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                                                                                    PATVIRTINTA 

Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus 

2023 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-15 

 

 

STRĖVININKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ  NUOSTATAI  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Grupinio gyvenimo namai (toliau – GGN) yra Strėvininkų socialinės globos namų (toliau – Globos 

namai) padalinys, veikiantis pagal licenciją, kurios paskirtis – teikti ilgalaikę (trumpalaikę) institucinę 

socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. 

2. GGN savininkas – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija – Strėvininkų socialinės globos namai. 

3. GGN veiklos laikotarpis yra neribotas. Pirmumo teise Gyvenimo namuose apgyvendinami 

asmenys, kuriems jau teikiamos socialinės globos paslaugos Globos namuose.   

4. GGN gali dirbti ne jaunesni kaip 18 metų, įgiję reikalingą kvalifikaciją darbuotojai, išklausę įvadinį 

ir darbo vietoje darbų saugos instruktavimą, privalomojo higienos įgūdžių mokymo ir privalomojo 

pirmosios pagalbos mokymo programas, nustatytu laiku pasitikrinę sveikatą ir turintys tai 

patvirtinančius dokumentus bei garo ir vandens šildymo katilų kūriko kvalifikaciją patvirtinančius 

pažymėjimus. 

5. GGN dirbantys darbuotojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą, 

organizavimą, teikimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, socialinės Globos namų direktoriaus įsakymais 

ir nurodymais, Globos namų nuostatais, socialinio darbo padalinio nuostatais, darbuotojų veiklos 

etikos kodeksu, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu, darbų saugos ir sveikatos bei 

priešgaisrinės saugos instrukcijomis. 

 

II. GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  

6. Grupinio gyvenimo namų tikslas - teikti ilgalaikę socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia 

ir senyvo amžiaus asmenims, tenkinti jų psichologinius, socialinius, medicininius, kultūrinius ir 

dvasinius poreikius, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, skatinant būti savarankiškais, sudarant 

galimybę integruotis į vietos bendruomenę. 

5. Grupinio gyvenimo namų uždaviniai: 

     5.1. atstovauti kiekvieno paslaugų gavėjo teises bei teisėtus interesus; 

     5.2. ugdyti paslaugų gavėjų savarankiškumą ir siekti jų integracijos į bendruomenę; 

     5.3. sudaryti saugias, žmogaus orumą užtikrinančias gyvenimo sąlygas; 

     5.4. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę kiekvienam grupinio gyvenimo namuose gyvenančiam 

paslaugų gavėjui. 

 

III. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ 

 

6. Grupinio gyvenimo namų veikla organizuojama direktoriaus patvirtintu metiniu veiklos planu, 

šiais nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymu ir Išlaidų, skiriamų grupinio gyvenimo namuose 
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gyvenančių paslaugų gavėjų savarankiškumui ugdyti ir (ar) individualiems poreikiams tenkinti, 

apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašu bei globos namų vidaus tvarkomis.  

7. Grupinio gyvenimo namuose  dirba  socialinis darbuotojas ir keturi individualios priežiūros 

darbuotojai, kurie veiklą vykdo pagal pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. 

8. Grupinio gyvenimo namų darbuotojų darbo kontrolę vykdo socialinio darbo padalinio vadovas bei 

globos namų administracija. 

9. Grupinio gyvenimo namų darbuotojų apskaitos kontrolę vykdo globos namų buhalterija. 

10. Grupinio gyvenimo namuose bendri darbuotojų ir paslaugų gavėjų susirinkimai vyksta vieną kartą 

per mėnesį, esant poreikiui dažniau. Susirinkimai protokoluojami. 

11. Grupinio gyvenimo namų darbuotojai iš globos namų administracijos privalo gauti informaciją ir 

pasiūlymus jų kompetencijai priskirtais klausimais, reikalauti saugių darbo sąlygų darbuotojams bei 

gyvenimo sąlygų paslaugų gavėjams, gerinant teikiamų paslaugų kokybę. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Grupinio gyvenimo namai gali būti pertvarkomi, reorganizuojami įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka kaip globos namų struktūrinis padalinys, vadovaujantis LR teisės aktais. 

 

 


