PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybes tarybos
2018 m. gruodZio l9 d.
sprendimu Nr. T3-41I

vTLNTAUS RAJONO SnnvrOS IR vAIKO GEROVES CENTRO NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Vilniaus rajono Seimos

ir

vai

ir centro veiklos prieZitirq, reorganizavimo, likvidavimo tvark4.
2. pavadinimas - Vilniaus rajono Seimos ir vaiko geroves centras.
pavadinimu,
3. Centras yra vie5asis juridinis as tuo, kuris turi antspaudq su istaigos
kitas r4rk.itut Lietuvos Respubtikoje iregistruotuose bankuose, atributik4'
atsiskaitom4jq
- ir
+. ttitind forma ' savivaldybes biudZetine istaiga'
5.Priklausomybe.savivaldybessocialiniqpaslaugqptaiga.
kodas - 188708224,
6. Centro ,"ninink. - Vilniaus rajono savivaldyUe(identifikavimo
adresas - Vilnius, Rinktines g. 50).
rajono savivaldybds
7. Savininko teiises ir pareigas igyvendinanti institucija - Vilniaus

statymuose, teis6s aktuose bei Centro nuostatuose

jos kompetencijai priskirtus klausimu s.
8. Centro pagrindine paskirtis - socialiniq paslaugq teikimas. - .
g'64'
9. Centro tui"in. - Vilniaus r., Dfrkstq sen., Geisiskiq k., Mokyklos
paslaugos'
10. Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios socialines
11. Centras yra mi5risocialiniq pasl
Intensyvios lvizi4 iveikimo p

-

ll.l.

iant integruotijuos i visuomeng;
eikiant iJped ago gines, social ines ir psicho lo gines
paslaugas vaikams dienos metu;
| | .3 . P a gatb o s 3e im a i p adat i nvs,

"*'ul.;:;ff T: lI"!*: "j| J"t',#: ;,i#:'[fr;
ir asmenims, siekiant grqZinti gebejimq
ieimyniniu principu, likusiems

vaikams, vaikams su negalia;

be tevq globos

ir
11.5. Gtibos centras, kuris, lgyvendindamas vaiko globejo (rtipintojo).teises
teikimo sutarti perduoda likusi be tevq
pareigas, pagal tarpusav
dindiam globotojui, teikia ir organizuoja
;iil;;.id socialing r
ir budindiam globotojui, taip pat kitokiq
socialines paslaugas bei
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pagalbg vaiko tevams, siekiant grqZinti vaik4 5eim4, pagalb4 globejams (riipintojams) ir
ivaikintojams.
12. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungliniq
Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu, Lietuvos
Respublikos biudietiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymu,
Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Lietuvos higienos norma HN 124:20l4,,Vaikq socialines globos istaigos:
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
ministro, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Vilniaus rajono savivaldybds
tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus isakymais, kitais teises aktais ir
Siais Nuostatais.
TI. SKYRIUS
SRITYS IR RUSYS
VEIKLOS
CENTRO

13. Centras teikia Sias socialines paslaugas:
I 3. l. bendrqsias socialines paslaugas;
I 3.2. speciali4sias socialines paslaugas.

14. Centro veiklos r05ys pagal Ekonomines veiklos rE5iq klasifikatoriq, patvirtint4
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m.
spalio 3l d. lsakymu Nr. Dl-226,,D€l Ekonomines veiklos rii5iq klasifikatoriaus patvirtinimo":
pagrindines veiklos:
kita stacionarine globos veikla - 87.90;
14.1.2. vaikq dienos prieZiiiros veikla - 88.91;
14.1.3. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo

14. I .

14.l.l.
veikla- 88.99;

14.1.4. kita apgyvendinimo veikla - 55.90.
14.2. kitos veiklos:
14.2.l.Svietimui biidingq paslaugq veikla - 85.60;
14.2.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas - 56.29;
14.2.3. kita Zmoniq sveikatos prieZitiros veikla - 86.90;
14.2.4. fzines gerov€s uZtikrinimo veikla - 96.04;
14.2.5. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apryvendinimu, socialinio darbo
veikla - 88.99;
14.2.6. kultiirinis Svietimas - 85,52;
14.2.7. sportinis ir rekreacinis Svietimas - 85.51;
14.2.8. kita leidyba - 58.19;
14.2.9. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla '93,29;
14.2.10. kra5tovaizdZio tvarkymas - 8I.30;
| 4,2.11 . sausumos transportui bEdingq paslaugq v ekla-52.21 ;
14.2.12. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
68.20;
| 4,2.13. kita, niekur nepriskirta, asmenq aptarnavimo veikla - 96.09.

-

III. SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS TIKSLAI
15. Centro veiklos tikslai:
15.1. teikti globos (rtipybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tevq globos likusiems
vaikams arba laikinai Centre apgyvendintiems vaikams tol, kol bus i5sprgstas jq gr4Zinimo tevams
arba globos (mpybos) nustatymo klausimas;
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teikti socialing pagalbq ikrizing situacij4 patekusioms Seimoms; tevystes ig[dZiq
stokojandioms Seimoms; nepilnametems motinoms ar besilaukiandioms nepilnametems i5 Seimq,
15.2.

/

patyrusiq r'wikq,taip pat Seimoms, auginandioms vaikus, turindius emociniq ir elgesio sutrikimq;
f 3.f . vykdyti globejq (rtipintojq) ir jteviq ivadinius ir tgstinius mokymus, konsultavimQ,
vykdyi Svieteji5kq veiklq;
15.4. uZtikrinti vaiko teisiq ir teisetq interesq apsaug4;
15.5. dirbti socialinidarbqsu vaiku ir jo t€vais, igyvendinant vaiko laikinosios globos
(rlipybos) plan4;
15.6. u2tikrinti, kad vaikq globos istaigoje pagal ivertintus individualius vaiko poreikius
planas;
bUtq sudaromas ir lgyvendinamas individualus vaiko ugdymo ir socialiniq paslaugq teikimo
l5 .7. ringivaik4 savaranki5kam gyvenimui ir integracijai visuomeneje;
15.8. teikti kvalifikuotas atrankos, konsultavimo bei mokymq organizavimo paslaugas
bgsimiems globejams, iteviams, gimin€ms, auginantiems globojamus (riipinamus) ir ivaikintus

-

vaikus.

15.9. uZtikrinti, kad visiems lvaikintiems vaikams, socialiniq globejq, gbbejq
giminaidiq globojamiems (riipinamiems) vaikams, budindiq globotojq prDiiirimiems vaikams bei
asmenims,
6udintiems !toU&o;ams, socialiniams globejams, globejams giminaidiams, iteviams ar
psichosocialine,
teisine
ketinantiems jais tapti, butq prieinurnu it suteikiama reikalinga konsultacine,
ir tcita pagalba siekiani tinkamo vaiko, lvaikio ugdymo ir auklejimo Seimai artimoje aplinkoje.

IV. SKYRIUS
MO ORGANIZAVIMAS
IR
APGYVENDINI
CENTRO FUN KCI JO S
16. Centras, lgyvendindamas tikslus, atlieka Sias funkcijas:

16.1. teikia'i-ntensyvios kriziq iveikimo pagalbos paslaugas Seimoms ir vaikams,
patyrusiems rizik4;
16.2. vertina individualius vaiko poreikius, sudaro ir igyvendina individualq vaiko
socialines globos plan4;
fzing,
16.3. ugdi vaiko gebejimus, rtipinasijo dvasiniu ir fziniu ugdymu, skatina vaiko
psiching bei socialiig brandq, ugdo pilieii5kum4, dorovinius, Seiminius, darbinius, socialinius,
sveikos gyvensenos ir higienos igtidZius;
poreikius ir pomdgius
16.4. sudaio sqlygas vaiko saviraiSkai, parinkdami

-

jo

atitinkandias ugdYmo istaigas;
jo amZiq,
16.5. sudaro vaikui artimas Seimos aplinkai gyvenimo sqlygas, atitinkandias
sveikat4 ir brandQ;
16.6. uztikrina vaiko teisiq ir teisetq interesq apsaug'l;
16.7, u1ril<rina vaikui globos (rupybos), ugdymo, teikiamq socialiniq paslaugq kokybg;
globos
16.8. dirba socialini GOomqii a-arUa su vaiku ir jo tevais, igyvendinant vaiko
(r[pybos) plan4;
16.9. rengia vaikq savarankiSkam gyvenimui ir integracijai visuomeneje;
globojamq
16.10. tei-ses aktq nustatlrta tvarka administruoja globotiniq turtq, tvarko i5
(riipinamq) vaikq turto gaunamq pajamq ir i5laidq apskattq; .
institucijomis,
beidradarbiauja su valstybej ir savivaldybiq istaigomis
paielkos
bei
(ropintojq)
ivaikinimo
sprEsdami socialines globos organtavimo ir teikimo, globdjq
mokymosiklausimais;
vaiko
kjausimus, su vaikq ugayro ir mokymo lstaigomis
16.12'. beniradarbiauja su vaiko tevais ir kitais jo artimaisiais giminaidiais, siekdami
atkurti ar palaikyti tarpusavio ry5iui, sudarandius prielaidas vaikui grfii itevq 5eim4;
16.13. ,ud.ro teises aktq numatyt, tvarka tinkamas s4lygas globojamai (rtipinamai)
nepilnametei motinai gyventi kartu su savo v
16.14. teikia socialiniq igudZiq
rizikq, padeda smurtq (fzini, emocini, buitini'
vyrui) ir Seimai i5gyvenant krizing situacij4, sud

l6.ll.

ir

4
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ugdo ir stiprina jq gebejimus savaranki5kai sprgsti savo socialines problemas, padeda jiems iveikti
socialing atskirti bei atkurti socialinius ry3ius su visuomene;
(rupintojq) ir itdviq grupes mokymo ir konsultacines paslaugas
16.15. teikia globOjq
-asmenims,
norintiems tapti globejais (riipintojais), iteviais arba
Vilniaus rajono ir kitq rajonq
esamiems globri"1nr (riipintojams), lteviams, kuriq savivaldybiq administracijos yra sudariusios
bendradarbiavimo sutartis su Centru;
16.16. vykdo Globos centro funkcijas, apibreZtas Globos centro veiklos ir vaiko
budindio globotojo vykdomos prieZiiiros organizavimo ir kokyb€s prieZiliros tvarkos apraSe,
patvirtintaire Lieiuvos Respubliios sociatineJapsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d.
jstatymais, Vyriausybes nutarimais nustatytas,
isakymu Nr. Al-2g, bei kitas Lietuvos Respublikos
steigejo priskirtas funkcijas pagal savo veiklos sritis ir rtisis.
17. Centre nuitui apgyvendinami Seimyniniu principu laikantis Lietuvos higienos
normos HN 124:2014 ,,Vaikq ro.iJlinrr globos istaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".
S;i;y""r Centre kuriamos atskirose patalpose (butuose h q-.). Seimynol komplektuojamos i5 to
paties arba lvairaus amZiaus vaikq. grbtiai, seserys apgyvendinami toje padioje Seimynoje.
I 8. Centre aPgYvendinami:
(rtipyba) ;
I 8. I . vaikai,- kuriems nustatyta laikinoj i ar nuo latine globa
18.2. nepertraukiamai besimokantys pagal bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar
ugdymosi poreikiq uZtikrinimq garantuojandias prograrnas, vyresni kaip 18 metq

-

specialiqjq

urr.nyr] iitg iriotiuu gyventi Centre pasibaigus vaiko globai(riipybai);
18.3. hifinai gali butiapgyvindinti smurtq (fzini, emocini,.buitini, seksualini)
situacijq: .. .
patiriandios nesdios moterys ar asmenys, auginlntys.vaikus ir i5g1ruenantV1{iz.tne

'

yra i5 Seimq,
18.4. nepilnametes motinos (Sesilaukiandios ar pagimdZiusios), kurios

patyrusiq rlzikq;
1g.5. vienas

iS

tevq su vaiku (vaikais), teikiant jiems kompleksines pagalbos paslaugas.

V. SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS

19. Centras, igyvendindamas jam pavestus tikslus bei atlikdamas jam priskirtas
funkcijas, turi teisg:
ir
19.1. gauti iS valstybes ir savivaldybiq institucijq bei itPig-,l^inPrmacij4, i5vadas
kitoki4 med1iagqkirios reikia sirendZiant Centro kompetencijai priskirtas.funkcijas;
savivaldybiq institucijoms bei istaigoms
lg.Z. teikti atitinkamoms valstybes
bei ugdymo
pasiglymus del vaiko teisiq apsaugos, vaiko glbbos (rtipybos), ivaikinimo ir socialiniq
paslaugq teikimo;
19.3. kurti naujas socialinio ugdymo, socialines pagalbos programas' modelius,
uZtikrinandius kokybi$t4 socialini ugdym4, socialing pagalbq iveikiantkrizines.situacijas;
19.4.- parinkti sociaiines gbbor, ugdymo, mokymo metodus ir veiklos biidus;
19.5. vykdytirajono, SalGs ir tarptautinius socialinius, Svietimo ir kitus projektus;
19.6. stoti ir jungtis iasociacijas, dalyvauti jq veikloje;
tvarka;
19.7. gauti pututiq Lirtuuor lLspublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta
19.8. ikitas istatymq ir teises aktq suteiktas teises'
20. Centro Pareigos:
20.1. uftikrinti sieik4, saugiq, uZkertandiq keliq smurto, prievartos aprai5koms ir artimq

ir

-

Seimai aplinkq;

20.2. uZtikrinti gtobos, socialiniq paslaugq teikimq ir programq vykdym4;

20.3. uZtikrinti atvirumq vietos bendruomene i ;
20.4. uZnil$int i sutartq isipareigojimq vykdymq;
20.5. skirtus asignavimus naudoti pagal paskirti;
20.6. vykdyti kiias lstatymq ir teises aktq pavestas funkcijas.
Zt. Centro darbuotojry ir klientq pareigas ir atsakomybg reglamentuoja Lietuvos
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Respublikos lstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausyb€s nutarimai ir kiti teises aktai.

VI. SKYRIUS
IR VALDYMAS
ORGANIZAVIMAS
CENTRO VEIKLOS
jq
22. Centruivadovauja direktorius, kuris priimamas ! pareigas ir i5 atleidZiamas teises
aktq nusta$rta tvarka.
23. Centro veikla organizuojama pagal Centro direktoriaus patvirtintQ metini veiklos
plan4.

24. Direktorius:
24.1. tvirtina Centro vidaus organizacing struktiirq, vidaus darbo tvarkos taisykles,
pareigybiq skaidiaus, Padaliniq
darbuotojq pareigybiq sqrasq, nevir5ijant nustatyto didZiausio leistino
ve iklq organizavimo tvarkas;
kodekso ir
24.2. tvntna darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo
jiems
juos,
kitq teises aktq nustatyta tvarka ptii*. i aaiuq ir-atleidZia Centro darbuotojus, skatina
skiria drausmines nuobaudas, atlilka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas;
(koeficientus)'
24.3. nustato konkredius Centro darbuotojq tarnybinius atlyginimus
skirtq l€Sq;
priedus ir kitas darbo apmokejimo sqlygas, nevir5ydamas darbo uZmokesdiui
vertina Centro veiklos
ir
analizuoja
24.4. organzuoja ir tooiAinuoja Clntro veikl4,
rezultatus;

klausimais,
24.5. pagalsavo kompetencij4 leidZia lsakymus Centro darbo organizavimo
organizuoja ir kontroliuoja jq vykdymq;
'c.ritrui visose institucijose, asociacijose, pasira5o Centro vardu
2a.6. iJo"uir:u
sutartis;

tvarka;
24.7. organizuoja dokumentq saugojimq ir tvarkymq teises aktqnustatyta
jam
pavestas
24.g. Cintro dlektorius yra biudZeto asignavimq valdytojas ir vykdo
pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudZ
l€Sas ir jais disponuoja,
24.9. teises aktq nusta$rta tvarka
racionalq bei taupq jq
riipinasi materialiniais,
os tobulinimq;
uuiAy*q ir naudojim4,
aitos butq teisingi ir

finan
veiksm
24.l0.uZtikrina,

valdo,
ciniais

parengti pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo
24.11. sudaro iatariam4iq

dire
biiti pedagogq, sopialiniq pedagogq, socialiniq

kurios nariais gali

'darbuotojq'

remejq

atstovai bei wirtina jos nariq skaidiq ir nuostatus
funkcijas'
24.12. atlieka kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas
25. Centro direktorius atsako uZ n-etinkamq pareigq vykdyma teises aktq nusta$tta
tvarka.

atostogq
26. Centro direktoriaus nesant taikinaidarbe (sergant, i5vykus i komandiruotg,
pareigybes apra$yme numatyta
metu ir kt.), jo funkcijas atlieka kitas Centro darbuotojas, kurio
pavaduoti direktoriq.

VII. SKYRIUS
CENTRo TURTAS, LESOS, FINAI.ISINES WXTOS KONTROLE IR CENTRO
VEIKLOS PRIEZIURA

27. Centras patikejimo teise valdo Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybes

-

priklausanti turt4.
28. Centro finansavimo Saltiniaiyra:
28.1. Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto le5os;
28.2. Savivaldybes biudZeto le5os;
28.3. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

teise
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28.4. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir lziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais
biidais perduotos liSos, tiksl in€s paskirties lesos pagal pavedimus;

V

28.5. kitos teisetai igytos le5os'
finansine
29. Centro le5os naudojamos, buhalterine apskaita organizuojama
atskaitomybe tvarkoma teises aktq nustatyta tvarka.
30. Centro finansine veikla kontroliuojama teis
31. Valstybini auditq atlieka Lietuvos Respub
i5ores finansin! auditq atlieka Vilniaus rajono savivaldyb
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir v
reglamentuojand iais teises aktais.
32. Centro veiklos prieZiiir4 atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija teises aktq
nustatyta tvarka, prire ikus pas ite lkdama i$orini u s vertintoj u s.

ir

VIII. SKYRIUS
BAIGIA}/IOSIOS NUOSTATOS
savivaldyb€s
33. Centro nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Vilniaus rajono
taryba.

rajono savivaldybes
34. Centras reorganizuojamas, perwarkomas, likviduojamas Vilniaus
tarybos sprendimu teises aktq nustatyta tvarka'
35. Informacija apie Centro veiklq, rezultatus bei

interneto svetaineje, vadovaujantis Bendniq ikalavimq
patvirtintu :tuvos Res
istaigq interneto svetainems aprasu'
ig aI nutarimu Nr. 480 ,,Del Bendrqiq reikal mq valsty
interneto svetaindms apraSo patvirtinimo".
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Direktore

Justina Turbien6

Susiuta, sunurueruota
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