PATVIRTINTA
Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus
2020-12-15 įsakymu Nr. V-121

SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ KUPIŠKIO SOCIALINĖS
GLOBOS NAMUOSE, SĄRAŠAS
Kupiškio socialinės globos namuose teikiama specialioji socialinė paslauga - socialinė
globa.
Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė,
nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa teikiama socialinės globos
namuose. Socialinės globos teikimo trukmė priklauso nuo asmenų, jų poreikio paslaugoms.
Kupiškio socialinės globos namuose teikiama ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa,
laikino atokvėpio, dienos socialinės globos paslaugos.
Ilgalaikė socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam
asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Trukmėdaugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.
Ilgalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:
Paslauga

1.

2.

3.

Informavimas

Konsultavimas

Tarpininkavimas
ir atstovavimas

Paslaugos aprašymas
Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia
informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos
namuose.
Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš
kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį
konfidencialumas.
Supažindinama su gyventojų vidaus tvarkos
taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos
konsultuotis su įvairiais globos namų ir kitų institucijų
specialistais, gauti informaciją.
Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias
asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines,
tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir pan.),
tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų.
Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus
interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra
asmens globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama
asmeniui jam reikalingose institucijose.
Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su
šeimos nariais, giminaičiais, draugais.

4.

Apgyvendinimas

5.

Maitinimas

6.

Sveikatos priežiūros
(slaugos) paslaugų
organizavimas ar
teikimas

7.

Socialinis darbas

8.

Socialinių įgūdžių
ugdymas, palaikymas ir
(ar) atkūrimas

Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant
1–3 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų
interesus bei poreikius).
Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis
specialiesiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas
gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus
jo ir aplinkinių sveikatai).
Teikiamos
buitinės
paslaugos
(skalbimo,
aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4
kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir
medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti
keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.
Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu,
pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų
asortimento, pasirinkti pageidaujamą maistą iš kelių patiekalų
variantų.
Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra
poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.
Specialistai teikia kineziterapijos, masažo, relaksacijos
paslaugas.
Organizuojamos medikų konsultacijos,
jei būtina,
gyventojai
hospitalizuojami,
lydimi
į
asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas.
Kupiškio socialinės globos namuose teikiamos sveikatos
priežiūros licencijoje įrašytos paslaugos: slaugos, bendrosios
praktikos, psichikos sveikatos.
Kitos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūroskineziterapijos, masažo
Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos
namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių
specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei
kitų specialistų) paslaugomis.
Socialinis darbas organizuojamas pagal individualios
gyventojų socialinės globos planus, kuriuos, derindamas su
kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia
socialinis darbuotojas.
Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos
užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.
Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti, stiprinti
bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie
naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant
ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.)

9.

10.

11.

Kasdienio gyvenimo
įgūdžių ugdymas ir
palaikymas ir (ar)
atkūrimas

Darbo įgūdžių ugdymas

Laisvalaikio
organizavimas

Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį
savarankiškumą
atliekant
įvairias
asmeniniame
ar
visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama
dalyvauti tenkinant savo poreikius.
Teikiama pagalba tvarkant pinigų apskaitą: įsigyjant prekes
ir mokant mokesčius; biudžeto planavimas; pinigų taupymas ir
valdymas; naudojimasis banko paslaugomis; apsipirkimas
(gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti
asmeninius daiktus), planuojant ir atliekant namų ruošos
(švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas),
asmeninės higienos, buitinius darbus, bendraujant,
savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.
Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama individualiai ir
grupėje pagal parengtas veiklos programas.
Sudaromos sąlygos pasirinkti globos namuose siūlomas
užimtumo veiklas: mezgimo, siuvimo, keramikos, dailės,
maisto ruošimo, skalbimo, patalpų, aplinkos tvarkymo, sodo,
daržo priežiūros, staliaus darbų ir kt.
Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant
išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant
socialinę atskirtį. Šių paslaugų dėka asmenys gali bendrauti,
dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo
užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
Organizuojama kultūrinė veikla:
 valstybinių, religinių, kalendorinių, globos
namų tradicinių švenčių šventimas;
 išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus
renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos
namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos),
 muzikinės saviraiškos ugdymas (kapela, mišrus
ansamblis, grojimas, teatro kolektyvai), meninės
saviraiškos ir kūrybos ugdymas (siuvimas,
siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, modeliavimas,
floristika, dailės dirbiniai, piešimas, drožyba,
keramika),
 sporto, sveikatos stiprinimo paslaugos (sportiniai
užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai,
sportinės varžybos globos namuose ir už jo ribų,
turistiniai žygiai),
 sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius
poreikius (globos namuose yra koplytėlė), skaityti
knygas, spaudą (yra biblioteka, pagal poreikį
gyventojai aprūpinami elektroninėmis knygomis,

12.

Pagalba rengiantis,
maitinantis, prausiantis
ir kt.

knygomis Brailio raštu), žiūrėti televizijos laidas,
video juostas, naudotis kompiuteriais, internetu ir kt.
Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto
negalią, kurie dėl negalios patys nesugeba tenkinti savo
fiziologinių bei higienos poreikių. Jei būtina, gyventojams
užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant,
prausiantis, rengiantis ir pan.
Globos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos:
 gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos
priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes);
 drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai,
rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet
ne rečiau kaip kas 7 dienas);
 pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie
dėl negalios patys negali tvarkytis kambarių);
 naudojimosi pirtimi, dušu (maudomasi pagal
poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);
 personalo pagalba atliekant asmens higienos
(plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.)
procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne
rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien
atliekamos kūno priežiūros procedūros;
 savarankiški asmenys patys naudojasi buitinėmis
skalbimo mašinomis, dušu, vonia ir kt.

13.

Asmeninės higienos
paslaugų organizavimas

14.

Laidojimo apeigų organizavimas, globos namų gyventojų
kapinių priežiūra.
Kitos paslaugos,
Užsakoma spauda, sudarytos sąlygos bendrauti nuotoliniu
reikalingos asmeniui
pagal jo savarankiškumo būdu, organizuojamos individualios šventės (gimtadieniai,
lygį ir poreikius
jubiliejai), teikiamos transporto organizavimo ir kitos
paslaugos.

Trumpalaikė socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė,
nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl
tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar
darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra,- laikino
atokvėpio paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę paromis. Teikimo trukmė-ne
mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai
institucijoje.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:

1.

2.

3.

Paslauga

Paslaugos aprašymas

Informavimas

Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia
informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos
namuose. Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą
informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie
asmenį konfidencialumas.

Konsultavimas

Supažindinama su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis,
asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos konsultuotis su
įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti
informaciją.

Tarpininkavimas
ir atstovavimas

4.

Apgyvendinimas

5.

Maitinimas

6.

Sveikatos priežiūros
(slaugos) paslaugų

Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens
problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant
dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp
asmens ir kitų institucijų.
Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus
interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra
asmens
globėjas
ir/ar
turto
administratorius.
Tarpininkaujama asmeniui jam reikalingose institucijose.
Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su
šeimos nariais, giminaičiais, draugais.
Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant
1–3 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų
interesus bei poreikius).
Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis
specialiesiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas
gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus
jo ir aplinkinių sveikatai).
Teikiamos
buitinės
paslaugos
(skalbimo,
aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4
kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir
medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti
keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.
Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu,
pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų
asortimento, pasirinkti pageidaujamą maistą iš kelių patiekalų
variantų.
Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra
poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.

organizavimas ir
teikimas

Psichologinė7.

psichoterapinė pagalba
ar jos organizavimas

Socialinių įgūdžių
8.

ugdymas, palaikymas ir
(ar) atkūrimas

Kasdienio gyvenimo
9.

įgūdžių ugdymas ir
palaikymas ir (ar)
atkūrimas

10.

Darbino įgūdžių
ugdymas

Specialistai teikia kineziterapijos, masažo, relaksacijos
paslaugas. Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina,
gyventojai hospitalizuojami, lydimi į asmens sveikatos
priežiūros įstaigas, sanatorijas. Kupiškio socialinės globos
namuose teikiamos sveikatos priežiūros licencijoje įrašytos
paslaugos: slaugos, bendrosios praktikos, psichikos sveikatos.
Kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūroskineziterapijos, masažo.
Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos
namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių
specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei
kitų specialistų) paslaugomis.
Pagalbos
(socialinės,
psichologinės,
sielovados)
suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę
ir patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas,
netektis, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą).
Paslauga teikiama asmenims, juos registruojant
individualioms psichologo, psichoterapeuto konsultacijoms
(pagal
gydytojo
paskyrimą,
individualiu
asmens
pageidavimu).
Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti, stiprinti
bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie
naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant
ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.)
Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį
savarankiškumą atliekant
įvairias asmeniniame ar
visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama
dalyvauti tenkinant savo poreikius.
Teikiama pagalba tvarkant pinigų apskaitą: įsigyjant prekes
ir mokant mokesčius; biudžeto planavimas; pinigų taupymas ir
valdymas; naudojimasis banko paslaugomis; apsipirkimas
(gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti
asmeninius daiktus), orientavimasis aplinkoje, planuojant ir
atliekant namų ruošos (švaros virtuvėje ir namuose
palaikymas, maisto ruošimas), asmeninės higienos, buitinius
darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką
ir pan.
Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama individualiai ir
grupėje pagal parengtas veiklos programas. Sudaromos
sąlygos pasirinkti globos namuose siūlomas užimtumo
veiklas: mezgimo, siuvimo, keramikos, dailės, maisto
ruošimo, skalbimo, patalpų, aplinkos tvarkymo, sodo, daržo
priežiūros, staliaus darbų ir kt.

Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant
išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant
socialinę atskirtį. Šių paslaugų dėka asmenys gali bendrauti,
dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo
užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
Organizuojama kultūrinė veikla:
 valstybinių,
religinių,
kalendorinių, globos
namų tradicinių švenčių šventimas;
 išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus
renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos
namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos),

11.

Laisvalaikio
organizavimas

 muzikinės saviraiškos ugdymas (kapela, mišrus
ansamblis, grojimas, teatro kolektyvai), meninės
saviraiškos ir kūrybos ugdymas (siuvimas,
siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, modeliavimas,
floristika, dailės dirbiniai, piešimas, drožyba,
keramika),
 sporto, sveikatos stiprinimo paslaugos (sportiniai
užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai, sportinės
varžybos globos namuose ir už jo ribų, turistiniai
žygiai),
 sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius
poreikius (globos namuose yra koplytėlė), skaityti
knygas, spaudą (yra biblioteka, pagal poreikį
gyventojai aprūpinami elektroninėmis knygomis,
knygomis Brailio raštu), žiūrėti televizijos laidas, video
juostas, naudotis kompiuteriais, internetu ir kt.

Pagalba rengiantis,
12.

maitinantis, prausiantis
ir kt.

Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto
negalią, kurie dėl negalios patys nesugeba tenkinti savo
fiziologinių bei higienos poreikių. Jei būtina, gyventojams
užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant,
prausiantis, rengiantis ir pan.
Globos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos:

13.

Asmeninės higienos
paslaugų organizavimas

 gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos
priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes);
 drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai,
rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet
ne rečiau kaip kas 7 dienas);

 pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie
dėl negalios patys negali tvarkytis kambarių);
 naudojimosi pirtimi, dušu (maudomasi pagal
poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);
 personalo pagalba atliekant asmens higienos
(plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.)
procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne
rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien
atliekamos kūno priežiūros procedūros;
 savarankiški asmenys patys naudojasi buitinėmis
skalbimo mašinomis, dušu, vonia ir kt.
Laidojimo apeigų organizavimas, globos namų gyventojų
kapinių priežiūra.
reikalingos asmeniui
14.
Užsakoma spauda, sudarytos sąlygos bendrauti nuotoliniu
pagal jo savarankiškumo
būdu, organizuojamos individualios šventės, teikiamos
lygį ir poreikius
transporto ir kitos paslaugos.
Kitos paslaugos,

Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikė specialioji socialinė paslauga (socialinė globa), teikiama
suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, kuriuos namuose prižiūri ir (ar)
globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys
jais pasirūpinti.
Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą, teikiama nuo 3 val. iki 5 val. per
savaitę. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant dienos socialinę globą, teikimo trukmė –
iki 288 valandų per metus.
Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikiama nuo 12 iki 24
valandų per parą. Nepertraukiamo paslaugos teikimo trukmė – iki 14 parų per metus. Bendra laikino
atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo trukmė – iki 336 valandų
per metus.
Bendra laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė – iki 720 valandų per metus.
Išimtinais atvejais, esant krizinei situacijai (pvz., dėl artimojo netekties, skyrybų, sveikatos problemų
ir pan.), laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, nepertraukiamai gali
būti teikiama iki 90 parų.
Laikino atokvėpio paslaugos sudėtis:

Paslauga

1.

Informavimas

Paslaugos aprašymas
Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia
informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos
namuose.
Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš kitų
institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį
konfidencialumas.

2.

Konsultavimas

Supažindinama su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis,
asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos konsultuotis su
įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti
informaciją.
Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens
problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant
dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp
asmens ir kitų institucijų.

3.

Tarpininkavimas
ir atstovavimas

Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus
interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra
asmens globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama
asmeniui jam reikalingose institucijose.
Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su
šeimos nariais, giminaičiais, draugais.
Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 1–3
vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus
bei poreikius).

4.

Apgyvendinimas

Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis
specialiesiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas
gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus
jo ir aplinkinių sveikatai).
Teikiamos
buitinės
paslaugos
aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).

5.

Maitinimas

(skalbimo,

Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4
kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir
medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti
keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.
Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu,
pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų

asortimento, pasirinkti pageidaujamą maistą iš kelių patiekalų
variantų.
Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra
poreikis, techninės pagalbos priemonėmis.
Specialistai teikia
kineziterapijos, masažo, relaksacijos
paslaugas. Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina,
gyventojai hospitalizuojami, lydimi į asmens sveikatos
priežiūros įstaigas, sanatorijas.
6.

Sveikatos (priežiūros)
slaugos paslaugos

Kupiškio socialinės globos namuose teikiamos sveikatos
priežiūros licencijoje įrašytos paslaugos: slaugos, bendrosios
praktikos, psichikos sveikatos.
Kitas
ambulatorinės
kineziterapijos, masažo.

asmens

sveikatos

priežiūros-

Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai
naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų
gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų)
paslaugomis.

Psichologinė7.

8.

psichoterapinė pagalba
ar jos organizavimas

Paslauga
teikiama
asmenims,
juos
registruojant
individualioms psichologo, psichoterapeuto konsultacijoms
(pagal
gydytojo
paskyrimą,
individualiu
asmens
pageidavimu).

Socialinių įgūdžių

Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti, stiprinti
bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie
naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant
ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.)

ugdymas, palaikymas ir
(ar) atkūrimas

Kasdienio gyvenimo
9.

Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir
organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ir patyrusiems
stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis,
psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą).

įgūdžių ugdymas ir
palaikymas ir (ar)
atkūrimas

Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį
savarankiškumą atliekant
įvairias asmeniniame ar
visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama
dalyvauti tenkinant savo poreikius.
Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas,
apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos
nusipirkti asmeninius daiktus), mokant mokesčius, planuojant
ir atliekant namų ruošos, asmeninės higienos, buitinius darbus,
bendraujant ir pan.

Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama individualiai ir
grupėje pagal parengtas veiklos programas.
10.

Darbo įgūdžių ugdymas

Sudaromos sąlygos pasirinkti globos namuose siūlomas
užimtumo veiklas: mezgimo, siuvimo, keramikos, dailės,
maisto ruošimo, skalbimo, patalpų, aplinkos tvarkymo, sodo,
daržo priežiūros, staliaus darbų ir kt.
Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant
išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais),
mažinant socialinę atskirtį. Šių paslaugų dėka asmenys gali
bendrauti, dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo
užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
Organizuojama kultūrinė veikla:
 valstybinių, religinių, kalendorinių, globos
namų tradicinių švenčių šventimas;
 išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus
renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos
namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos),

11.

Laisvalaikio
organizavimas

 muzikinės saviraiškos ugdymas (kapela, mišrus
ansamblis, grojimas, teatro kolektyvai), meninės
saviraiškos ir kūrybos ugdymas (siuvimas,
siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, modeliavimas,
floristika, dailės dirbiniai, piešimas, drožyba,
keramika),
 sporto, sveikatos stiprinimo paslaugos (sportiniai
užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai,
sportinės varžybos globos namuose ir už jo ribų,
turistiniai žygiai),
 sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius
poreikius (globos namuose yra koplytėlė), skaityti
knygas, spaudą (yra biblioteka, pagal poreikį
gyventojai aprūpinami elektroninėmis knygomis,
knygomis Brailio raštu), žiūrėti televizijos laidas,
video juostas, naudotis kompiuteriais, internetu ir kt.

Pagalba rengiantis,
12.

maitinantis, prausiantis
ir kt.

Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto
negalią, kurie dėl negalios patys nesugeba tenkinti savo
fiziologinių bei higienos poreikių. Jei būtina, gyventojams
užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant,
prausiantis, rengiantis ir pan.

Globos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos:
 gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos
priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes);
 drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai,
rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet
ne rečiau kaip kas 7 dienas);

13.

 pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie
dėl negalios patys negali tvarkytis kambarių);

Asmeninės higienos
paslaugų organizavimas

 naudojimosi pirtimi, dušu (maudomasi pagal
poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);
 personalo pagalba atliekant asmens higienos
(plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.)
procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne
rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien
atliekamos kūno priežiūros procedūros;
 savarankiški asmenys patys naudojasi buitinėmis
skalbimo mašinomis, dušu, vonia ir kt.

Kitos paslaugos,
14.

reikalingos asmeniui

Laidojimo apeigų organizavimas, globos namų gyventojų
kapinių priežiūra.

pagal jo savarankiškumo Užsakoma spauda, sudarytos sąlygos bendrauti nuotoliniu
būdu, organizuojamos individualios šventės, teikiamos
lygį ir poreikius
transporto ir kitos paslaugos.

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės
specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Dienos socialinės globos teikimo trukmė – nuo 3 iki 9 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę darbo
dienomis.
Dienos socialinės globos paslaugos sudėtis:
Paslauga

Paslaugos aprašymas

Įstaigos specialistai paslaugos gavėjui ir jo artimiesiems
teikia
1.

Informavimas

informaciją

apie

socialinės

globos

ir

kitas

paslaugas globos namuose. Sudaromos sąlygos gauti asmeniui
reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas
informacijos apie asmenį konfidencialumas.
Supažindinama su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis,

2.

Konsultavimas

asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos konsultuotis su
įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti
informaciją.

3.

4.

5.

6.

Tarpininkavimas
ir atstovavimas

Bendravimas

Maitinimo
organizavimas

Sveikatos priežiūros
paslaugų organizavimas

Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens
problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant
dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp
asmens ir kitų institucijų.
Tarpininkaujama asmeniui jam reikalingose institucijose.
Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su
šeimos nariais, giminaičiais, draugais.
Paslaugų
gavėjai
dalyvauja
įvairiuose
užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas, šių
paslaugų dėka asmenys gali tarpusavyje bendrauti, lavinti
bendravimo įgūdžius.
Bendravimo poreikis tenkinamas individualių
pasikalbėjimų metu, organizuojant prisiminimų popietes ir kt.
Maitinimas organizuojamas, kai paslauga teikiama
ilgiau nei 5 val. per dieną. Paslaugų gavėjams organizuojamas
maitinimas atitinkantis asmens fiziologinius poreikius ir
sveikatos būklę, pagal gydytojo nurodymus ir rekomendacijas,
organizuojamas specialus dietinis maitinimas.
Maitinimas organizuojamas ne rečiau kaip 3 kartus per
dieną. Jei asmuo dienos centre išbūna daugiau kaip 5 val.
gauna karšto maisto. Paslaugų gavėjai turi galimybę
susipažinti su dienos meniu pasirenkamu iš dviejų patiekalų
variantų.
Lankytojo, globėjo (rūpintojo) ir globos namų bendru
sutarimu, kai maitinimas nėra organizuojamas, suteikiama
galimybė pasišildyti ar pasigaminti savo atsineštą maistą.
Paslaugų gavėjas nepaliekamas be specialisto priežiūros,
suteikiama pirmoji pagalba, esant būtinumui, iškviečiama
greitoji medicinos pagalba.
Pagal gydytojo nurodymą vykdomas paskirto gydymo
tęstinumas, suteikiama būtinoji medicinos pagalba. Teikiama
kineziterapijos, masažo paslauga. Iškilus problemoms su
asmens sveikatos būklės pakitimais, saugumu, apie tai

Psichologinė7.

psichoterapinė pagalba
ar jos organizavimas

Socialinių įgūdžių
8.

ugdymas, palaikymas ir
(ar) atkūrimas

Kasdienio gyvenimo
9.

įgūdžių ugdymas ir
palaikymas ir (ar)
atkūrimas

nedelsiant informuojamas globėjas / rūpintojas, kiti šeimos
nariai.
Pagalbos
(socialinės,
psichologinės,
sielovados)
suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę
ir patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas,
netektis, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą).
Paslauga teikiama asmenims, juos registruojant
individualioms psichologo, psichoterapeuto konsultacijoms
(pagal
gydytojo
paskyrimą,
individualiu
asmens
pageidavimu).
Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti, stiprinti
bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie
naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant
ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.)
Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį
savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ar
visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama
dalyvauti tenkinant savo poreikius.
Teikiama pagalba, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir
mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos
(švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas),
asmeninės higienos, buitinius darbus, savarankiškai tvarkant
patalpas, aplinką ir pan.
Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama individualiai ir
grupėje pagal parengtas veiklos programas. Sudaromos

10.

Darbo įgūdžių ugdymas

sąlygos pasirinkti globos namuose siūlomas užimtumo
veiklas: mezgimo, siuvimo, keramikos, dailės, maisto
ruošimo, muzikinės veiklos, staliaus darbai, veikla sode darže
ir kt.

11.

Laisvalaikio
organizavimas

Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant
išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant
socialinę atskirtį. Šių paslaugų dėka asmenys gali bendrauti,
dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo
užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
Organizuojama kultūrinė veikla:
 valstybinių, religinių, kalendorinių, globos
namų tradicinių švenčių šventimas;

 išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus
renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos
namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos),
 muzikinės saviraiškos ugdymas (kapela, mišrus
ansamblis, grojimas, teatro kolektyvai), meninės
saviraiškos ir kūrybos ugdymas (siuvimas,
siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, modeliavimas,
floristika, dailės dirbiniai, piešimas, drožyba,
keramika),
 sporto, sveikatos stiprinimo paslaugos (sportiniai
užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai,
sportinės varžybos globos namuose ir už jo ribų,
turistiniai žygiai),
 sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius
poreikius (globos namuose yra koplytėlė), skaityti
knygas, spaudą (yra biblioteka, pagal poreikį
gyventojai aprūpinami elektroninėmis knygomis,
knygomis Brailio raštu), žiūrėti televizijos laidas,
video juostas, naudotis kompiuteriais, internetu ir kt.
Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto

12.

Pagalba rengiantis,

negalią, kurie dėl negalios patys nesugeba tenkinti savo

maitinantis, prausiantis

fiziologinių bei higienos poreikių. Jei būtina, gyventojams

ir kt.

užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant,
prausiantis, rengiantis ir pan.

13.

Asmeninės higienos
paslaugų organizavimas

Esant poreikiui teikiama skalbimo paslauga, kitos
asmens higienos paslaugos.
Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl

14.

Transporto

negalios ar ligos savarankiškai negali naudotis visuomeniniu

organizavimas

ar individualiu transportu, prireikus skubios medicininės
pagalbos, atsiradus kitoms nenumatytoms situacijoms.

