
TIKSLAS, MISIJA, VIZIJA 

 Tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai 

spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti 

socialinę atskirtį. Organizuojant globos įstaigos veiklą laikomasi šių pagrindinių principų: sukurti 

globos namų aplinką kiek galima artimesnę namų aplinkai, sudaryti sąlygas dalyvauti globos 

įstaigos veikloje, skatinti gyventojus pasirūpinti savimi bei kitais globos namų bendruomenės 

nariais.  

Misija – su turimais materialiniais ištekliais teikti kvalifikuotas, kokybiškas, prieinamas socialinės 

globos paslaugas, siekiant optimalių rezultatų, atitinkančių globotinių lūkesčius, užtikrinant 

žmonėms kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei organizavimą, 

skatinant savarankiškumą, tenkinant individualius jų poreikius, atsižvelgiant į jų amžių, negalios 

pobūdį.   

Vizija – būti modernia įstaiga, siekiant tapti  Europos Sąjungos standartus atitinkančia, teikiančia 

aukštos kokybės socialines paslaugas, tenkinančias rajono gyventojų poreikius. Šiuo tikslu 

dalyvaujame EQUASS projekte. 

Vertybės – kiekvienas žmogus yra vertybė! 

 Mes kiekvienas unikalus ir skiriamės vieni nuo kitų! 

 Mes kiekvienas turime savo teises, laisves, pažiūras ir poreikius! 

 Mes nusipelnėme gyventi oriai! 

 Mes elgiamės sąžiningai, etiškai ir teisingai! 

 Mes garantuojame atitinkamą aptarnavimo lygį, tikėdamiesi  atitinkamo bendradarbiavimo 

lygmens. 

 Rūpestis, dėmesys ir pagarba paslaugų gavėjams - siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio 

nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir 

visuomenei. 

 Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir 

patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam. Planuojame ir įgyvendiname 

drauge. 

 Puoselėjame draugiškus bendruomenės santykius. 

 Multidisciplininiu požiūriu paremtas paslaugų teikimas, atitinkantis paslaugų gavėjų 

poreikius. 

 Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, 

pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla. 

 Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame 

kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo 

metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame 

iniciatyvūs. 

 Inovacijas sutinkame kaip galimybę mokytis. 

 Nuolat reflektuojame savo praktiką, ją apmąstome ir keičiame. 

 Mes siekiame užtikrinti prasmingą ir orią senatvę  žmogui. Savo darbu mes stengiamės 

suteikti žmogui saugumo ir laimės jausmą, kad jis pajėgų taikytis su aplinka, likimu ir 

šiandiena. Svarbiausia senstančio žmogaus būdo savybė yra išmintis, kurią mes be galo 

vertiname ir stengiamės išlaikyti. 
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