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DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ  

ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKA 

1. Dūkšto globos namų (toliau ˗ Globos namai) Etikos ir gerovės užtikrinimo politika 

apibrėžia kokybės kultūros kūrimo būdus, kurie apima visą įstaigos bendruomenę – darbuotojus, 

paslaugų gavėjus ir jų artimuosius 

2.  Vadovaujantis Etikos ir gerovės užtikrinimo politika yra siekiama Globos namų 

bendruomenės ir kitų suinteresuotųjų šalių, įstaigos partnerių, vietos bendruomenių gerbūvio, etiško 

sugyvenimo, bendradarbiavimo, pozityvios komunikacijos bei dalyvavimo. 
3.   Globos namų darbuotojai:  

3.1. laikosi įstaigoje patvirtinto Etikos kodekso nuostatų;  

3.2. įtraukia paslaugų gavėjus į visus paslaugų planavimo ir teikimo procesus; 

3.3. paslaugas teikia pagal Globos namų gyventojų išsakytus poreikius ir siekia jų 

gyvenimo kokybės;  

3.4. yra bendradarbiaujantys ir atviri naujovėms;  

3.5. gerbia ir aktyviai prisideda, puoselėjant esamas ir kuriant naujas Globos namų 

tradicijas; 

3.6. gerina ir tobulina teikiamų paslaugų kokybę. 

4. Paslaugų gavėjai, gyvendami Globos namuose: 

4.1.  elgiasi mandagiai ir kultūringai su visais globos namų paslaugų gavėjais, darbuotojais 

ir svečiais; 

4.2. laikosi Globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklių;  

4.3.  elgiasi atsakingai ne tik Globos namuose, bet ir už jų ribų; 

4.4. draugiškai sprendžia iškilusius konfliktus ir gerbia kitų nuomonę; 

4.5.  savo pavyzdžiu kuria saugią ir estetišką aplinką; 

4.6. prisiima atsakomybę už savo veiksmus, o suklydus  - prisipažįsta ir sako tik tiesą. 

5. Paslaugų gavėjų artimieji, svečiai: 

5.1.  mandagiai ir kultūringai elgiasi su visa Globos namų bendruomene; 

5.2.  gerbia Globos namų bendruomenę ir nepažeidinėja jos teisių; 

5.3.  netrukdo darbuotojams atlikti savo pareigų; 

5.4.  nepažeidžia viešosios tvarkos reikalavimų; 

5.5.  tausoja Globos namų turtą ir jo nesisavina. 

6. Globos namų direktorius:  

6.1. užtikrina darbuotojams reikiamus išteklius ir kuria jiems saugią darbo aplinką;  

6.2. operatyviai ir nešališkai sprendžia konfliktus, analizuoja jų priežastis ir jas šalina; 

6.3. užtikrina skaidrią įstaigos veiklą; 

6.4. užtikrina pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu Globos namų partneriu; 

6.5. užtikrina keitimąsi kūrybinėmis idėjomis su vietos bendruomene, plėtoja 

tarpinstitucinius ryšius. 

7. Su Etikos ir gerovės politika pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Globos namų 

darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su šiuo Aprašu pasirašytinai supažindinami iškart po 

darbo sutarties pasirašymo. 

8. Globos namų paslaugų gavėjai su Etikos ir gerovės politika periodiškai supažindinami 

užsiėmimų metu.       
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