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SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „VIJA“ ETIKOS KODEKSAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinės globos centro „Vija“ (toliau – globos namų) etikos kodeksas apibrėžia 

pagrindinius darbuotojų veiklos ir elgesio principus, kurių turi laikytis kiekvienas globos namų darbuotojas, 

siekiant kurti geranorišką darbo aplinką, pagarba grįstus santykius ir tokiu būdu prisidėti prie globos namų 

veiklos kokybės gerinimo ir veikti globos namų bendruomenės labui.  

 

II. DARBUOTOJŲ ELGESIO PRINCIPAI IR TAISYKLĖS 

 

2. Darbuotojai turi vadovautis šiais elgesio principais:  

2.1.  pagarba žmogui:  

 gerbti žmogų, jo teises ir laisves;  

 tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku vykdyti pavedamas 

užduotis; 

 kurti tarpusavio pagarba grįstus santykius nežeminant kito asmens, nevartojant 

keiksmažodžių, nepagarbių žodžių ir gestų, į paslaugų gavėjus kreiptis vardais;  

 nekritikuoti ir sąmoningai nemenkinti asmens aplinkinių akyse, neigiamai nediskutuoti apie 

bendruomenės nario gebėjimus, poelgius ir asmenines savybes;  

 laikytis globos namų vidaus taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;  

 vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai ir nešališkai, atsižvelgiant į globos namų 

interesus.  

2.2. Teisingumas:  

 būti nešališku, atsižvelgti į paslaugų gavėjų interesą, būti sąžiningu, atsakingu, laikytis 

visuotinai priimtų etikos normų; 

 vienodai bendrauti su žmonėmis, nepaisydamas tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų;  

 bendraujant siekti, kad atsirastų tarpusavio supratimas, vienodas situacijos matymas;  

 būti objektyviais ir neturėti išankstinio nusistatymo priimant sprendimus, nepiktnaudžiauti 

suteiktomis galiomis;  

 savo kompetencijų ribose bendraujant su paslaugų gavėjais, jų globėjais ar kitais 

suinteresuotais asmenimis, informaciją pateikti tikslią ir teisingą, susilaikyti nuo asmeninės nuomonės 

reiškimo. 

2.3. Atsakomybė:  

 atsakingai reaguoti į etinių normų pažeidimus; 

 nepiktnaudžiauti suteiktomis galiomis ir teisėmis; 

 gerbti ir saugoti globos namų konfidencialią informaciją, gautą vykdant profesinę veiklą, 

nenaudoti jos asmeninei ar kitų asmenų naudai; 
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 tvirtai ir garbingai laikytis susitarimų ir įsipareigojimų globos namams; 

 atsakyti už savo darbo laiko efektyvų panaudojimą. 

2.4.  Sąžiningumas:  

 sąžiningai ir racionaliai disponuoti globos namų finansiniais ir materialiniais ištekliais, 

naudodamasis globos namų turtu, kontaktais, informacija ar tarnybine padėtimi, nesiekti asmeninės naudos. 

2.5.  Bendradarbiavimas:  

 geranoriškai dalintis savo žiniomis, patyrimu ir idėjomis tarpusavyje, siekiant užtikrinti 

sklandų ir produktyvų darbą globos namuose;  

 neaptarinėti darbuotojų ir paslaugų gavėjų elgesio bei darbo kokybės klausimų girdint 

kitiems bendruomenės nariams, kurie nėra susiję su šia informacija;  

 vengti apkalbų, kritiką stengtis išsakyti korektiškai, konstruktyviai ir tiesiogiai tam 

asmeniui, kuriam ji skirta;  

 kurti, palaikyti ir stiprinti gerus santykius su kolegomis bei globos namų partneriais, būti 

lojaliu įstaigai.  

2.6.  Profesionalumas:  

 palaikyti dalykinę darbo atmosferą ir geranoriškus dalykinius santykius; 

 vengti dviprasmiškų santykių tarp darbuotojų ir paslaugų gavėjų (draugystės, asmeninės 

naudos siekimo, seksualinių santykių); 

 gerbti ir neperžengti savo ir kito kompetencijos ribų; 

 priimti ir pripažinti savo ir kitų klaidas, jas vertinti kaip galimybę tobulėjimui. 

2.7.  Pasitikėjimas: 

 saugoti Bendruomenės narių patikėtą informaciją, jos neatskleisti, jei tai nepadeda asmeniui. 

Konfidencialumo laikomasi grupelėse ir už globos namų ribų; 

 kurti sąžiningumu grįstus santykius, nemeluoti, suklydus nebijoti pripažinti;  

 kurti darbingą, pasitikėjimo vienas kitu grįstą atmosferą globos namuose; 

 kritiškai vertinti bendradarbių, pažeidusių darbuotojo etikos normas, elgesį. 

3. Siekiant išvengti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų darbuotojai laikosi šių elgesio 

taisyklių:  

3.1.  neįsitraukia į veiklą, jeigu ši veikla sukelia arba gali sukelti globos namų viešųjų ir 

privačių interesų konfliktą; 

3.2. neatlieka veiksmų, kurie gali būti suvokiami kaip materialinių dovanų laukimas, gavimas, 

arba asmeninės naudos gavimas, vykdant su profesija arba globos namų veikla susijusius veiksmus; 

3.3. neteikia dovanų paslaugų gavėjams ir/ar darbuotojams, kitiems asmenims, jeigu jos gali 

būti suvokiamos kaip siekis tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti asmens veiksmus ar sprendimus; 

3.4. elgiasi taip, kad visuomeniniai, socialiniai, šeiminiai ar kitokie santykiai nedarytų įtakos 

darbiniams sprendimams; 

3.5. neužsiima politine agitacija darbo vietoje ir darbo metu.  

4. Formuojant globos namų įvaizdį visuomenėje darbuotojas:  

4.1.  darbo ir nedarbo metu bendraudamas su visuomene, formuoja globos namų įvaizdį, 

prisiima atsakomybę už skleidžiamą informaciją;  

4.2. viešumoje susilaiko nuo veiksmų, kurie gali pakenkti globos namų įvaizdžiui.  
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III. ETIKOS KODEKSO LAIKYMASIS IR ATSAKOMYBĖ 

 

5. Etikos kodekso reikalavimų vykdymą prižiūri tiesioginis darbuotojo vadovas.  

6.  Etikos principų ir normų laikymasis periodiškai aptariamas susirinkimų metu, darbuotojo 

metinės veiklos vertinimo pokalbio metu.  

7. Identifikavę neetišką elgesį globos namuose darbuotojai privalo informuoti savo tiesioginį 

vadovą arba globos namų direktorių.  

8. Etikos pažeidimui ištirti globos namų direktorius įsakymu paskiria komisiją, kuri teikia 

išvadas apie etikos pažeidimo aplinkybes, galimas pasekmes ir atsakomybės darbuotojui taikymą. 

9.  Etikos kodekso reikalavimus pažeidžiantis darbuotojo elgesys vertinamas kaip darbo 

tvarkos pažeidimas, kurio pagrindu taikoma drausminė atsakomybė.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

10.  Etikos kodekso laikymasis yra kiekvieno globos namų darbuotojo pareiga.  

11.  Etikos kodeksas skelbiamas globos namų interneto svetainėje, informaciniuose stenduose.  

 

 

____________________ 

 


