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ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS  

CENTRO ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio socialinės paramos centro (toliau – Centras) etikos ir gerovės užtikrinimo politikos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja bendruomenės (darbuotojų, dirbančių visuose 

struktūriniuose padaliniuose, įskaitant asmenis, atliekančius praktiką bei savanorius, paslaugų 

gavėjų(jų artimųjų) partnerių ir kt.) elgesio ir veiklos principus,  gerovę ir efektyvų 

bendradarbiavimą bei pozityvią komunikaciją. 

 

II. CENTRO BENDRUOMENĖS ELGESYS IR VEIKLOS PRINCIPAI 

 

2.  Konfidencialumas – informaciją, kuri laikoma konfidencialia, naudoti tik atliekant darbo 

funkcijas, užtikrinti, kad ji nebūtų panaudota savo asmeniniams ar kitų asmenų interesams tenkinti. 

Darbuotojai gerbia informacijos slaptumą ir konfidencialumą. 

3. Pasitikėjimas - palaikomas savitarpio pasitikėjimo atmosferą, vengiama įžeidinėjimų, žeminimo, 

apkalbų,  reputacijos menkinimo ir panašiai. Tinkamos ir saugios darbo sąlygos darbuotojams. 

4. Atsakomybė – efektyvus savo kompetencijų bei sugebėjimų naudojimas vykdant pavestas 

užduotis, savo pareigybių svarbos suvokimas, atsakomybės prisiėmimas už sprendimus ar veiklos 

pasekmes. 

5. Profesionalumas – profesinių žinių atnaujinimas, profesinės kvalifikacijos kėlimas, siekiant 

kokybiškai atlikti savo darbą. 

6. Kūrybiškumas – lankstus ir kūrybiškas paslaugų teikimas, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų 

poreikius ir galimybes. 

7. Novatoriškumas – naujų metodų ir technologijų taikymas, pokyčiai veikloje. 

8. Žmogaus teisių pripažinimas - vadovavimasis lygiateisiškumo ir nediskriminavimo 

nuostatomis, siekiant, kad socialiniai, rasiniai, kalbiniai, religiniai ar kiti veiksniai nedarytų įtakos 

Centro veikloje. 

9. Atidumas ir solidarumas - darbuotojų santykis su paslaugų gavėjais, jų globėjais bei kitais 

Centro bendruomenės nariais grindžiamas pagarbiu, taktišku bendravimu, siekiant geros paslaugų 

gavėjų savijautos, savo empatija ir veiksmais parodydami, jog supranta jų emocinę būseną. 
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III. PROCESAS UŽTIKRINANTIS ETIKĄ IR GEROVĘ CENTRE 

 

10. Etikos ir gerovės užtikrinimo procedūros Centre:  

 Visi Centro bendruomenės nariai privalo vadovautis šiais elgesio ir veiklos principais; 

 esamų principų peržiūrėjimas  ar naujų apibrėžimas;  

 dokumentacijos peržiūrėjimas ( kartą per metus);  

 priemonių tobulinimas supažindinant bendruomenę su principais, paslaugų teikimo 

tobulinimas. 

11. Principų taikymas visose Centro veiklos srityse. 

12. Dokumentacijos rengimas remiantis etiką ir gerovę užtikrinančiais principais. 

13. Centro bendruomenės supažindinimas su etiką ir gerovę užtikrinančiais principais. 

14. Visos konfliktinės situacijos tarp paslaugų gavėjo, jo šeimos (artimųjų)  ir paslaugą teikiančio 

darbuotojo, atstovaujančio Centrą,  sprendžiamos nešališkai, objektyviai, nagrinėjant iš esmės, 

ieškant kompromisų tarp abiejų pusių. 

15. Etikos ir gerovės užtikrinimo politikos laikymasis privalomas visiems Centro bendruomenės 

nariams.  

16. Kontrolė:  

 pažeidimų fiksavimas ir atsakomybė už juos;  

 teisių užtikrinimas;  

 Centro bendruomenės apklausos, paslaugų kokybės vertinimas ir analizė ir t.t. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Aprašas peržiūrimas ir tikslinamas kartą per metus. 

17. Su Politikos aprašu susipažinti galima pas padalinių vadovus, internetinėje svetainėje ar 

išreiškus pageidavimą el. paštu ar kitu patogiu būdu. 

 

 

__________________ 

 

 


