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TELSTU RAJONO SENELTU GLOBOS NAMU GYVENTOJAMS

I. BENDROJI DALIS

Tel5iq rajono seneliq globos namai (toliau vadinama globos narnai) yra savivaldybes
socialin€s globos istaiga, teikianti ilgalaikq ir trumpalaikQ socialing globq seniems Zmondms ir
suaugusiems neigaliesiems, turintiems didelius specialiuosius poreikius (75 metq ir vyresniems
dideli specialieji poreikiai nebltini), kwiems reikalinga globa ir slauga bei kurie del negalios negali
gyventi savaranki5kai.

.Globos namq steigejas yra Tel5iq rajono savivaldybes Taryba-
. Globos nam4 misija - teikti socialines paslaugas vieniSiems, pagyvenusiems, senyvo

amZiaus ir ftnonems su negalia, i5saugant j q socialin[ tinkla
Globos namq veiklos tikslas yra padeti senlwo amZiaus Zmonems ir suaugusiems

Zorondms su negalia pater.rkinti btitinus poreikius, saugoti ir ginti jr1 teises. bei interesus, sudaryti kuo
geresnes gyvenimo sQlygas, atstatlti sugebejimus, kad patys galdtq savimi pasiriipinti, atkurti rysius
su visuomene ir skatinti juos integruotis visuomeneje.

Globos nam4 veiklos pagrindinis uidavinys yra teikti gyventojams busto, maitinimo,
socialinio dar-bo, asmens sveikatos prieZilros ir slaugos, laisvalaikio ir uZimtumo organizavimo,
buitines, asmens higienos, religines ir kitas paslaugas, patvirtintas globos namq teikiarnq paslaugrl
srya5e, sudaryti tinkamas sqlygas glventojq globai ir slaugai, reabilitacijai ir gyveatojq integracijai I
bendruomeng.

II. ASMENS APGWENDINIMAS GLOBOS NAMUOSE
l. Globos namuose apgyvendinami asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Socialinirl paslaugq [statymu ir jo pakeitimais, Tel5irl rajono savivaldybes tarybos patvirtinta tvark4
turintys Tel5iq rajono savivaldybes socialines paramos ir rtipybos skyriaus siuntimq su gydytojq

. specialistq iSvadomis, savivaldybes komisijos parengtais dokumentais, jos iSvadopis ir sprendimu.
2. I5duotas savivaldyb6s administracijos socialinds riipyboq skyriaus nukreipimas ir

parengti dokumentai galioja I mdnesi.
3. I globos namus priimami asmenys ilgalaikei ar trumpalaikei socialinei globai.
4. Prie5 pradedaat teikti socialinQ glob4 asmuo, jo globejas, riipintojas, kiti Seimos

. nariai ar artimi giminaidiai gali apsilankyti globos namuose ir susipaZinti su istaigoje teikiamomis
paslaugomis, personalu ir gauti kit4 dominandi4 informacijE

5. Atvykusi i globos namus asmen[ priima socialinio darbo organizatore, vyr.
slaugytoja, socialinis darbuotojas.

6. Atvykusi glventoj4 ar jo teisetq atstov6 socialinis darbuotojas pasiraiytinai
supaZindina su vidaus tvarkos taisyklemis bei kitais tvarkos apra5ais reglamentuojandiais asmens
gruenim4 globos namuose, suteikia iSsamiq informacij4 apie globos namq veiklq teikiamas
paslaugas, glventojq teises, atsakomybg, pareigas.



7. SusipaZings su Taisyklemis, gyventojas ar jo teisetas atstovas pasira5o dviialg
sutarti. Sutartyje numalomos Saliq teisds ir pareigos, apmokejimas uZ suteiktas paslaugas, sutarties
galiojimo laikas, pakeitimai ir nutoaukimas. Dvi5ald sutartis gali buti nuhaukta gyventojo, jo teiseto
globdjo arba globos namq iniciatl ira.

8. Gyventojui suteikiama jo poreikiams tenkinti tinkama socialines globos teikimo
vieta bei aplinka:

8.1. gyventoj4 apgyvendinant kambaryj e yra iSklausomi asmens pageidavimai del
kaimyno pasirinkimo ir [vertinami sugebejimai prisitaikyti prie gyvenamojo.kambario kaimyno bei
atsiZvelgiama ijo sveikat4 amiir5 l1t[, interesus, poreikius;

8.2. atsiZvelgiant i elgesi ir sveikatfo darbuotojq rekomendacijas, mokant nustatyt4
hrto mokesti esant galimybei, glventojui gali biiti leidZiama apsigyventi kambaryje vienam;

. 8.3, esant butinumui, glventojas gali blti perkeltas I kita kanbarl ar apgyvendintas su
kilu asmeniq tik i5 anksto praneius asmeniui ir garus jo ir kito as'mens, kartu gyvensiandio su juo,
sutikimq.

9. Glventojui suteikiamas teises akrais nustatltas normas atitinkantis gyvenamasis
plotas ir inventorius,'uZtikrinamos tinkamos sanitarines-higienines sqlygos.

10. Gyventojas uz gyvenim4 globos namuose moka 80 poc., nuo visq savo pajamq
dydZio mokest[. Konkretus mokestis uZ suteiktas paslaugas nustatomas sutartimi sudaryta tarp
paslaugq gavdjo ir teikejo.

III. MAITINIMAS
1l Globos namq glventojai maitinami 4 kartus per dien4.
12. Pagal poreik[ ir esant medikq rekomendacijoms organizuojama racionali, speciali

ir dietind mityba.
13. ValgiaraSdiai sudaromi. atsiZvelgiant i rekomenduojamas suaugusiems asmenims

paros energijos, maistinir+ medZiags mineraliniq medZiagq ir vitaminq normas, patvirtintas
Sveikatos apsaugos ministro.

14. AtsiZvelgiant i glventojo sveikatos bUklE ir jo savaranki(kum4 suteikiama teise
pasirinkti, kurjam valgyti - savo kambaryje ar bendroje valgykloje.

15. Gyventojai maitinami bendroje valgyklojq turi savo nuolatinp viet4.
16. Esant bfitinumui, gyventojui teikiama individuali, diskretiSka personalo pagalba

valgan! gyventojas aprtipinamas specialia iranga, padedandia jam pavalgyti.
17. Glrventojai turi galimybE kasdien susipaZinti su valgiaraiCiu. Valgiara$diai

i5kabinami valgykloje. Valgykloje nesimaitinandius glventojus bei gulindius, nemokandius skait5rti
asmenis su valgiaraSdiu supaZindina socialinio darbuotojo pad6j€jas ar slaugytojas.

18. Gyventojai gali savarankiSkai, papildomai gamintis maistq jiems skirtoje
virtuv6l€je, bet kuriuo metu, esant poreikiui, iSsivirti kavos ar arbatos.

19. Gyventojams draudZiama i5 valgyklos i gy.renamuosius kambarius nestis indus bei
kit4 inventoriq.

IV. GYDYMAS, SLAUGA, GLOBA
20. Globos namai teikia sveikatos prieZiuros ir slaugos paslaugas gyventojams,

organizuoja medikq konsultacijas, esant bftinumui gyventojus hospitalizuoj4 naudojasi sveikatos
prieZilros [staigr6 lvairiq specializacijq gydltojq paslaugomis.



21. Gyventojai turi teisp pasirinkti sveikatos prieZituos [staigq ar gydytoje Tel5iq
rajono savivaldybes teritorijoje, apie pasirinkimq paZymima gyventojo asmens weikalos priedtros
byloje.

23. Gyventojai pagal nustatltas nonnas ir tvark4 zipriipinsmi medikamentais,
tvarsliav4 slaugos priemonemis bei technines pagalbos priemonemis ir proteziniais, ortopediniais
gamiqiais vadovaujantis 5iq paslaugq teikim4 reglamentuojandiais teis6s aktais.

24. Pirm4j4 medicinos pagalb4 istaigoje teikia sveikatos prieZiiiros darbuotdai ir tuo
metu Salia gyventojo esantys socialiniai darbuotojai ar jq padejejai, i5klausp pirmosios medicinines
pagalbos teikimo kurs4. Esant bttinybei kviediama greitoji medicinos pagalba.

25. Apie gy/entojui i3kilusias problemas, susijusias su a$nens weikatos biikles
pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybdmis, nedelsiant informuojami asmens globejas,
r[pintojas, esant poreikiui ir galimybems, kiti Seimos nafai.

26. Gyventojai ne5a atsakomybp uZ medikamentrl vartojirn4 savo nuoZilr4 jei jie yra
pilnai sqrnoningi ir gebantys suprasti bei atsakyti uZ savo veiksmus.

27. Neorientuotiems ir nesavarankiSkiems gyventojams . reikalingus medikamentus
pagal gydytojo paskyrimus paskirsto slaugytojos.

V. TtrGIENOS IR KITI TVARKOS REIKALAVIMAI
28. Glventojams butina laikytis sanitariniq higieniniq normq ir asmens higienos

reikalavimq.
29. Kiekvienam gyventojui sudarytos s4lygos riipintis asmens higien4 iSsimaudyti ne

reEiau kaip kart4 per 7 dienas. Negalintys savimi pasirDpinti gyventojai kiekvien4 dien4
apiprausiami ir ne rediau kas 7 dienos i5maudomi.

30. Gyventojo kasdienine veikla organizuojama ir buitines paslaugos teikiamos taip,
kad palaikytt6 skatinq fu motyvuotq asmeni btrti kuo savaranki5kesnirq pagal galimybes tvarkyti
globos namq patalpas, teritorij% priZiureti gdlynus, globos namq kapines, gaminti maist4 savo
reikmdms ir kit4

31. Globos namai organizuoja gyventojq drabuZiq bei patalynes skalbim4 valym%
drabuZiq tuitytnq. Gyventojams y,ra sudaryos sqlygos patiems iSsiskalbti, i3silyginti bei susisiiiti
riibus. Tiems, kurie del negalios negali patys tvarkytis gyvenamqjq kambarir5 Siuos darbus padeda
atlikti darbuotoj ai.

32. Norimq veiklq gyventojai pasirenka pagal pomegius, savarankiSkumo lygi
atsiZvelgiant i gydytojq ir darbuotojq rekomendacijas bei globos namq galimybes.

33.G1ventojui socialines globos teikimui sudaromas Individualus socialines globos
planas (toliau vadinama - ISGP), kuriame pateikiama informacija apie asmens socialinius rySius,
sveikatos buklq ir informacija apie globos namuose [vertintus gyventojo poreikius ir galimybes.
ISGP yra nu4atomos priemonds, kuriomis bus siekiama socialines globos uZdaviniq igyvendinimo,
detalizuojamos gventojui teikiamos paslaugos ir kita.

34. ISGP sudaromas ne vdliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo asmens atvykimo I
globos namus dibnos. Pagal galimybes glventojas ar jo globejas, riipintojas. kiti Seimos nariai ar
giminaidiai dalyvauja sudarant, perZiiirint ir tikslinant ISGP.

35. Norimq veikl4 gyventojai pasirenka pagal pomegius, atsiZvelgiant i asmens
sveikatos prieZitiros darbuotojq ir socialiniq darbuotojq rekomendacijas.bei globos namq galimybes.



36. Globos namq darbuotojai, glventojams padeda tvarkyti asmeninius reikalus uZ
globos namq ribq gina jq teises ir teisetus interesus. sudaro s4lygas gauti reikiomt informacij4
konsultuotis su ivairiais giobos namq bei kifif institucijq specialistais.

37. Tais atvejais, kai gyventojas nepajdgus savaranki5kai tvarkyti savo pini$ ir
pageidauja kad jam padeq personalas, tai daroma pagal vieningg Globos namuose patvirtint4
tvarkq.

38. NesavarankiSkq ir neorientuotq gyventojq pinigai ir kitos materialinds vertybes
ailministruojamos ir tvarkomos pagal Globos namq direkloriaus patvirtint4 gyventojq asmeniniq
pinigq ir kitq materialiniq vertybiq apskaitos, laikymo ir saugojimo tvarkq kuri uttikrina pidgq ir
vertybiq saugojim4 naudojim4 ir apskait4 i3imtinai gy,ventojo interesais ir tik gavus jo sufikimq.

39. UZ gyventojq asmeninius daiktus apie kuriuos nera informuoti atsakingi Globos
namq darbuotojai ir kurie nera apskaityti kaip istaigos turtas, atsako patys gyventojai.

40. Apie globos namq gyventojo mirtl jo gimines ir artimuosius dien4 informuoja
socialinis dar-buotojas, nakties metu, iSeiginiq bei Svendiq dienomis - budintis darbuotojas. Visa
larvojimo ir laidojimo procedtira vykdoma pagal Globos namq direktoriaus patviitint4tvarke.

vI. GWENTOJU TEISES IR PAREIGOS
41. Globos namai sudaro s4lygds veikti Gyventojq tarybai, I kurios pateiktus pagrlstus

pasiiilymus globos namq adminisffacija atsiZvelgia organizuodama veiklq.
42. Gyventojai turi teisg ivairiais klausimais kreiptis i globos namq administracij4.

Globos namuose yra gyventojq raStu pateiktq skundq pra3ymrS pasiiilymq nagrindjimo tvarka.
Administoacija i5nagrinejusi skundq ar praSym4 supazindina gyventoj4 su gautomis i5vadomis bei
sprendimais, jam priimtina forma.

43. Gyventojai turi teise anonimiikai savo skundus, pra3ymus ar pageidavimus
paraSyti anonimi5kai ir [mesti i Skundq ir pageidavimq d6ZutE, esandi4 lstaigoje.

44. Gyventojai turi teisp dalyvauti svarstant jo poelgi pasiai5kinti ir susipaZinti su
visais svarsfymo dokumentais. Sprendimas d6l jam paskiriamos nuobaudos priimamas gyventojui
dalyvaujant.

45. Gyventojui atsisakius dalyvauti jo elgesio svarstyme, faktas [forminamas
dartuotojq tamybiniu prane5imu, sudaromas socialinio darbo veiklos planas, dalyvaujant ne maZiau
kaip dviem liudytoj ams.

46. Gyventojai turi teisQ ivairiais klausimais kreiptis I steigejq kontolds bei kitas
institucijas.

47. Gyventojai turi teisE pasimatyti su visais pageidaujamais asmenimis, i5skyrus
atvejus, kai tie pasimatymai kelia pavojqjo ar aplinkiniq sveikatai ir saugumui.

48. Gyventojai tud tureti privadi4 erdvg. Kiekvienas darbuotojas, prie5 [eidamas i
gyventojo kambari privalo belstis I duris.

49. Gyventojai turi teisq i5saklti savo pageidavimus del ji aptamaujandio personalo,
del gyvenamojo kambario, kaimyno pasirinkimo, maitinimo ir kitq paslaugq teikimo.

50. Glventojai turi teisE i laisv4 politiniq ir religiniq paZiUrq pasirinkimq.
51. Gyventojai turi teisg I saugi4 aplinkq kurioje garantuojamas jq privatumo ir orumo

uZtikrinamas, netrikdant gyventojr; daZnu darbuotojq lankymusi ar perdetu stebejimu.
52. Gyventdams pageidaujant, jq asmeniniai pasai ir neigaliqjq palnnejai, saugomi

pas globos namq vyriausi4j4 slaugytoj4. Esant reikalui, pas4 ir neigaliojo paZl,rndjimq gyventojas
gali pasiimti, pribi tai pasira5Es, saugojimui padetq asmens dokumentq apra5e.



53. Gyventojas privalo gerbti kitus gyventojus ir globos namq darbuotojus,
nepaZeidin6ti vieSosios tvarkos ir lai$tis vidaus tvarkos taisykliq. PaZeidus vie34i4 tvarkq ir vidaus
tvarkos taisykles, jiems taikomos sankcijos mrmatytos Siose taisyklese arba baudiiami istatymu
nustatfa Warka.

VII, GYVENTOJAMS DRATJD ,,II|I/U'.
54. Gyventoj ams draudZiama:
54.1. Globos namuose bei jai priklausandioje teritorijoje Siuk5linti;
54.2. vartotinarkotikus, toksines medZiagas;
54.3. pikuraudZiauti alkoholiniais gerimai s bei pri statineti gyventoj ams.
54.4. draudZiama. rUklti visose gyvenamosiose, kitose benclro naudojimo patalpose,

kuriose neriikantieji gali btrti priversti kvepuoti tabako dumais uZter5tu oru;
54.5. be suderinimo su [staigbs vadonr peme5ti inventoriq iB vieno kambario i kita

pakeisti durq uZraktus;
54.6. be suderinimo klijuoti, kabinti ant sienq ir durq bet kokias iSkarpas, nuotraukas,

paveikslus;
54.7. draudZiama savaranki5kai tvarkyti elektr4 santechnikos ftenginius bei kiq

irangzu
54.8. laikyti 5altuosius, Saunamuosius ir kitokius ginklus, sprogstamqpias, degias ir

nuodingas medZiagas.
54.9.lauZ1.ti ar kitaip gadinti, atiduoti ar parduoti kitiems asmenims globos namq turt4

(inventoriq). S4moningai sugadinEs, pametes ar kitaip nei3saugojgs globos namuose esand
inventorirS gyventojas privalo atlyginti nuostolius pagal Globos namuose patvirtint4tvarkq

54.10. savavali5kai be darbuotojq leidimo pasiSalinti i3 globos namg
54.1 1. triuk5mauti, vartoti necenztirinius ZodZius;
54.12. nuo 22 valandos iki 6.valaados ir dienos metu nuo 13 valandos iki 14.30

valandos, globos namuose - gln/entojtl ramybes metas. DraudZiama kambariuose, koridoriuose kelti
riuk5m4.' 

54.13; priekabiauti, [Zeidineti ar kitaip Zeminti globos namq gyventojus ir darbuotojus;
54.14. guleti lovoje su virsutiniais riibais ir avalyne;
54.15. ignoruoti (nereaguoti) [ darbuotoj$ rykdandiq tamybines pareigas, teisetus

reikalavimus ir pastabas.

YIU. ISVYKIMAS LAIKINAI AR VISAM LAIKUI IS GLOBOS NAMU
55. Glventojas i5 globos namq gali i5vykti laikinai (iki 45 kalendoriniq dienq per

metus) ar visam laikui, jei yra veiksnus ir pats to nori. Del asmeniui labai svarbiq prieZasdirl dis
terminas gali bUti pratQstas, iSlaikant jam galimybg griZti i globos namus tomis padiomis s{ygomis,
kaip ir buvo apgyvendintas.

56. Veiksn-us globos namq glventojas gali dienos eigoje iSvykti i5 globos namq
ZodZiu prang5damas apie tai socialiniam darbuotojui arba budindiai slaugytojai, nurodydamas
i5rrykimo viet4 bei tikslq ir numatomq gr[Zimo laik6

57. Veiksnus globos namq glventojas, iSvykdamas iS globos namq ne ilgiau nei vienai
dienai, apie iSvykim4 informuoja socialini darbuotoj4 arjo padejejq arba tuo metu budinti globos
niunq darbuotojq. Gyventojas, darbuotojui nurodo pas kq i5vyksta, numato griZimo laik4 visa tai
uZfiksuojama Glventojq laikinq iSvykimq registracijos Zumale, kuriame gyventojas pries
iSwkdamas oasiraSo.



58. Nesavaranki5kiems ir neorientuotiems gyventojams laikinai iSvykstant i3 globos
namu butinas:i[ priimandiq asmenq rastiSkas pra.Symas .- isipareigojirnas del jq saugumo, prieziiiros
ir gritmo laiko i globos namus.

59. Glventojas, i5vykEs i5 globos namrl ilgesniam nei 3 dienrl. laikotarpiui, kad
i5saugotq viet4 moka 30 procentq nustaqrto mokesdio uZ pragyvenimq globos namuose, UZ 3
pirmq,sids dienas gyventojas moka vise nustat].tq mokest[; SavavaliSkai gyventojui pasiSalinus i5
Globos namr5 mokestis uZ negyvent4laikq negrqZinamas;

60. Gyventojo iSvykirno gydlis i sveikatos prieZituos [staigq tukmd nera ribojama.
. 61. Globos namq administracija isleidZia g)'ventoj4 savaranki5kam gyvenimui pagal

savivaldybds socialines paramos ir r[pybos skpiaus sprendim4 gr4Zinant gyventdui dokumentus ir
asmeninius daiktus.

62. Savavali5kai pasiSalinus gyventojui i5 globos namq (arba [vykus nelaimingam
atsitikimui), nedelsiant imamasi priemoniq ji surasti, apie tai prane5ama policijai, artimiesiems.

IX. PASKATII\UVIAI IR IIUOBAUDOS
63. UL gerqelges[ tvarkingi, ktuybi5ki ir iniciatyvDs gyventojai skatinami gerinant

gyvenimo s4lygas, ekskursijomis, asmeninemis dovanomis, padekomis.
64. Jei globos namq gyventojas, btdamas veiksnus, padaro materialing Zal4 fiziniam ar

juridiniam asmeniui, turi j4 atlyginti [statymo nustatyta warka
65. Veiksnus gyventojas, nuolat nesilaikantis Vidaus tvarkos taisykliq reikalavimrg

gali bUti pa5alinamas i3 globos namq pagrindas inicijuoti pa5alinim4- ne maZiag kaip 3 tspejimai
raltu ar globos namuose uZregistruoti grubtis Vidaus tvarkos taisykliq paZeidimai ar gSrvenamosios
vietbs teisdsaugos [staigoje registruoti asmens nusiiengimai. Svarstant pa5alinimo i5 [staigos
klausim4 turi dalyvauti ir pats gywentojas.

67. Ddl gyventojo paialinimo, kurio tolesnis gyvenimas globos namuose del jo elgesio
ar sveikatos stovio yra nepriimtinas, globos namq administracija kreipiasi i steigejo sudaryt4
socialinds paramos komisij 4.

68. Gyventojai ar teiseti jq atstovai su Siomis taisyklemis supaZindinami pasira5ytinai
rqgistracijos Zumale..


