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TVARKOS APRAŠAS 

1. Atvykusį asmenį į globos namus priima direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, vyriausioji 

socialinė darbuotoja, vyriausioji slaugytoja, socialinė darbuotoja, bendrosios praktikos slaugytoja. 

2. Asmenys kambariuose  apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatą, amžių, lytį, poreikius ir pomėgius. 

3. Atvykus gyventi į globos namus asmuo arba neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens globėjas, 

supažindinamas su socialinės globos įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis paslaugų gavėjams ir kitais 

dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą socialinės globos įstaigoje. Parodomas kambarys, kuriame 

asmuo gyvens, supažindinamas su kambario kaimynu(-ais). Žymos apie tai užfiksuojamos asmens byloje 

pridedamuose dokumentuose. 

4. Tuo atveju, kai gyvenamajame kambaryje gyvena keli asmenys, globos įstaigos personalas siekia, kad būtų 

suderinti kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai. Asmuo turi teisę išsakyti 

pageidavimus dėl gyvenamojo kambario kaimyno(-ų) pasirinkimo ir kita. Asmuo išklausomas, vertinama jo 

nuomonė, gyvenimiška patirtis, siekiama asmens ir personalo tarpusavio supratimo. 

5. Asmeniui sudaroma galimybė gyvenamajame kambaryje turėti asmeninių baldų, buitinės technikos ir kitų 

daiktų, iš anksto suderinus su administracija ir kambario kaimynu, jei tai nesudaro pavojaus asmens ar kitų 

asmenų saugumui. 

6. Socialinės globos namuose apgyvendinus vienos šeimos narius yra sudaromos sąlygos jiems bendrauti 

tarpusavyje, lankyti vienas kitą, o pageidaujant ir gyventi viename kambaryje. 

7. Asmeniui neribojama teisė į šeimos sukūrimą be santuokos pačių asmenų apsisprendimu, grindžiamą 

pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagarbos bei savanorišku 

apsisprendimu prisiimant tam tikras teises ir pareigas. Sudaromos šeimai tinkamos gyvenimo sąlygos. 

8. Asmens saugumas jo gyvenamajame kambaryje užtikrinamas nepažeidžiant jo privatumo ir orumo. 

9. Atsižvelgiant į asmens sveikatos būklės pasikeitimus ir (ar) pasikeitusį savarankiškumo lygį, ar atsiradus 

kitoms aplinkybėms, asmuo gali būti perkeltas į kitą kambarį, iš anksto tai suderinus su pačiu asmeniu ir (ar) 

jam atstovaujančiu asmeniu ir gavus kito, kartu gyvensiančio asmens raštišką sutikimą. Žymos apie tai 

užfiksuojamos asmens byloje. 

10. Asmuo (asmens globėjas) gali pateikti raštišką prašymą persikelti į kitą kambarį, atsiradus galimybei ir laisvai 

vietai, atitinkančiai jo poreikius bei pageidavimus. Įvertinus prašymą specialistų komandai (Direktoriaus 

pavaduotojas socialiniams reikalams, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. slaugytojas, socialinis darbuotojas, 

slaugytojas, socialinio darbuotojo ar slaugytojo padėjėjas) ir gavus kito, kartu gyvensiančio asmens sutikimą, 

asmuo gali būti perkeltas gyventi į kitą kambarį. 

11. Įvertinus specialistų komandai (Direktoriaus pavaduotojas socialiniams, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. 

slaugytojas, socialinis darbuotojas, slaugytojas, socialinio darbuotojo ar slaugytojo padėjėjas) iškilusias 

problemas su asmens saugumu ar kitomis svarbiomis aplinkybėmis, jei kyla grėsmė jo ar kito asmens 

saugumui, asmuo gali būti perkeltas gyventi į kitą kambarį bė jo sutikimo, nepažeidžiant gyventojo orumo: 

-    Gavus gydančio gydytojo nurodymus medicininiame išraše; 

       -     socialinio darbuotojo paaiškinimą, kuris užfiksuojamas asmens byloje. 

          12. Perkeliant asmenį į kitą kambarį, perkeliamas ir asmens minkštas inventorius: pagalvė, antklodė, pledas, 

taip pat ir jo asmeniniai, nuosavi daiktai, baldai, buitinė technika. 

          13. Perkėlus asmenį į kitą gyvenamąjį kambarį, socialinio darbuotojo padėjėja ar slaugytojo padėjėja minkšto 

inventorius apyrašą sutikrina su buities tarnybos darbuotojos vedamu apyrašu. 
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          14. Globos namuose gyventojų judėjimo apribojimas tam tikruose  skyriuose Klevų g. 10-1; Klevų g. 10-2; 

Klevų g. 10-6; Klevų g. skirtas gyventojams, turintiems sunkių psichikos sutrikimų ir reikalaujantiems intensyvios 

psichiatrinės priežiūros ir slaugos, kurių dėl psichikos sutrikimų negalima palikti be priežiūros ir reikalinga nuolatinė 

priežiūra. 

         14.1. Gyventojų judėjimo po globos namus apribojimas nustatytuose aukštuose taikomas sekančiai: 

          14. 1.1 nuo 6°° iki 730 vai., darbuotojui atliekant asmens higienos procedūras intensyviai slaugomiems 

pacientas; 

           14.1. 2. nuo 7 30 iki 830 pusryčių metu, nuo 12°° iki 13°° vai. pietų metu, nuo 17°° iki 18°° vai. vakarienės 

metu; 

           14.1.3 paūmėjus gyventojo psichinei būklei, darbuotojui iškvietus bendrosios praktikos slaugytoją kol bus 

suteikta medicininė pagalba. 

           14.2 Esant aplinkybėms nurodytoms tvarkos aprašo 9 punkte gyventojai iš aukšto gali išeiti su darbuotojo 

leidimu. 

           14.3 Dėl gyventojo apgyvendinimo ir perkėlimo į aukštą, kur yra ribojamas gyventojų judėjimas sprendimą 

priima specialistų komanda: direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, vyriausiasis slaugytojas, vyriausiasis 

socialinis darbuotojas. 

           14.4 .Globos namų gyventojui laisvė judėti globos namuose gali būti apribojama atsižvelgiant į šiuos atvejus: 

           14.4.1  kai gyventojui dėl ligos, esant priepuoliui, yra didelė tikimybė susižaloti, gali grėsti pavojus jo ir 

aplinkinių sveikatai ar gyvybei; 

            14.4.2. kai gyventojui dėl jo sveikatos reikalinga intensyvi psichiatrinė slauga ir priežiūra; 

            14.4.3. kai gyventojas nesiorientuoja aplinkoje ir yra tikimybė, kad jis gali pasišalinti iš globos namų; 

            14.4.4. kai gyventojas bando žudytis ar susižaloti; 

            14.5. kai gyventojas neblaivus ar apimtas (agresijos siautėja kelia pavojų sau ir aplinkiniams- perkeliamas iki 

nusiraminimo; 

             14.6 Gyventojai, gyvenantys aukštuose, kur yra apribotas gyventojo judėjimas globos namuose, pagal 

tvarkos aprašo 13 punkte nurodytus atvejus j lauką yra lydimi socialinio darbuotojo arba socialinio darbuotojo 

padėjėjo, ar slaugytojo padėjėjo, atsižvelgiant j gyventojo sveikatos būklę, oro sąlygas ne rečiau kaip kartą per dieną. 

             14.7 Gyventojams, gyvenantiems aukštuose, kur yra apribojamas gyventojo judėjimas globos namuose, dėl 

sveikatos būklės numatytos tvarkos 13 punkte, užimtumas organizuojamas individualiai, atsižvelgiant į sveikatos 

būklę. 

             14.8 Gyventojai, gyvenantys aukštuose, kur yra apribotas gyventojo judėjimas globos namuose, pagal 

tvarkos aprašo 1 3 punkte nurodytus atvejus, j užimtumo būrelius ir kitus organizuojamus renginius, veiklas palydi 

socialinis darbuotojas arba socialinio darbuotojo padėjėjas, ar slaugytojo padėjėjas, atsižvelgiant j gyventojo 

sveikatos būklę. 

            14.9 Globos namų gyventojai, kurie gyvena aukštuose, kuriuose apribotas gyventojo judėjimas 

globos namuose, bet nepriklauso tvarkos aprašo 13 punkte nurodytiems atvejams, po globos namų teritoriją 

ir užjos ribų juda laisvai be apribojimų. 


