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SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „VIJA“  

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ 

GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Socialinės globos centras „Vija“ (toliau – globos namai) teikia ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos paslaugas šiuose globos namų padaliniuose: stacionariame 

socialinės globos padalinyje, specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinyje, grupinio 

gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia, bendruomeniniuose vaikų globos namuose 

vaikams su negalia.  

2. Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos tikslas – užtikrinti globojamam 

(rūpinamam) ir šiuose namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, sveikatos, 

socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis 

galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, užtikrinti ir 

organizuoti vaikui bendruomenines socialinės paslaugas, atitinkančias individualius vaiko poreikius 

ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje bei socialinę įtrauktį, 

užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jį atstovauti. 

3. Globos namai siekia sudaryti sąlygas vaiko gyvenimo kokybei užtikrinti:  

 skiriamas dėmesys savarankiškumo įgūdžių ugdymui;  

 kuriama jauki namų aplinka, kurioje skatinama vaiko saviraiška, gebėjimai, 

ugdomas pasitikėjimas savimi;  

 kuriama saugi, emociškai palanki ir šeimai artima aplinka;  

 formuojamas saugus prieraišumas, tenkinami vaiko emociniai poreikiai;  

 užtikrinamas vaikui reikiamos pagalbos ir paslaugų pagal individualius poreikius 

suteikimas;  

 ginamos vaiko teisės ir atstovaujama vaiko interesams.  

4. Gyvenimo kokybės koncepcija apibrėžia bendruomeniniuose vaikų globos namuose 

gyvenančių vaikų (paslaugų gavėjų) gyvenimo kokybę.  

5. Gyvenimo kokybės koncepcijos tikslas – išsiaiškinus subjektyvius paslaugų gavėjo 

poreikius, tobulinti teikiamas paslaugas, siekiant gerinti paslaugų gavėjų pasitenkinimą gyvenimo 

kokybe.  

6. Gyvenimo kokybė – tai individualus kiekvieno vaiko materialinės, fizinės, 

psichologinės ir socialinės gyvenimo gerovės suvokimas ir jos vertinimas kultūros vertybių 

sistemos kontekste, siejant tai su asmens tikslais, viltimis, poreikiais ir interesais. Gyvenimo kokybė 

suprantama kaip fizinių, psichologinių, socialinių, santykių, materialinių poreikių patenkinimas bei 

kaip asmeninis jausmas, kylantis iš pasitenkinimo gyvenimu. 

7. Gyvenimo kokybės užtikrinimo uždaviniai:   

 išsiaiškinti paslaugų gavėjo subjektyvią nuomonę apie jam svarbias gyvenimo 

sritis;  

 išsikelti individualius gyvenimo kokybės gerinimo tikslus ir veiksmus;  

 vertinti paslaugų poveikį paslaugų gavėjo gyvenimo kokybei, pagal numatytus 

kriterijus; 

 sekti gyvenimo kokybės gerinimo procesą ir jo poveikį paslaugų gavėjui;  

 tobulinti globos namuose teikiamas paslaugas, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus.  
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II. GYVENIMO KOKYBĖS SRITYS  

 

8. Vertinant vaiko gyvenimo kokybę remiamasi subjektyviu gyvenimo kokybės 

vertinimu ir vadovaujamasi principu, kad geriausias sprendimų apie gyvenimo kokybę šaltinis yra 

pats vaikas.  

9. Globos namų gyvenimo kokybė grindžiama vaiko poreikių vertinimu. Remiantis 

poreikių teorija ir socialinių paslaugų teikimo asmeniui kontekstu: asmens gyvenimo kokybė gerėja, 

kai jo poreikiai yra tenkinami ir į jo poreikius yra atliepiama.  

10. Gyvenimo kokybės sritys:  

 

Sritis Kriterijai Rodikliai Siekiamas rezultatas 

Fizinė gerovė  Gyvenamoji aplinka  Namų aplinka 

 Maistas 

 Asmeninė erdvė 

(kambarys) 

Gyvenamoji aplinka 

atitinka vaiko poreikius, 

namai teikia saugumą ir 

pasitenkinimą.  

Emocinė gerovė Santykiai  Santykis su draugais  

 Santykis su darbuotojais 

 Bendravimas su šeima 

Kuriamas emocinis ryšys 

ir palaikantys santykiai, 

vaikas jaučiasi 

pasitikintis, saugus.  

Asmeninis 

tobulėjimas  

Užimtumas   Laisvalaikio veiklos Vaikas įsitraukia į 

laisvalaikio veiklas, gali 

rinktis veiklas ir turi tam 

reikiamas priemones. 

Vaikas aktyvus, 

užsiimantis mėgstama 

veikla, pasitiki savimi, 

tobulėja.   

 

III. GYVENIMO KOKYBĖS VERTINIMAS  

 

11. Vertinama bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių vaikų gyvenimo 

kokybė.  

12. Gyvenimo kokybę vertina vaikas – vertinimo instrumentą parenkant pagal vaiko 

gebėjimus ir suvokimo galimybes arba darbuotojas, taikant stebėjimo metodą (kai paties vaiko 

galimybės išreikšti savo nuomonę yra ribotos).  

13. Gyvenimo kokybės vertinimo instrumentai:  

13.1. anketinė apklausa (anketa) (priedas Nr. 1) –  individualaus pokalbio su vaiku 

metu, klausimai paaiškinami, tikslinami atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus. Pasirinktas 

atsakymo variantas yra rodiklis. Atsakymai išreiškiami Likerto skale. Vertinimas atliekamas du 

kartus per metus, atliekant individualaus socialinės globos plano (ISGP) peržiūrą ir vertinimo 

rezultatus siejant su ISGP keliamais tikslais. Šis metodas taikomas vaikui su negalia, kai vaiko 

galimybės ugdytis, dalyvauti ir veikti yra sumažėjusios, reikia nuolatinės kitų žmonių priežiūros, 

pagalbos, tačiau pats vaikas supranta ir gali žodžiu ar gestu atsakyti į klausimus, išreikšti savo 

nuomonę. 

13.2. vaiko stebėjimas (įrodymais grįstas tyrimas) (priedas Nr. 2) – gyvenimo 

kokybė matuojama per vyraujančių vaiko emocijų stebėjimą. Kiekvienam vaikui pildomas emocijų 

stebėjimo lapas, pažymint dienos metu vyraujančią emociją. Stebėjimas vykdomas du kartus per 

metus, ne trumpesnį kaip dviejų savaičių laikotarpį. Atsižvelgiant į gautus individualius rezultatus 
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daroma prielaida apie vaiko pasitenkinimą. Atsižvelgiant į asmeninius rezultatus, formuojami tikslai 

Individualiame socialinės globos plane. Šis metodas taikomas vaikui su negalia ar sunkia negalia, 

kai vaiko galimybės ugdytis, dalyvauti ir veikti yra žymiai sumažėjusios, būtina nuolatinė kitų 

žmonių slauga, priežiūra ir pagalba ir vaikas dėl sunkios negalios nesupranta ir negali žodžiu ar 

gestu atsakyti į klausimus, išreikšti savo nuomonės. 

14. Gyvenimo kokybės vertinimas:  

14.1. gyvenimo kokybės vertinimas atliekamas du kartus per metus, matuojamas 

gyvenimo kokybės pokytis (išskyrus pirmaisiais Equass kokybės sistemos diegimo metais – 

matuojamas esamas gyvenimo kokybės lygis).  

14.2. gyvenimo kokybės vertinimą atlieka kiekvienų bendruomeninių vaikų globos 

namų socialinis darbuotojas:  

14.2.1. gyvenimo kokybės vertinimas atliekamas individualiai, vaiko individualaus 

socialinės globos plano peržiūrėjimo metu. Rezultatus socialinis darbuotojas aptaria su vaiku ir karu 

planuoja su gyvenimo kokybe susijusių tikslų įtraukimą į vaiko individualų socialinės globos planą 

(toliau – ISGP);  

14.2.2. gyvenimo kokybės vertinimas naudojant stebėjimo metodą atliekamas 

kiekvienam vaikui individualiai, stebėjimo rezultatai fiksuojami vaiko ISGP;  

14.2.3. individualūs vaiko gyvenimo kokybės matavimo rezultatai aptariami su vaiku, 

atsižvelgiant į vaiko gebėjimą suprasti informaciją (žodžiu, paveiksliukais, diagramomis).  

14.3. individualūs vaiko gyvenimo kokybės matavimo rezultatai saugomi vaiko ISGP 

byloje du metus.  

14.4. Vertinimo metu įvertinami kiekvieno paslaugų gavėjo gyvenimo kokybės sričių 

rezultatai atskirai ir suskaičiuojami suminiai visų paslaugų gavėjų Gyvenimo kokybės sričių 

rodikliai. Taip galima palyginti rezultatus su kito laikotarpio rezultatais ir stebėti gyvenimo kokybės 

pokyčius. Jei bent vienoje gyvenimo kokybės srityje matomas teigiamas pokytis, daroma išvada, 

kad paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė pagerėjo.  

14.5. Apibendrintus gyvenimo kokybės matavimo rezultatus skaičiuoja direktoriaus 

pavaduotojas socialiniam darbui ir (ar) socialinio darbo padalinio vadovas kiekvienų metų lapkričio 

– gruodžio mėn.  

14.6. Apibendrinti gyvenimo kokybės matavimo rezultatai pateikiami globos namų 

metinėje veiklos ataskaitoje ir iki einamųjų metų balandžio mėn. aptariami su paslaugų gavėjais.  

14.7. Gyvenimo kokybės rezultatų pritaikymas:  

14.7.1. individualiu lygmeniu gyvenimo kokybė atskleidžia kiekvieno vaiko požiūrį į 

dabartinį gyvenimą ir išsakyti savo lūkesčius kiekvienoje iš gyvenimo kokybės sričių. Atsižvelgiant 

į gyvenimo kokybės matavimo apibendrintus rezultatus planuojamos individualios priemonės vaiko 

gyvenimo kokybei gerinti;  

14.7.2.  organizacijos lygmeniu gyvenimo kokybės vertinimo rezultatai gali būti 

panaudojami planuojant, organizuojant ir vertinant specialistų darbą, planuojant darbo metodus, 

kompetencijų kėlimo poreikį, veiksmus ir priemones paslaugų gerinimui.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

15. Darbuotojai su gyvenimo kokybės koncepcija supažindinami pasirašytinai. 

 

__________________ 

 


