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ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 
KOKYBĖS POLITIKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) kokybės politika reglamentuoja 

profesines ir administracines paslaugas, kuriomis socialinių paslaugų gavėjams teikiamos 

prieinamos, savalaikės, lygiateisiškos, patikimos ir saugios socialinės paslaugos. 

2. Centro misija – globoti silpnesnius, lengvai pažeidžiamus visuomenės narius (šeimas, patiriančias 

socialinę riziką, pagyvenusius ir neįgalius asmenis, skurdžiai gyvenančias šeimas, rizikos grupės 

asmenis ir kt.), teikti jiems socialines paslaugas „po vienu stogu“ (vienoje įstaigoje), gerinant jų 

gyvenimo kokybę, padedant jiems tapti lygiaverčiais visuomenės nariais. 

3. Centro vizija – sukurti atvirą naujovėms, nuolat besikeičiančią ir tobulėjančią įstaigą. 

4. Centro vertybės: 

Profesionalumas – būdami savo srities specialistais nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų 

darbo metodų bei formų, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs, skatiname 

kūrybiškumą. 

Atsakingumas – prisiimame visišką atsakomybę už savo darbą, teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame 

taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla. 

Pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be 

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

visuomenei. 

Inovatyvumas – domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas 

įgyvendint, esame dinamiški ir pasiruošę įvairiems pokyčiams. 

Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, 

diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam. 

5. Centro veiklos tikslas – didinti visų Zarasų savivaldybės bendruomenės narių galimybę gyventi 

orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairioms socialinės rizikos grupių 

asmenims, šeimoms. 

 

 



6. Centro veiklos  uždaviniai:  

6.1. siekti, kad vyresnio amžiaus, neįgalūs asmenys kuo ilgiau gyventų savo namuose, šeimose, 

bendruomenėje; 

6.2. aprūpinti neįgalius, pagyvenusius asmenis bei neįgalius vaikus  techninėmis pagalbos  

priemonėmis; 

6.3. padėti šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, įgyti naujų socialinio funkcionavimo įgūdžių, 

pagerinti tėvystės, motinystės  įgūdžius,  siekti, kad vaikas būtų saugus savo namuose; 

6.4. ugdyti vaikų, augančių šeimose, patiriančiose socialinę riziką, kūrybiškumą bei pilietiškumą, 

savarankiškumą ir socialinį atsparumą; 

6.5. užtikrinti socialinę pagalbą skurdžiai gyvenantiems asmenims; 

6.6. užtikrinti socialinių paslaugų vienodą prieinamumą kaimo ir miesto žmonėms; 

6.7. užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir jų įvairovę; 

6.8. ugdyti socialinių darbuotojų kompetenciją. 

 

II. KOKYBĖS POLITIKOS TIKSLAI 

 

7. Kokybės politikos tikslai: 

7.1. profesionaliai teikti kokybiškas ir kvalifikuotas paslaugas, atitinkančias teisės aktus, paslaugų 

gavėjų lūkesčius ir poreikius; 

7.2. užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą paslaugų gavėjams bei darbo aplinkos saugumą 

darbuotojams; 

7.4. nuolatos kelti Centro darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją; 

7.5. skatinti darbuotojų iniciatyvą, gerinant paslaugų kokybę; 

7.6. siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su partneriais; 

7.7. įgyvendinti kokybės politiką, užtikrinti jos tinkamumą ir sklaidą. 

  

III. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

8. Įstaigos administracija įsipareigoja: 

8.1. sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams kokybiškai vykdyti savo veiklą; 

8.2. skatinti ir sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui; 

8.3. aprūpinti reikiamais ištekliais paslaugų kokybės palaikymui ir kurti saugią darbo aplinką; 

8.4. aktyviai įtraukti darbuotojus į įstaigos tikslų siekimą ir veiklos rezultatyvumo gerinimą; 

8.5. užtikrinti kokybės politikos užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą. 

 



IV. PRINCIPAI IR VERTYBĖS 

 

9. Nuolatinis teikiamų paslaugų gerinimas yra pagrindinis Centro veiklos principas. 

10. Centras aktyviai siekia patenkinti savivaldybės gyventojų poreikius, efektyviai naudodamas 

išteklius, vystydamas ir gerindamas paslaugas, diegia inovacijas.   

11. Centras siekia efektyvios komunikacijos, vertina paslaugų vartotojų, steigėjo, suinteresuotų šalių 

grįžtamąjį ryšį. 

12. Centro darbuotojai savo veikloje turi: 

      12.1. gerbti paslaugų gavėjų teises, laisves ir aplinką, kurioje jie gyvena; 

      12.2. užtikrinti paslaugų gavėjų lygias teises ir jų teisių atstovavimą bei gynimą; 

      12.3. laikytis konfidencialumo principų; 

      12.4. laikytis etikos principų bendraujant su paslaugų gavėjais, darbuotojais ir kitomis 

suinteresuotomis šalimis; 

      12.5. skatinti paslaugų gavėjus dalyvauti paslaugų planavimo, teikimo ir vertinimo procesuose; 

      12.6. nuolat siekti dirbti sąžiningai ir kokybiškai tiek Centro viduje, tiek išorėje, siekiant 

profesionalaus ir kokybiško paslaugų gavėjų aptarnavimo. 

 

V. KOKYBĖS VERTINIMAS 

 

13. Centro teikiamų paslaugų kokybė yra vertinama statistiniais duomenimis, organizacinės 

dokumentacijos analizėmis, paslaugų gavėjų apklausų rezultatais, darbuotojų apklausų rezultatais, 

pagal pateiktas ataskaitas ir kt. 

14. Kokybė vertinama pagal: 

14.1. paslaugų skyrimo paslaugų gavėjams pagal poreikius ir atitikimą nustatytai tvarkai; 

14.2. paslaugų atitikimą įstatymams ir poįstatyminiams aktams, tvarkoms ir pan.; 

14.3. paslaugų gavėjų apklausos rezultatus; 

14.4. darbuotojų apklausos rezultatus; 

14.5. Centro darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos pokyčius; 

14.6. bendradarbiavimo su partneriais rezultatus; 

14.7. socialinių paslaugų gavėjų pastabų ir skundų pokyčius; 

 14.8. įdiegtų inovacijų skaičių. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Centro Kokybės politika yra viešinama Centro internetinėje svetainėje www.zarasuspc.lt 



16. Kokybės politika peržiūrima ir patikslinama kiekvienais metais, atsižvegiant į teisės atkų, 

įstatymų pakeitimus. 

17. Kokybės politika skelbiama viešai ir darbuotojai privalo ja vadovautis atlikdami savo darbo 

funkcijas. 

 

____________________________________________________ 

 


