai, nešališkai ir empatiškai. 

4. Nuo darbuotojo darbo kokybės, sąžiningumo, asmeninių ir profesinių vertybių priklauso teikiamų 

paslaugų kokybė Globos namuose, kas tiesiogiai įtakoja paslaugos gavėjo gyvenimo kokybę. 

 

II. DARBUOTOJŲ VEIKLOS ETIKOS PRINCIPAI 

 

5. Darbuotojų veiklos etikos bendrieji principai: 

5.1. savo profesine veikla siekia paslaugų gavėjo gerovės, jo interesus vertina labiau nei 

savuosius;  

5.2. pasisako prieš asmenų su negalia diskriminavimą, nehumanišką elgesį su jais;  

5.3. atsako už teikiamų paslaugų kokybę;  

5.4. yra nepakantus piktnaudžiavimui tarnybine padėtimi, nesiekia išnaudoti paslaugų gavėjo.  

6.  Etinės atsakomybės paslaugų gavėjui principas: 

6.1. gerbia kliento orumą, jo teisę į laisvą apsisprendimą; 

6.2. pripažįsta visus paslaugų gavėjus nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, tautybės, tikėjimo, 

politinių įsitikinimų, odos spalvos, civilinės padėties, seksualinės orientacijos bei kitų 

požymių;  

6.3. teikdamas paslaugas, santykius su paslaugų gavėjais grindžia nuoširdumu bei 

geranoriškumu;  

6.4. teikdamas paslaugas naudoja savo ne tik profesines, bet ir asmenines kompetencijas.  

6.5. įvertina paties paslaugos gavėjo galimybes savarankiškai spręsti savo gyvenimo problemas 

ir, jeigu reikalinga pagalba,  informuoja paslaugų gavėją apie galimą pagalbos suteikimą;  

6.6. teikia paslaugų gavėjui išsamią informaciją apie jo teises, galimybes bei su tuo susijusias 

pareigas;  

6.7. pasitelkia į pagalbą patyrusius specialistus, jei to reikalauja paslaugų gavėjo interesai;   

6.8. neatskleidžia konfidencialios informacijos apie paslaugos gavėją be jo sutikimo tretiesiems 

asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai;  

7. Globos namų darbuotojų etinių santykių su bendradarbiais ir kitais specialistais, 

principas: 

7.1. Vykdydami profesines pareigas globos namų darbuotojai bendradarbiauja su kitais globos 

namų darbuotojais bei kitų įstaigų specialistais: 

7.1.1. gerbia kolegų ir kitų specialistų žinias ir patirtį  

7.1.2. yra jiems lojalus;  
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7.1.3. savo kolegos paslaugų gavėjo reikalus sprendžia atsakingai;  

7.1.4. kritiškai vertina bendradarbių, pažeidusių Etikos kodekso normas, elgesį.  

8. Darbuotojų ir darbdavio santykių principas: 

8.1. Linkuvos socialinės globos namų darbuotojas:  

8.1.1. tvirtai ir garbingai laikosi susitarimų ir įsipareigojimų Globos namas;  

8.1.2. nuolat siekia tobulinti Globos namų veiklą, didinti  teikiamų paslaugų  veiksmingumą;  

8.1.3.  sąžiningai ir racionaliai disponuoja Globos namų finansiniais ir materialiniais 

ištekliais.  

9. Globos namų darbuotojo santykio su savo profesija principas: 

9.1. Globos namų darbuotojai aktyviai puoselėja ir gina savo profesinę garbę: 

9.1.1.  propaguoja Globos namų teikiamų paslaugų reikšmę, įstaigos tikslus, priemones ir 

etikos principus;  

9.1.2. aktyviai gina Globos namų veiklos reikšmingumą, kai kyla nepagrįstų abejonių dėl jos 

vykdomos veiklos;  

9.1.3. prieštarauja, kai  abejotinais Globos namų naudai  ir neaiškiais, kenkėjiškais sumetimais 

mėginama skelbti nekvalifikuotą, nekompetentingą, teoriškai bei praktiškai nepagrįstą 

informaciją apie Globos namuose vykdomą veiklą;  

9.1.4. kelia savo profesinę kompetenciją. 

10. Globos namų darbuotojo pavyzdingumo principas: 

10.1. Vadovaujantis šiuo principu, darbuotojas privalo: 

10.1.1. būti mandagus, malonus, paslaugus, 

10.1.2. darbo metu dėvėti švarius, darbo specifiką atitinkančius rūbus ir avalynę, 

10.1.3. visose situacijose veikti profesionaliai ir humaniškai, teikti tik tą pagalbą ar paslaugą, 

kuri yra būtina ir adekvati situacijai, bet kartu gebėti taktiškai atsakyti į neteisėtus ar 

neadekvačius situacijai prašymus, 

10.1.4. konfliktinėje situacijoje elgtis objektyviai ir nešališkai, išklausyti abiejų pusių 

argumentus ir ieškoti objektyvaus sprendimo, 

10.1.5. pripažinti savo klaidas ir jas taisyti. 

  

III. ETIKOS KODEKSO VEIKSMINGUMO IR SKAIDRUMO UŽTIKRINIMAS 

 

11. Etikos kodekso projektas derinamas su Globos namų Dvišale taryba, kad Etikos kodeksas būtų 

priimamas kaip įsipareigojimas, o ne kaip įpareigojimas. 

12. Bet kokį tarpusavio nesutarimą, ginčą ar nesutarimą su paslaugos gavėju, darbuotojai privalo 

pirmiausiai stengtis išspręsti abipusiu susitarimu. Skųsti tik tokiu atveju, kai susitarti 

nepavyksta. 

13. Darbuotojų metinės veiklos vertinimo metu turi būti aptariama kaip darbuotojas laikos Etikos 

kodekso.  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Etikos kodeksas taikomas visiems Globos namų darbuotojams. 

15. Su Etikos kodeksu darbuotojai supažindinami pasirašytinai.  

16. Už darbuotojų supažindinimą su Etikos kodeksu atsakingi padalinių vadovai. 

17. Paslaugų gavėjai (jų artimieji) su Etikos kodeksu supažindinami skyriuose organizuojamų 

paslaugų gavėjų susirinkimų metu ir/ar individualiai.  

18. Siekiant užtikrinti Etikos kodekso laikymąsį, Etikos kodeksas skelbiamas viešai (globos namų 

internetinėje svetainėje, informacinėje lentoje). 
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19. Darbuotojo elgesys, veiksmai ar sprendimai, pažeidžiantys Etikos kodekso principus, neleistini 

ir yra svarstomi Etikos komisijoje. 


