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KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ 

GYVENTOJŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1  Kukarskės globos namai (toliau Globos namai) gyventojų įgalinimo koncepcija apibrėžia 

Globos namų taikomas priemones, kuriomis siekiama suformuoti kuo didesnį Globos namų 

gyventojų savarankiškumą asmens higienos, namų ruošos, buitinių prietaisų naudojimo, 

bendravimo ir apsipirkimo įgūdžiuose. 

 2  Įgalinimas – tai nuolatinis ir besitęsiantis procesas, įtraukiantis gyventoją į pozityvius 

pokyčius, susijusius su jo savigarba ir orumu, padedantis tapti aktyviu, savarankiškesniu, atsakingu 

už savo gyvenimą, kuo mažiau priklausomu nuo kitų asmenų.  

 

II SKYRIUS 

ĮGALINIMO LYGMENYS 

 

 3  Globos namuose, teikiant ilgalaikes/trumpalaikes socialinės globos paslaugas, taikomas 

individualus įgalinimas.  

 4  Individualus įgalinimas – tai asmens bejėgiškumo mažinimas, gebėjimų ugdymas ir 

palaikymas, sąmoningas atsakomybės prisiėmimas bei galimybė rinktis. 

 5  Individualaus įgalinimo tikslas - išlaikyti arba pagerinti esamą gyventojo 

savarankiškumo lygį.  

 6  Taikant individualų įgalinimo lygmenį svarbu darbuotojo ir gyventojo santykių pobūdis, 

darbuotojų požiūris gyventojo atžvilgiu ir elgesys su jais. Visi darbuotojai turi siekti, kad gyventojai 

dalyvautų paslaugų teikimo procese: jaustųsi galintys išsakyti savo nuomonę, pasirinkti, priimti 

sprendimus, būtų gerbiamas jų savarankiškumas, nuomonė bei sudaromos sąlygos pasinaudoti savo 

gebėjimais. 

 

III SKYRIUS 

ĮGALINIMO BŪDAI 

 

 7  Įgalinančios aplinkos sukūrimas. Globos namuose siekiama sudaryti kiekvieno gyventojo 

poreikius atitinkanti fizinė, emocinė ir socialinė aplinka. Fizinė aplinka: liftas, porankiai, laiptai su 

turėklais, trinkelėmis klotas takelis. Emocinė aplinka: pozityvi, triukšmo ir stresinių situacijų 

nekelianti aplinka. Socialinė aplinka: galimybė išreikšti savo nuomonę, pasirinkti kambario 

draugus.  

 8  Orientacija į asmenį. Kiekvienam gyventojui yra sudaromi ISGP, kuriame darbuotojai 

kartu su gyventoju įsivertina gyventojo poreikius ir gebėjimus, išskiriamos sritys, kuriose 

gyventojui reikia individualios pagalbos. Atsižvelgiant į gyventojo poreikius, pageidavimus ir 

galimybes organizuojamas užimtumas ir laisvalaikio praleidimas. Priklausomai nuo gyventojų  

negalios, gebėjimų lygio jie skatinami veikti savarankiškai, laisvai rinktis ir reikšti savo nuomonę.  



 9  Galimybė rinktis. Gyventojai skatinami dalyvauti Globos namų veikloje, savarankiškai 

priima sprendimus su kuo jie pageidauja gyventi, kaip rengtis ir pan. Taip pat gyventojai patys 

planuoja savo laisvalaikį bei užimtumo veiklas, savo pasirinkimus savarankiškai ar su socialinio 

darbuotojo pagalba užfiksuoja ISGP. 

 10  Atsakomybė. Gyventojai supažindinami bei nuolat jiems primenamos Globos namų 

vidaus tvarkos taisyklės, jų teisės, pareigos bei kiti vidaus dokumentai. Gyventojai yra skatinami 

laikytis Globos namų tvarkų. Pagal galimybes gyventojai stengiasi savarankiškai ar su darbuotojų 

pagalba prižiūrėti tvarką savo kambaryje, tvarko Globos namų aplinką, išsikelia tikslus kitiems 

metams,  išsako savo nuomonę svarbių sprendimų priėmime. 

 11  Dalyvavimas bendruomenės gyvenime. Gyventojai skatinami dalyvauti bendruomeninėje 

veikloje, vykti į įvairiausius renginius. Taip pat skatinami vykti į išvykas, kurios organizuojamos 

Globos namų pagal gyventojų pageidavimus. 

 12  Sprendimų priėmimas. Gyventojams sudaroma galimybė dalyvauti Globos namų tarybos 

veikloje, kurioje kartu su kitais tarybos nariais sprendžia problemas, kuria ir koreguoja ateities 

planus. Gyventojai turi teisė priimti sprendimą pats: ar važiuos į ligoninę ar ne, dėl vaistų gėrimo, 

pinigų ir kitų jam svarbų dokumentų, daiktų laikymo. 

 13  Skundų, pasiūlymų teikimas. Gyventojai pasiūlymus, pareiškimus bei skundus gali 

pateikti vadovaudamiesi Kukarskės globos namų pasiūlymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimo 

tvarka. 

 14  Savarankiškumo ir buities įgūdžių skatinimas ir lavinimas. Gyventojai skatinami 

pasirūpinti savimi, susitvarkyti kambarį, gamintis maistą, maudytis, apsipirkti. Taip pat gyventojai 

yra skatinami tvarkyti Globos namų aplinką, padėti darbuotojams tvarkant mirusių gyventojų 

kapavietes, skuta bulves. 

 

ĮGALINIMO RODIKLIAI IR REZULTATAI 

 

 15  Globos namų gyventojų įgalinimo rezultatų rodikliai skaičiuojami remiantis ISGP. 

 16  Globos namų gyventojų įgalinimo rodiklis: 

 16.1   Poreikių/pagalbų sritys, kuriose daugiausia gyventojų siekė įgalinimo tikslų (procentinė 

išraiška iš ISGP). 

 17  Rezultatai skaičiuojami ir susisteminami vieną kartą per metus, kiekvienų kalendorinių 

metų lapkričio mėnesį. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18.  Su šia tvarka supažindintas kiekvienas Globos namų darbuotojas. 

 


