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BIUDZETINES ISTAIGOS,,VILNIAUS LAKSTINGALOS NAMAI(
KOKYBES POLITIKOS APRASAS

1. BiudZetind istaiga ,,Vilniaus Lak5tingalos namai(o (toliau - fstaiga) yra Vilniaus
miesto savivaldybes socialines globos namai, [staigos tikslas - teikti vaikams, turintiems proto,

psichikos ir kompleksing negali4, ir suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichikos ir
kompleksing negali4, dienos, trumpalaikes ir ilgalaikes socialines globos paslaugas, nurodytas

Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 20006 m.baland1io 5 d. isakymu Nr. A1

- 93 ,,Del Socialiniq paslaugq katalogo patvirtinimo", uZtikrinandias ivairiq vaiko su negalia bei

suaugusios asmens su negalia (toliau kartu - Paslaugq gavejai) poreikiq tenkinim4 ir geriausius jo
interesus.

2. Kokyb6s politikos apralas tai vidinis [staigos dokumentas, nustatantis apibreZtos

veiklos ir istaigos kokybes politikos sistemos tvark4.

3. fstaigos veiklos kokybd - tai profesines kompetencijos ir gero istaigos vardo
garantas. Mtisq Zinios ir patirtis leis sukurti geresni fstaigos Paslaugrl gavejq gyvenim4, o paslaugq

gavejq nusiskundimt4 analize ir abipusis bendradarbiavimas yra kokybes gerinimo pagrindas.

4. fstaiga igyvendindama kokybds potitik4 vadovaujamasi Siais principais:
lyderyste, personalas, teises, partneryste, dalyvavimas, orientacija i asmeni, kompleksi5kumas,

orientacij a i rezultatus, nuolatinis gerinimas.

5. fstaigos kokybds politikos tikslas - ivertinti [staigoje teikiamq socialiniq paslaugq

kokybg asmeniui, uZtikrinant kokybes principq nuolatini tobulinim4, inovacijq bei naujq technologijq

taikym4 fu rczultatyvumu didinim4.

6. ,,Vilniaus Lak5tingalos namq" kokybds politika yra neatsiejama jos misijos ir
strateginiq veiklos tikslrtr dalis:

6.1. Misija. Siekiame sudaryti geresnes s4lygas neigaliems vaikams ir suaugusiems

asmenims atskleisti kflrybinius gabumus, plesti pasaulio paZinimo ribas pagal kiekvieno asmens



gebejimus ir sutrikimo savitumq. Namq bendruomene riipinasi jq gerove ir trok5ta atstoti vaikams ir

suaugusiems asmenims prarast4 5eim4 bei namus.

6,2. Yrziia. tenkinti neigaliq vaikq ir suaugusiqjq asmenq poreikius, sudaryti palankias

gyvenimo s4lygas, grqLinti asmens gebejimq riipintis savimi ir integruotis i bendruomeng.

6.3. Vertybds:

- Unikalumas - mes kiekvienas unikaltis ir skiriames vieni nuo kitq!

- Apsisprendimo teise - mes kiekvienas turime savo teises, laisves, paZitiras!

- Pagarba ir orumas - mes gyvename oriai!

- Etika - mes elgiames sqiliningai, eti5kai ir teisingai!

- Profesionalumas - visi esame savo srities specialistai ir kiekvien darbqatliekame kokybi5kai,

sqZiningai ir atsakingai.

- Bendradarbiavimas - veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijames Ziniomis ir patirtimi,

diskutuojame ir geranoriSkai padedame vienas kitam.

7. fstaigos ilgalaikiai tikstai:

7.1. Teikti ilgalaikg (dienos, trumpalaikg) socialing glob4, uZtikrinandi4 fstaigos Paslaugq

gavejq ivairiapusi5kus poreikius ir geriausiq interesq, uZtikrinti jq saviraiSk4, motyvavim4, skatinti ir
padeti integruotis i bendruomeng.

7.2. Ter*inti psichologines, socialines, kultiirines ir dvasines kiekvieno fstaigos Paslaugq

gavejo reikmes, jiems uZtikrinant pasirinkimo teisg, igyvendinant jq asmeninius poreikius ir sudarant

galimybg palaikyti rySius su Seima, artimaisiais, visuomene.

7.3. Teikti ilgalaikg (dienos, fumpalaikg) socialing glob4neigaliems asmenims, apgyvendinant

juos nedidelese Seimynose (bendruomeneje), taip sudarant jiems galimybg dalyvauti bendruomenes

gyvenime.

7.4. Ullikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybg uZ atliekamo darbo kokybg pagal pareigas ir
kompetencijq.

7.5. Nuolat gerinti teikiamq paslaugq kokybg, atsiZvelgiant i esamus ir busimus paslaugq gavejq

poreikius.

7.6. Socialines paslaugos teikiamos bendruomenineje aplinkoje remiantis oryanizacijos misija

ir vizija visose atitinkamose organizacij os veiklos srityse.

7.7.Yykdyti ligq prevencij4, diagnostik4, gydymo, slaugos bei reabilitacijos veikl4.

7.8. Suteikti Jstaigos personalui butinas darbo s4lygas kokybi5kai ir na5iai dirbti, uZtikrinant

socialines garantij as ir geranori5k4 savitarpio supratimo atmosfer4.

7.9. Paslaugq gavejams sukurti gyvenam4i1 aplinkq, kuo artimesng Seimos aplinkai, kiek
galima ilgiau i5laikyti/atstatyti Siq neigaliq asmenq socialinius bei savaranki5ko gyvenimo igfldZius.
8. fstaigos tikslai yra detalizuojami rengiant ir igyvendinant veiklos strategini plan4, kuriame



numatomi strateginiai tikslai, priemones ir igyvendinimo laikotarpiai, o trumpalaikiai tikslai

suformuoj ami rengiant metinius veiklos planus.

9. Strateginiai uZdaviniai, veiklos kryptys:

9.1. UZtikinti kokybi5k4 socialiniq paslaugq teikim4.

9.2. Sudaryti fstaigos paslaugq gavejams kuo palankesnes gyvenimo s4lygas, uZtikrinti saugi4

aplinkq ir profesionali4 personalo pagalb4.

9.3. Vystyti ir tobulinti socialines paslaugas, atsiZvelgiant i Lietuvos socialines globos srityje

vykstandius pokydius (pertvarka).

9.4. Atitikti fstaigos paslaugq gavejq, socialiniq partneriq, steigejo, finansuotojq ir tiekejq

Itikesdius bei poreikius.

9.5. Kasmetine kokybes politikos ir tikslq perZirtra, siekiant nuolatinio jq tinkamumo.

9.6. Teikiamq paslaugq kokybes nuolatinis gerinimas, vertinant paslaugq rezultatywmq

tobulinant darbo organizavim4 ir vykdant nuolatinidarbuotojg kvalifikacijos tobulinim4.

9.7.Uiltil<rinamas ir palaikomas auk5tas paslaugq gavejq pasitikejimas [staiga.

9.8. Teikti nuolating ir ivairiapusg pagalb4 fstaigos paslaugq gavejams, siekiant patenkinti

individualius poreikius, sudarant s4lygas socialinei reabilitacijai ir integracijai i visuomeng.

9.9. Nuolat gerinti paslaugq gavejq gyvenimo s4lygas.

9.10. Operatyviai valdyti paslaugq teikimo procesus ir uZtikrinti ry5i tarp padaliniq.

9.11. Teikiant paslaugas bei gerinant kokybg, bendradarbiauti su socialines globos, sveikatos

prieZiiiros istaigomis, nevyriausybinemis organizacijomis ir kitomis institucijomis;

9.12. Formuoti darbuotojU poZiuri gerinti paslaugq prieinamum4 ir paslaugq gavejq palaikym4.

l0.,,Vilniaus Lak3tingalos namq6( vadovyb6 isipareigoja:
10.1. Skirti pakankamus i5teklius [staigos veiklos tikslams ir kokybes politikai igyvendinti.
10.2. Pipalinti darbuotojq nuopelnus, ktirybing iniciatyv4 ir skatinti juos tobulinti teikiamas

paslaugas.

10.3. Sudaryti s4lygas nuolatiniam darbuotojq mokymuisi ir profesiniam tobulejimui.

10.4. Sudaryti s4lygas, kad {staigos paslaugq gavejams teikiamos socialines paslaugos butq

kokybi5kos ir saugios.

10.5. Palaikyti ir skatinti gerus fstaigos paslaugq gavejq ir darbuotojq tarpusavio santykius,

skatinti gyventojq iniciatyv4 ir pasifllymus.

11. Darbuotojai isipareigoja stengtis, kad jq veikla atitiktq istaigos kokybes politikos

nuostatas ir siekti politikos principq igyvendinimo.


