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KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ 

GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1   Kukarskės globos namų gyventojų gyvenimo kokybės koncepcija parengta siekiant teikti 

kokybiškas socialinės globos paslaugas Globos namuose.  

 2   Gyvenimo kokybės koncepcijos tikslas - atsižvelgiant į gyventojų poreikius bei 

individualius socialinės globos planus (ISGP), tobulinti globos namų gyventojams teikiamas 

paslaugas, taip pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę. 

 3   Gyvenimo kokybė - tai individualus kiekvieno gyventojo fizinės, psichologinės ir 

socialinės gerovės suvokimas, kuris atspindi kiekvieno gyventojo pasitenkinimą esama gyvenimo 

situacija. 

 

II SKYRIUS 

GYVENIMO KOKYBĖ 

 

 4  Gyvenimo kokybės uždaviniai: 

 4.1  išsiaiškinti individualius gyventojų poreikius; 

 4.2  nustatyti individualius gyvenimo kokybės gerinimo tikslus ir uždavinius; 

 4.3  vertinti gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo pokyčius; 

 4.4  atsižvelgiant į gyventojų poreikius, tobulinti globos namuose teikiamas paslaugas. 

 5  Gyvenimo kokybės modelis: 

 

 

Sritys Kriterijai Rodikliai  

Gerovė Fizinė gerovė • Sveikatos būklė 

• Nepriklausomumas (galimybė judėti ir 

dirbti) 

Emocinė gerovė • Pasitikėjimas savimi; 

• Emocinis stabilumas. 

Savarankiškumas Savęs priežiūros įgūdžiai • Rūpinimas savo higiena ir sveika 

gyvensena; 

• Mokėjimas atsispirti žalingiems įpročiams. 

Kasdieninio gyvenimo 

įgūdžiai 

• Aplinkos tvarkymasis; 

• Buitinių prietaisų naudojimas; 

• Maisto gaminimas; 

• Laisvalaikio planavimas. 



Socialinio gyvenimo 

įgūdžiai 

• Socialinių sprendimų priėmimas; 

• Problemų sprendimas; 

• Ateities ar tolimesnės veiklos planavimas; 

• Įsitraukimas į ISGP sudarymą. 

Saugumas Saugi aplinka • Aplinkos pritaikymas; 

• Aplinkos jaukumas. 

Teisių išmanymas • Gyventojas žino teises, geba jomis 

vadovautis 

Socialinis 

dalyvavimas 

Tarpasmeniniai santykiai • Santykiai su artimaisiais, draugais; 

• Santykiai su globos namų darbuotojais. 

• Santykiai su globos namų gyventojais.  

Socialinis įtraukimas • Dalyvavimas užimtumuose ir kasdieninėje 

veikloje; 

• gebėjimas įsitraukti į paslaugų 

organizavimą, teikimą ir vertinimą. 

 

III SKYRIUS 

GYVENIMO KOKYBĖS MATAVIMAS 

 

 6  Gyventojų gyvenimo kokybės matavimo instrumentas – anketa. Rezultatai skaičiuojami ir 

susisteminami vieną kartą per metus, kiekvienų kalendorinių metų lapkričio mėnesį. 
 7  Gyvenimo kokybės rezultatų rodikliai: 
 7.1  Gyventojų pasiskirstymo pagal tai, kokios gyvenimo sritys jiems yra svarbios gerai 

gyvenimo kokybei, procentinė išraiška; 

 7.2  Gyventojų nuomonė apie gyvenimo kokybės sričių užtikrinimą Globos namuose, 

procentinė išraiška.  

 8  Gauti rezultatai apibendrinami procentine išraiška diagramoje. 
 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 9  Su šia tvarka supažindintas kiekvienas Globos namų darbuotojas. 

 

 


