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            Socialinės globos paslaugos-tai visuma paslaugų, kuriomis globos namų gyventojui 

teikiama kompleksinė ilgalaikė ir trumpalaikė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti 

pagalba. 

1. Visumą paslaugų globos namų gyventojams, gaunantiems ilgalaikę 

socialinė globą sudaro:  

 informavimas, 

 konsultavimas, 

 tarpininkavimas ir atstovavimas, 

 apgyvendinimas, 

 socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, 

 kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens 

higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, švaros kambariuose  palaikymas, maisto ruošimas, 

biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, 

apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, ir kt.), tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes  

planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, 

aplinką ir kt.), 

 darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumo  organizavimas: (siuvimas, mezgimas, audimas, 

dailės  ir medžio dirbiniai, keramika, floristika, vytelių pynimas, savarankiškas patalpų, 

aplinkos tvarkymas:gėlių priežiūra, darbai šiltnamyje, kapinių tvarkymas  ir pan.), 

 laisvalaikio organizavimas: (valstybinių švenčių minėjimai, gyventojų gimtadienių, jubiliejų 

šventimas, išvykos į kultūrinius renginius, ekskursijos, kino filmų peržiūra, literatūrinės ir 

edukacinės valandėlės, koncertai, susitikimai, diskusijos, parodos, mugės,  konkursai, 

viktorinos, spektakliai ir kt.), 

 sporto organizavimo paslaugos: (stalo žaidimai: šaškės, šachmatai, domino, krepšinis, 

tinklinis, stalo tenisas, smiginys, badmentonas, sporto varžybos, išvykos į sporto renginius ir 

kt.), 

 pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, 

 asmeninės higienos paslaugų organizavimas (patalynės, drabužių skalbimas, valymas, 

lyginimas, drabužių siuvimas, taisymas, patalpų valymas, tvarkymas, 

 maitinimas, 

 teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal gautas licencijas: 

- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, psichiatrijos 

- slaugos: bendrosios praktikos slaugos, psichikos sveikatos slaugos 

- kineziterapijos 

- odontologijos 

- gydytojo odontologo padėjėjo 

 



 sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas: (atvykusio gyventojo 

pirminė medicininė apžiūra; dietos, gydymo paskyrimas ir vykdymas, sveikatos būklės 

stebėjimas, pirmosios medicininės pagalbos suteikimas, sveikatos priežiūros procedūrų 

atlikimas,  aprūpinimas medikamentais ir jų vartojimo priežiūra bei kontrolė, savalaikis 

siuntimas į GKK ir NDNT komisijas darbingumo ir neįgalumo lygio nustatymui,  

aprūpinimas kompensacine technika,  proteziniais - ortopediniais gaminiais, ligų prevencija, 

profilaktinio sveikatos tikrinimo organizavimas),  

 sunkią negalią turintiems gyventojams teikiamos šios higienos ir priežiūros paslaugos: 

maudymas, prausimas, aprengimas, nurengimas,  plaukų, nagų priežiūra, sauskelnių 

keitimas,  pagalba tualete, pagalba naudojantis basonu. 

 Medicininio psichologo pagalba padėti gyventojams, darbuotojams atgauti dvasinę darną, 

gebėjimą gyventi ir dirbti, aktyviai bendradarbiaujant su gyventojų giminėmis, globėjais, 

rūpintojais. 

 psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas: psichologinių paslaugų suteikimas 

ar organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių 

išgyvenimų (sunkias ligas, netektis,  psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų 

šeimoms, artimiesiems, 

 Religinės paslaugos: suteikiama galimybė lankytis bažnyčioje, cerkvėje,  švenčiamos 

religinės šventės. Tenkinami religiniai poreikiai organizuojant įvairių konfesijų (pagal 

asmens poreikius) sielovados specialistų (dvasininkų) paslaugas. Teikiama laidojimo 

paslaugos, 

 kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

 

2. Visumą paslaugų globos namų gyventojams, gaunantiems trumpalaikę 

socialinė globą sudaro: 

 
 informavimas, 

 konsultavimas, 

 tarpininkavimas ir atstovavimas, 

 apgyvendinimas, 

 socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, 

 kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens 

higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, švaros kambariuose  palaikymas, maisto ruošimas, 

biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, 

apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, ir kt.), tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes  

planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, 

aplinką ir kt.), 

 darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumo  organizavimas: (siuvimas, mezgimas, audimas, 

dailės  ir medžio dirbiniai, keramika, floristika, vytelių pynimas, savarankiškas patalpų ir 

aplinkos tvarkymas: gėlių priežiūra, darbai šiltnamyje  ir pan.), 

 laisvalaikio organizavimas:valstybinių švenčių minėjimai, gyventojų gimtadienių, jubiliejų 

šventimas, išvykos į kultūrinius renginius, į bažnyčią, ekskursijos, kino filmų peržiūra, 

religinių švenčių organizavimas, literatūrinės ir edukacinės valandėlės, koncertai, susitikimai, 

diskusijos, parodos, mugės,  konkursai, viktorinos, spektakliai ir kt.), 

 sporto organizavimo paslaugos: (stalo žaidimai: šaškės, šachmatai, domino, krepšinis, 

tinklinis, stalo tenisas, smiginys, badmintonas, sporto varžybos, išvykos į sporto renginius ir 

kt.), 

 pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, 

 asmeninės higienos paslaugų organizavimas (patalynės, drabužių skalbimas, valymas, 



lyginimas, drabužių siuvimas, taisymas, patalpų valymas, tvarkymas. 

 maitinimas, 

 teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal gautas licencijas: 

- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, psichiatrijos 

- slaugos: bendrosios praktikos slaugos, psichikos sveikatos slaugos 

- kineziterapijos 

- odontologijos 

- gydytojo odontologo padėjėjo 

 

 sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas: (atvykusio gyventojo 

pirminė medicininė apžiūra; dietos, gydymo paskyrimas ir vykdymas, sveikatos būklės 

stebėjimas, pirmosios medicininės pagalbos suteikimas, sveikatos priežiūros procedūrų 

atlikimas,  aprūpinimas medikamentais ir jų vartojimo priežiūra bei kontrolė, savalaikis 

siuntimas į GKK ir NDNT komisijas darbingumo ir neįgalumo lygio nustatymui,  

aprūpinimas kompensacine technika,  proteziniais - ortopediniais gaminiais, ligų prevencija, 

profilaktinio sveikatos tikrinimo organizavimas),  

 Medicininio psichologo pagalba padėti gyventojams, darbuotojams atgauti dvasinę darną, 

gebėjimą gyventi ir dirbti, aktyviai bendradarbiaujant su gyventojų giminėmis, globėjais, 

rūpintojais. 

 psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas: psichologinių paslaugų suteikimas 

ar organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių 

išgyvenimų (sunkias ligas, netektis,  psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų 

šeimoms, artimiesiems 

 pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, 

komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę 

negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – „atokvėpio“ 

paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis). 

 Religinės paslaugos: suteikiama galimybė lankytis bažnyčioje, cerkvėje,  švenčiamos 

religinės šventės. Tenkinami religiniai poreikiai organizuojant įvairių konfesijų (pagal 

asmens poreikius) sielovados specialistų (dvasininkų) paslaugas. Teikiama laidojimo paslaug 

 kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

 

 

3. Visumą paslaugų asmenims, gaunantiems dienos socialinę globą Visagino 

socialinės globos namuose sudaro: 
 Pagalba dienos metu nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje: 

 informavimas, 

 konsultavimas, 

 tarpininkavimas ir atstovavimas, 

 bendravimas, 

 laisvalaikio organizavimas, sociokultūrinės paslaugos: literatūrinės ir edukacinės valandėlės, 

koncertai, susitikimai, diskusijos, parodos, mugės,  konkursai, viktorinos, spektakliai, 

 maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), 

 asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), 

 psichologinė-psichoterapinė pagalba, 

 pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, 

 socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar atkūrimas), 



 darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, medžio ir dailės dirbiniai, keramika, 

savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), 

 sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, 

 transporto organizavimas, 

 kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

 

4. Visumą paslaugų asmenims, gyvenantiems Visagino grupinio gyvenimo 

namuose sudaro: 

 
 informavimas, 

 konsultavimas, 

 tarpininkavimas ir atstovavimas, 

 bendravimas, 
 maitinimas, 

 socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, 

 kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens 

higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje 

ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir 

valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, 

naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),  

 pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, asmeninės higienos 

paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.). 

            Grupinio gyvenimo namų gyventojams socialinės, sveikatos priežiūros, psichologinės, 

religinės, užimtumo, švietimo, kultūros ir kitos paslaugos organizuojamos ir teikiamos 

bendruomenėje. 

 

 

Parengė:  

Pavaduotoja socialiniams reikalams  

Loreta Grigaliūnienė  

 

 

 

 


