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UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES LELIUNU SOCIALINES GLOBOS NAMV
GYVENIMO KOKYBES KONCEPCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Utenos rajono savivaldybes Leli[nq socialines globos namai (toliau - {staiga) yra socialinds
globos istaiga, teikianti ilgalaikes (trumpalaikes) socialines globos paslaugas senyvo amZiaus

asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

2. Gyvenimo kokybds koncepcija (toliau - GKK) reglamentuoja socialinio darbo bfidus ir
metodus, kuriais uZtikrinamas {staigos gyventojq llkesdius ir gyvenimo kokybes lygi atitinkantis
gyvenimas ir vertinamas teikiamq paslaugq efektyvumas gyvenimo kokybes gerinimo srityje.

3. Gyvenimo kokybd - tai ekonomikos, sociologijos ir politologijos s4voka, apimanti
Zmogaus dvasinE, socialing ir fizing gerovg. Su sveikata susijusi gyvenimo kokybe yra vertinama
pagal ivairius kriterijus, tadiau beveik visada itraukiami visi Sie trys Zmogaus gerovds aspektai.

4. GKK tikslas - i5siai5kinti ir tenkinti individualius {staigos gyventojq poreikius bei
l[kesdius, taip gerinant gyventojo gyvenimo kokybg gyvenant lstaigoje.

5. fstaigoje i5skiriamos Sios gyvenimo kokybg lemianiios sritys:
5. 1. asmenin6 savirealizacija - laisvalaikio leidimo b[dai, mdgstamos veiklos, dienos

uZimtumo veiklq lankymas, gebejinias priimti sprendimus, teisiq uZtikrinimas ir igyvendinimas;
5.2. gerovd - sveikatos bUkle, gyvenamosios aplinkos saugumo ir pritaikymo uZtikrinimas,

psichologinis klimatas, materialiniq vertybiq saugojimas bei disponavimas jomis, uZtikrinant
geriausi4 gyventoj q interes4;

5.3. socialind itrauktis - isitraukimas dalyvaujant bendruomenes, partneriq ar savanoriq
organizuojamose veiklose, socialiniq rySiq ir ilgalaikiq santykiq palaikymas bendraujant su
visuomenes nariais, partneriais, savanoriais, tarpasmeniniq rySiq k[rimas ir palaikymas.

1 pav. Gyvenimo kokybes schema.

1 lentel6. Gyvenimo kokybes sritys, kriterijai, rezultatq rodikliai



Eit.
Nr.

Sritvs Kriterijai Rodikliai

1 1.1. Asmenine
savirealizacija

1.1 .1. laisvalaikis
uZimtumas;

1 . 1 .2.sav ar anki Skumas,

sprendimq priemimas;

teises.

1.1.1.1. laisvalaikio leidimo bldq
pasirinkimas;
1.1.1.2. dalyvavimo uZimtumo
veiklose daZnumas ir aktvvumas.

1.1.2.1. savarankiSkumo lygio
palaikymas;

1 .1 .2.2. igalinimas priimti
sprendimus.
1 . 1.3. 1. asmens teisiq uZtikdnimas;
1.1.3.2. pilietiniq teisiq uZtikrinimas.

2. 2.1 . Gerove 2.1.1. psichologine
gerove;
2.1.2. frzine gerove;

2.1 .3. materialine
gerovd.

2.1.1.1 . geros psichologines asmens

blkles/savij autos uZtikrinimas.
2.1.2.1 . subalansuota, pritaikyta ir
reguliari mityba;
2.1.2.2. kokybiSkos sveikatos
prieZilros paslaugos;

2.1.2.3. tinkamos s4lygos asmens

higienos poreikiams tenkinti;
2.1.2.4. Svari ir asmens poreikiams
pritaikyta gyvenamoj i aplinka.
2.1.3.1 . apr[pinimas reikalingais
daiktais;
2.1.3.2. piniginiq leSq naudojimas ir
saugoj imas uZtikrinant geriausius
asmens interesus.

J. 3.1 . Socialine

itrauktis

3.1.1. socialinis
dalyvavimas;

3.1.1.1. ilgalaikiq santykiq su

{staigos partneriais, savanoriais ar

bendruomenes nariais, artimaisiais,
draugais ir kt. palaikymas ir
klrimas. Dalyvavimas Lelilnq
miestelio bendruomenes gyvenime.
3.1.1 .2. naudojimasis ivairiomis
paslaugomis uZ fstaigos ribq.

II SKYRIUS
GYVENIMO KOKYBES GERINIMA UZTTKRTNANCTOS PRTEMONES

6. Paslaugq gavejq gyvenimo kokybes gerinimo veiksmai:
6.1 . asmenines savirealizaciios srityje - iSsiaiSkinama gyventojq megstama veikla, kiekvien4

dienq organizuojami uZsiemimai, skatinama juose dalyvauti, ugdomas gyventojq savarankiSkumas
atliekant kasdienes veiklas (asmens higiena, kart4 per menesi organizuojamas maisto gaminimo
uZsiemimas ir kt.), pasitelkiant Gyventojq tarybos ir gyventojq susirinkimus, pasitarimus ir
individualius pokalbius gyventojas ftraukiamas I su jo gyvenimu fstaigoje susijusiq sprendimq
priemimq bei sprendZiant jo asmeninius klausimus. Gyventojai Zino savo teises, kurios nuolat
primenamos gyventojtl ir Gyventojtl tarybos susirinkimo metu, gyventojams i5dalinti lankstinukai



kuriuose nurodytos jq teises. Gyventojq pilieti5kumas skatinamas gyventojq ir Gyventojq tarybos
susirinkimq metu primenant jiems jq pilietines pareigas, f staigoje organizuojami rinkimai, kuriq metu
gyventojai gali laisvai pasirinkti ir balsuoti uZ pasirinkt4 kandidat4.

6.2. Geroves srityje - siekiama stiprinti psichologines, fizines bei materialines geroves sritis:
6.2.1 " psichologine gerovd:
6.2.1.1. kart4 per mdnesi organizuojamos religinds paslaugos (Sv. Mi5ios), reaguojama i

gyventojq poreikiq pasikeitimus, kiekvien4 dien4 individualiq pokalbiq metu iSsiaiSkinama gyventojo
asmenind savijauta, ie5koma budq ja gerinti, esant poreikiui pasi[loma psichologq ar kitq specialistq
bei medikamentine (paskyrus specialistui) pagalba, kart4 per savaitg vykstandiq bendrq Gyventojq
tarybos ir gyventojq susirinkimq metu primenamos etikos kodekso bei fstaigoje puoselejamos
vertybes, pagarbos bei teisds i laisvq ir orum4 principai, taip pat - kaip vertinamas netinkamas ar
neetiSkas elgesys bei nagrinejami nepagarbaus, neetiSko elgesio atvejai, kar14 per savaitE
organizuoiami gyventojq susitikimai irlar uZsiemimai su NVO (Raudonasis kryZius) savanoriais.

6.2.2. ftzine gerove:
6.2.2.1. keturis kartus per dien4 fstaigos gyventojams tiekiamas subalansuotas, sveikatos

bUklg bei individualius poreikius atitinkantis maitinimas. Taikoma maisto konsistencij4 koreguojanti
dieta (trintas, paskystintas maistas), dietinis maitinimas pagal gydytojo, slaugytojo rekomendacijas.
Esant poreikiui, suteikiama pagalba valgant. Savaites ir dienos meniu yra i5kabinamas fstaigos
stende;

6.2.2.2. kart4 per rnenesi {staigoje vyksta Seimos gydytojo vizitacija. Pagal Seimos gydytojo
nurodymus organizuojami vizitai pas kitq sridiq specialistus, reabilitacijos paslaugos, odontologq
konsultacijos. apr[pinama rnedikamentais ir slaugos priemondmis, pagal poreiki kviediama greitoji
medicinos pagalba, lydimalveLama i gydymo istaigas planinems operacijoms, konsultacijoms"
profilaktiniams patikrinimams, vykdornas gyventojq lankymas gydymo istaigose,lstaigoje teikiamos
slaugos paslaugos;

6.2.2.3. kiekvien4 darbo dien4 gyventojams organizuojami grupines ir individualios mankStos
uZsiemimai {staigos patalpose ar kieme;

6.2.2.4. kiekvien4 dien4 vykdomas gyvenamqjq kambariq ir bendrojo naudojimo patalpq
valymas, padedama gyventojams tvarkantis asmeninius daiktus, spintas, spinteles, asmenines erdves,
klojantis lovas.

6.2.3. materialine gerove :

6.2.3.1. gyventojai aprlpinami reikalingais daiktais ir priemondmis, teikiama pagalba
apsiperkant, esant poreikiui, gyventojq apipirkimai organizuojami du kartus per savaitE;

6.2.3.2. uZtikrinamas gyventojtl interesus atitinkantis, saugus jo asmeniniq lesq saugojimas
bei disponavimas jomis asmeniniams poreikiams tenkinti.

6.3 Socialines itrar"rkties srityje - bendradarbiaujama su Lelilnq miestelio bendruomene,
dalyvaujama bendruomends. savanoriq, partneriq organizuojamuose renginiuose, parodq bei knygq
(leidiniq) pristatymuose, uZsiemimuose. Su paftneriais, NVO Raudonasis kryZius atstovais.
savanoriais, bendruomenes nariais organizuojami bendri renginiai, veiklos, uZsiemimai. Gyventojq
artimieii ltraukiami i {staigoje ir uZ jos ribq organizuojamas veiklas, Sventes, parodas, koncertus,
uZsiemimus, iSvykas ir kt.

7. Siq veiksmq poreikis yra fiksuojamas gyventojo poreikiq vertinime, o vykdymas -

individualiame socialines globos plane (toliau - ISGP). ISGP grafose, atitinkandiose gyvenimo
kokybes rodiklius, fiksuojami iSsikeliami uZdaviniai, nusimatomos priemones jiems igyvendinti,
nurodomas atsakingas darbuotojas, numatomas laikotarpis (kurio metu bus siekiama uZsibreZtq
tikslq), paZymimos iSkilusios kliltys nusimatytiems tikslams igyvendinti, pasiekti rezultatai ir
nusimatomi tolimesni tikslai.

III SKYRIUS
GYVENIMO KOKYBES IR POKYdIO VERINIMAS

8. Gyvenimo kokyb6s matavimas - tai {staigos gyventojo subjektyvi nuomone apie jo
pageidaujamos ir esamos gyvenimo kokybes rezultatus, atsiZvelgiant i [staigoje i5skirtas gyvenimo



kokybes sritis ir kriterijus. Gyvenimo kokybes matavimas atliekamas individualiu ir kolektyviniu
lygmenimis.

9, Savo gyvenimo kokybg gyventojas vertina vien4 kart4 per metus (gruodZio men.), anketines
apklausos metu. Naujai lstaigoje apsigyveng asmenys anketineje apklausoje dalyvauja ne anksdiau
kaip po 5 men. nuo atvykimo i {staig4. Gyventojai, kuriems del sveikatos bflkles sunku savarankiSkai
i5sakyti savo nuomong, vertinim4 padeda atlikti jo globejas (rlpintojas), artimas giminaitis arba
,,Savas asmuo" (tiesiogiai su gyventoju dirbantis darbuotojas).

10. Gyvenimo kokybes vertinime nedalyvauja tie lstaigos gyventojai, kurie nesuvokia savo
veiksmq, negeba jq valdyti ar kontroliuoti del paZengusios senatvinds demencijos arkitos psichines
ligos, liekamqjq reiSkiniq po insulto ar fizines traumos.

11. Anketine apklausa vykdoma pagal klausimyn4 (1 priedas), sudaryt4 pagal gyvenimo
kokybes kriterijus. Kiekvienas klausimas atitinka tam tikr4 gyvenimo kokybes kriterijq.
Pasitenkinimo lygi gyventojai ivertina balais: 1- nepatenkintas/a Nesutinku; 2 - i5 dalies patenkintas/a
I5 dalies sutinku; 3 - patenkintas/a Sutinku.

12. Pirmaisiais Gyvenimo kokybes koncepcijos diegimo {staigoje metais (2020 m.) gyvenimo
kokybes lygio matavimas atliekamas birZelio menes!. Jo metu fiksuojamas gyventojq pasitenkinimo
lygis tam tikru gyvenimo kokybes srities kriterijumi pagal balus

13. Pirmaisiais Gyvenimo kokybes koncepcijos diegimo {staigoje metais (2020 m.) gyvenimo
kokybes pokytis matuojamas gruodZio menesi: anketines apklausos metu gauti duomenys lyginami
su birZelio menesi gautais duomenimis, kuriuose fiksuojamas gyventojq pasitenkinimo lygis.

14. Velesniais Gyvenimo kokybes koncepcijos taikymo istaigoje metais gyvenimo kokybes
pokytis matuojamas apklausos metu gautus duomenis lyginant su praejusios (gruodZio men.)
apklausos gautais duomenimis.

15. Gauti individual[s rezultatai nagrinejami kartu su paslaugq gaveju, aptariami veiksmai,
kurie padidintq pasitenkinim4 tose srityse, kurios tenkina maZiausiai. Apibendrinti individual[s
rczlltatar pateikiami procentine iSraiSka diagramose ir saugomi gyventojo byloje.

16. Susumavus individualiq duomenq rezultatus diagramose atsispindimas bendras gyventojq
pasitenkinirno gyvenimo kokybe lygis - taip atliekamas matavimas kolektyviniu lygiu. Rezultatai
palyginami su praejusios apklausos metu gautais rodmenimis - tai leidlia fvertinti gyventojq
pasitenkinimo gyvenimo kokybe pokydius ir iSsikelti tikslus, uZdavinius, numatyti veiksmus, kurie
padetq pasiekti geresnius gyventojq pasitenkinimo gyvenimo kokybe rodiklius. Numatyti veiksmai
ivardijami kitq metq {staigos veiklos planuose.

17. Apklausos metu gauti rezultatai ir gyvenimo kokybes pokydio rezultatai atspindi
daugumos nuomong. Visa tai atsispindi metineje fstaigos veiklos ataskaitoje. { {staigos metini plan4
itraukiamos priemones, gerinandios gyventojq gyvenimo kokybq tose srityse, kuriose gyvenimo
kokybe nepatenkinti daugiausiai gyventojq.

18. lstaigos gyventojq pasitenkinimo gyvenimo kokybe lygio siektinas rezultatas - 70 proc.
bendro apklausoje dalyvavusiq gyventojq skaidiaus. I5analizuoti ir apibendrinti rezultatai yra
perduodami saugoti direktoriaus isakymu paskirtam darbuotojui, kuris atsakingas uZ gyventojq
gyvenimo kokybes tyrimo rezultatus.

1 9. Rezultatq patikimurn4 lemiantys rodikliai:
19.1 . aktyvus gyventojq dalyvavimas vertinant jq poreikius, iSsakant savo l[kesdius bei norus.

Siekiama, kad dalyvautq ne maZiau kaip 70 proc. gyventojq;
19.2. aktyvus gyventojtl dalyvavimas rengiant, perZvelgiant, papildant, koreguojant ISGP

iSsikeltus tikslus. Dalyvauja ne maZiau kaip 80 proc. gyventojq;
19,3. aktyvus gyventojq dalyvavimas anketineje apklausoje, iSsakant savo subjektyvi4

nuomonq del individualiq poreikiq bei hkesdiq tenkinimo. Dalyvauja ne maZiau kaip 80 proc.
gyventojq.

20. IJZ gyvenimo kokybes pokydio verlinim4, palyginim4 ir gyventojq anketing apklaus4
atsakingas fstaigos socialinis darbuotoias, kuris apdoroja, anketines apklausos metu gautus duomenis,
atlieka jq vertinimq ir pateikia procentine iSraiSka diagramose.



IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. {staigos direktoriaus isakymu paskirtas asmuo, atsakingas uZ suinteresuotq asmenq
supaZindinim4 su gyventojq gyvenimo kokybes tyrimo metu gautais rezultatais, f staigoje
gyvenandius asmenis, iq globejus (r[pintojus), Seimos narius ar afiimuosius giminaidius ir kitus
suinteresuotus asmenis susipaZindina su gautais tyrimo rezultatais.

22. Su tyrimq metu gautais rezultatais fstaigos darbuotojai direktoriaus isakymu paskirto
asmens supaZindinami susirinkimtl rnetu.

23. Kiekvienas f staigos darbuotojas su fstaigos Gyvenimo kokybes koncepcija
supaZindinamas pasiraSytinai.

24. Gyventojai su fstaigos Gyvenimo kokybes koncepcija supaZindinami susirinkimq ir
individualiq pokalbiq metu, jiems suprantama kalba ar forma.


