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                 PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

                     GYVENTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI 

                      

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1.1. Padvarių socialinės globos namų (toliau tekste – globos namai) socialinės globos namų 

gyventojų tarybos (toliau tekste – gyventojų taryba) nuostatai yra vidaus veiklos dokumentas, 

reglamentuojantis gyventojų tarybos veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas, narių teises ir pareigas.  

1.2. Tarybos sudėtyje yra socialinės globos namuose gyvenantys gyventojai, taip pat gali 

dalyvauti darbuotojų atstovai, gyventojų globėjai, rūpintojai, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, 

kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenės, kurioje yra socialinės globos namai, 

atstovai ar kt.  

1.3. Gyventojų tarybos nariai ir pirmininkas yra periodiškai, kas du metai renkami visų globos 

namų gyventojų susirinkime, įtvirtinama – protokolu. Gyventojų tarybos sudėtis turi būti ne mažiau 7 

globos namų gyventojų. 

1.4. Gyventojų taryba yra patariamasis administracijos organas. 

1.5. Šie nuostatai apibrėžia Padvarių globos namų gyventojų tarybos tikslus, funkcijas, teises, 

pareigas, darbo organizavimą, rinkimų tvarką. 

1.6. Gyventojų taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu: „Dėl socialinės globos normų aprašu“, globos namų 

direktorės įsakymais, socialinės globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais. 

II. GYVENTOJŲ TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS 

2.1. Gyventojų tarybos tikslas - teikti pagrįstus pasiūlymus globos namų administracijai ir daryti 

įtaką socialinės globos namų veiklai tobulinti.  

2.2. Gyventojų taryba atlieka šias funkcijas:  

2.2.1. kaip lygiaverčiai partneriai, teikia pasiūlymus globos namų administracijai ir laiku gauna 

atsakymus bei informaciją apie šių pasiūlymų įgyvendinimą ar tobulinimą;  

2.2.3. atstovauja gyventojų interesus globos namuose;  



2.2.4. tarpininkauja sprendžiant kilusius ginčus tarp gyventojų ir tarp gyventojų ir 

administracijos;  

2.2.5. stebi gyventojams teikiamų paslaugų kokybę ir teikia pasiūlymus administracijai dėl jų 

gerinimo;  

2.2.7. siekia, kad kuo daugiau gyventojų dalyvautų globos namų veikloje;  

2.2.8. organizuoja gyventojų tarybos posėdžius;  

2.2.9. rengia gyventojų tarybos veiklos ataskaitas;  

2.2.10. svarsto gyventojų, šiurkščiai pažeidžiančių vidaus tvarkos taisykles, elgesį;  

2.2.11. organizuoja pagalbą silpnesniems globos namų gyventojams; 

2.2.12. talkina darbuotojams, organizuojant socialinės globos namų gyventojų kultūrinę, 

sportinę veiklą, užimtumą. 

III. GYVENTOJŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS 

3.1. Susipažinti su globos namų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei vidaus veiklos 

dokumentais.  

3.2. Gauti informaciją dėl veiklos organizavimo iš globos namų padalinių vadovaujančių 

darbuotojų.  

3.3. Kreiptis į globos namų direktorių, administraciją, globos namų savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, dėl globos namų gyventojų teisių ir pareigų užtikrinimo, dėl asmens 

apsaugos nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimo bei dėl kitų iškylančių 

problemų. 

3.4. Tarpininkauti sprendžiant kilusius ginčus tarp aptarnaujančio personalo ir pensionato gyventojų. 

3.5. Teikti pasiūlymus dėl teikiamų socialinių paslaugų gerinimo. 

3.6. Dalyvauti gaunant iš rėmėjų ir skirstant  labdarą ir paramą gyventojams. 

3.7. Reikalauti, kad globos namų administracija užtikrintų gyventojams kokybišką ir saugią 

aplinką. 

3.8. Dalyvauti darbuotojų komandos (sudarytos iš socialinių darbuotojų, socialinių 

darbuotojų padėjėjų, slaugytojų, slaugytojų padėjėjų), globos namų administracijos ir gyventojų 

tarybos posėdžiuose, sprendžiant įvairias problemas. 

 

IV. GYVENTOJŲ TARYBOS NARIŲ PAREIGOS 

 4.1. Būti objektyviems ir nešališkiems, paskirtas funkcijas ir pavedimus vykdyti laiku.  

4.2. Laikytis globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.  

4.3. Būti pavyzdžiu kitiems globos namų gyventojams ir darbuotojams. 

 

 



 

V. GYVENTOJŲ TARYBOS RINKIMŲ TVARKA IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

5.1. Gyventojų tarybos sudarymą inicijuoja ir posėdžius organizuoja globos namų socialinio 

darbo vadovas. 

 5.2. Tarybą sudaro 7 asmenys, iš kurių vienas renkamas pirmininku.  

 5.3. Gyventojų taryba renkama kas dvejus metus, iš siūlomų kandidatų, kurie renkami atviru 

balsavimu per visuotinį gyventojų susirinkimą. 

 5.3. Tarybos darbui vadovauja tarybos pirmininkas.  

 5.4. Taryba, esant būtinumui, gali būti atnaujinama metų bėgyje.  

 5.5. Taryba savo veiklą organizuoja pagal kalendorinių metų pradžioje parengtą veiklos metinį 

planą.  

 5.6. Kartą per ketvirtį arba esant poreikiui dažniau organizuoja tarybos posėdžius:  

 5.7.1. posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė narių, o nutarimai 

galioja daugumos narių pareikšta nuomone;  

5.7.2. posėdis įforminamas protokolu, kurį pasirašo tarybos pirmininkas, socialinio darbo 

vadovas (arba socialinis darbuotojas).  

5.8. Taryba posėdyje priima sprendimus dalyvaujančių balsų dauguma.            

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Taryba glaudžiai bendradarbiauja su visa globos namų bendruomene. Spręsdama problemas 

ir teikdama rekomendacinio pobūdžio siūlymus, vadovaujasi žmogiškumo principu, demokratišku 

abipusiu supratimu, palaiko geranoriškus tarpusavio santykius, skatina aktyvų dalyvavimą globos namų 

bendruomenės veikloje.  

6.2. Nuostatai, pasikeitus teisės aktams, gali būti peržiūrimi ar keičiami. 

6.3. Už tarybos veiklą atsakingas ir ją kuruoja socialinio darbo vadovas. 

   ________________________________________ 
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