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JONISKIO,,SAULES" PAGRINDINES MOKYKLOS
DIENOS UZIMTUMO CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Joni5kio ,,Saulds'o pagrindines mokyklos (toliau - Mokykla) Dienos uZimtumo centras
(toliau - Centras) yra Mokyklos padalinys, veikiantis kaip nestacionari socialines globos istaiga,
i5laikoma i5 valstybes dotacijq sunkios negalios paslaugq gavdjams, savivaldybes biudZeto, paramos
le5q ir paslaugq gavejq imokq uZ suteiktas socialines paslaugas, tiesiogiai atskaitinga Joni5kio

,,Saul6s" pagrindines mokyklos direktoriui (toliau - direktorius).
2. Centro nuostatai (toliau -Nuostatai) reglamentuoja Centro veiklos tikslus, uZdavinius

ir funkcijas, teises, valdym4 ir darbo organizavimE.
3. Centro buveines adresas - Statybininkq g. 3, JoniSkis.
4. Centro steigejas Joni5kio rajono savivaldybe, kodas 288712070

adresas Livonijos g. 4, JoniSkis.
5. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Neigaliqiq

teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymu, Lietuvos Respublikos
socialines apsaugos ir darbo ministro isakymais patvirtintais Socialiniq paslaugq katalogu, Socialing
glob4 teikiandiq darbuotojq darbo laiko s4naudq normatyvais, Socialines globos nonnq
apra5u, Socialines globos istaigq licencijavimo taisyklemis, Socialiniq paslaugq srities darbuotojq
profesines kompetencijos tobulinimo tvarkos apraSu, Socialiniq darbuotojq atestacijos tvarkos
apra5u, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais
Lietuvos Respublikos teises aktais, Joni5kio rajono savivaldybes institucijq teises aktais, Mokyklos
direktoriaus isakymais, Siais Nuostatais ir kitais teises aktais.

6. Centro veikl4 vertina steigejas ir kitos Lietuvos Respublikos istatymq nurodytos
institucijos.

7. Centro valdymas paremtas 2006 m.lapkridio 23 d. jungtines veiklos (partnerystes)
sutartimi Nr. (7.50)- A7-436 (toliau - sutartis).

8. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS
CENTRO TIKSLAS, TJLI IVINIAI IR FUNKCIJOS

9. Centro veiklos tikslas - teikti dienos ir trumpalaikg socialing glob4, laikino atokvepio
paslaug4 vaikams nuo 7 metq bei suaugusiems neigaliems asmenims, turintiems proto ar psichikos,
ar kompleksing negali4, siekiant didesnio savaranki5kumo visose jq gyvenimo srityse ir integruojant

ivisuomenes gyvenim4.
10. Centro uZdaviniai yra Sie:

10.1. teikti kokybi5kas paslaugas vadovaujantis Socialiniq paslaugq katalogu;
10.2. ugdyti ir stiprinti paslaugq gavejq gebejimus ir galimybes savarankiSkai sprgsti

savo socialines problemas, palaikyti socialinius rySius su visuomene, maZinti socialing atskirti;
10.3. rengti ir igyvendinti socialiniq paslaugq kokybes gerinimo programas ir projektus.
1 1. Centras, igyvendindamas uZdavinius, vykdo Sias funkcijas:
1 1.1. sudaro ir igyvendina individualius socialines globos planus kiekvienam socialine

glob4 gaunandiam paslaugq gavejui pagaljq poreikius ir galimybes;
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1 1.2. organizuoja paslaugq gavejq uZimtum4 ir laisvalaiki;
11.3. ugdo paslaugq gavejq kfirybinius, meninius gebejimus;
1 1.4. gerina skaitymo, raSymo, skaidiavimo ig0dZius;
I 1.5. ugdo paslaugq gavejq kasdienio gyvenimo ig[dZius ir savaranki5kum4;
11.6. sudaro s4lygas paslaugq gavejams sportuoti, profilakti5kai lankyti haloterapijos

seansus, gydomosios mankStos, masaZo ir kitomis kineziterapinemis priemonemis palaikyti ir gerinti
sveikatos b[klg;

1 1.7. teikia paslaugq gavejams asmens higienos paslaugas;
1 1.8. organintoja transporto paslaugas;

1 1 .9. organizuoja maitinim4;
11.10. teikia paslaugq gavejams ir jq Seimoms informavimo, konsultavimo,

tarpininkavimo paslaugas;
1 1.1 1. teikia paslaugq gavejq apgyvendinim4 trumpalaikes socialines globos atveju iki

5 parq per savaitg;
ll.l2. uZtikrina paslaugq gavejams paskirto gydymo tgstinum4, pirmosios medicinines

pagalbos suteikim4, sanitarinio-higieninio ir dienos reZimo laikym4si;
1 1.13. rengia ir igyvendina socialinds paramos programas ir projektus;
1 1.14. bendradarbiauja su kitomis istaigomis, imonemis ir nevyriausybinemis

organizacij omis, socialiniais partneriais ;

11.15. informuoja visuomeng apie Centro veikl4, pateikdamas informacij4 interneto
tinklalapyj e ir kituose visuomenes informavimo Saltiniuose;

1 1.16. atlieka kitas istatymais ir kitais teises aktais nustatytas funkcijas.
12. Centras gali igyvendinti ir kito pobldZio funkcijas, susijusias su socialines globos

teikimu ir Centro veiklq vystymu.

III SKYRIUS
VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Centro darbas organizuojamas pagal metini veiklos plan4, kuri tvirtina Mokyklos
direktorius.

14. Centro veikl4 planuoja ir organizuoja Mokyklos direktoriaus skirtas asmuo.
I 5. Mokyklos direktorius:
15.1. vadovauja Centro veiklai, pagal kompetencijatleidlia isakymus ir kontroliuoja jq

vykdym4;
15.2. tvirtina Centro veikl4 reglamentuojandius vidaus dokumentus, Centro darbuotojq

pareigybiq apra5ymus;
15.3. priima ir atleidLia darbuotojus, nustato darbuotojams pareigines algos

koeficientus;
I5.4. uitil<rina palankias darbo, uZimtumo s4lygas istaigos paslaugq gavejams ir

darbuotoj ams, rflpinasi Centro materialines bazes kDrimu;
15.5. uZtikrina Centro paslaugq gavejq teisiq ir teisetq interesq apsaugQ, efektyvq Centro

materialiniq, finansiniq bei Zmogi5kqj q iStekliq panaudoj imq.
16. Direktoriaus skirtas asmuo Centro veiklos planavimui ir organizavimui:
16.1 . planuoja, administruoja ir koordinuoja Centro veikl4;
16.2. rengia direktoriaus isakymq projektus;
16.3. rengia ir teikia tvirtinti Mokyklos direktoriui darbuotojq pareigybiq apra5ymus,

vidaus tvarkos dokumentus;
16.4. sudaro ir rengia Centro dokumentus, reglamentuojandius Centro veiklE (Centro

Nuostatai, Centro metine veiklos programa, Centro metine veiklos ataskaita ir kt.).
17. Centro vyriausiojo socialinio darbuotojo funkcijas:
17.1. organizuoja socialini darb4, sprendZia paslaugq gavejq problemas bei priima

sprendimus neperZengdamas savo profesines kompetencijos ir etikos ribq;
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17 .2. bendradarbiauja su paslaugq gavejq tevais (globej ais);
17.3. konsultuoja paslaugq gavejq tevus (globejus) socialiniq paslaugq teikimo

klausimais;
17.4. kontroliuoja paslaugq gavejq individualiq socialines globos planq (toliau - ISGP)

sudarymo proces4 ir jq perZiflrejim4;
17.5. kontroliuoja Centre teikiamq socialiniq paslaugq kokybg paslaugq gavejams;

17.6. lankosi paslaugq gavejq Seimose.

18. Direktorius, atsako uZ istaigos finansines apskaitos vykdymE, valstybes ir kitq le5q
panaudoj im q pagal gautus asi gnavimus.

19. Centro darbuotojai savo darbe vadovaujasi Centro Nuostatais, savo pareigybes
apraSymu, vidaus tvarkos taisyklemis ir kitais darb4 reglamentuojandiais dokumentais.

IV SKYRIUS
PASLAUGU RUSYS IR PASLAUGU GAVEJAI

20. Centre teikiamos paslaugq r[Sys:
20.1. Dienos socialine globa - tai visuma paslaugq, kuriomis asmeniui, Centro paslaugq

gavejui, teikiama kompleksine, nuolatines specialistq prieZitros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Paslaugos sudetis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas,
laisvalaikio organizavimas, maitinimo, asmens higienos paslaugq organizavimas, psichologine
psichoterapine pagalba, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobldZio pagalba,
kasdieninio gyvenimo igIdZiq ugdymas ir palaikymas, darbiniq igUdZiq ugdymas, transporto
organizavimas, sveikatos prieZi[ros paslaugq organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui
pagal jo savaranki5kumo lygi. Maitinimas organizuojamas 3 kartus per dien4 $usrydiai, pietfls,
pavakariai). Dienos socialine globa teikiama nuo 4 iki 8 valandq per dien4, iki 5 dienq per
savaitg Mokyklos darbo valandomis ir darbo dienomis;

20.2. Trumpalaike socialine globa iki 5 dienq per savaitg - tai visuma paslaugq, kuriomis
asmeniui, Centro paslaugq gavejui, teikiama kompleksine, nuolatines specialistq prieZilros
reikalaujanti pagalba, tadiau nereikalingas intensyvus gydymas. Paslaugos sudetis: informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, laisvalaikio organizavimas,
maitinimo organizavimas, psichologine pagalba, kasdienio gyvenimo igUdZiq ugdymas ir
palaikymas, asmens higienos paslaugq organizavimas, sveikatos prieZi[ros paslaugos, darbiniq
ig[dZiq ugdymas. Maitinimas organizuojamas 4 kartus per par4 (pusrydiai, piet[s, pavakariai,
vakariene). Trumpalaike socialine globa teikiama iki 5 parq per savaitg neterminuotai Centre;

20.3. Laikino atokvepio paslauga- trumpalaikes specialiosios socialines paslaugos
(socialines globos), teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo
amZiaus asmenims kuriuos namuose augina, priZi0ri ir (ar) globoja (rfrpina) kartu gyvenantys Seimos
nariai, artimieji, laikinai del tam tikry prieZasdiq negalintys jais pasirupinti. Laikino atokvepio
paslauga teikiama vadovaujantis Laikino atokvepio paslaugos skyrimo ir teikimo Joni5kio rajono
savivaldybej e tvarko s apra5u.

21. Paslaugos teikiamos:
21.1. Suaugusiems asmenims, turintiems proto ar psichikos, ar kompleksing negaliq

deklaravusiems gyven amq)E viet4 Joni5kio raj ono savivaldybej e;

21.2. Yaikams, turintiems proto ar psichikos, ar kompleksing negali4 bei jq Seimos
nariams nepriklausomai nuo jq deklaruotos gyvenamosios vietos. Jeigu Siq paslaugq gavejq
deklaruota gyvenamoji vieta yra kitoje savivaldybeje, Centras sudaro paslaugq teikimo sutarti su tos
savivaldybes administracij a.

22. Teikiarrtos dienos ir trumpalaikes socialines globos, laikino atokvepio paslaugos
sudetis priklauso nuo Centro galimybiq, teikiamq paslaugq ru5ies ir paslaugos gavejui nustaty.to
paslaugos poreikio.
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23. Paslaugq gavejas, pageidaujantis keisti paslaugq rl15i ar trukmg, pateikia pra5ym4
Centrui, kurio pagrindu Centro socialinis darbuotojas pervertina paslaugq gavejo socialiniq paslaugq
poreiki ir apie tai informuoja Joni5kio rajono savivaldybes Socialines paramos ir sveikatos skyriq.

V SKYRIUS
MOKEJIMAS UZ SOCIALINES PASLAUGAS

24. Mokejimas uZ socialines paslaugas vykdomas vadovaujantis JoniSkio rajono
savivaldybes tarybos patvirtintais Dienos ir trumpalaikes socialines globos, Laikino atokvepio
paslaugos neigaliems asmenims teikimo ir mokejimo uZ paslaugas tvarkos apra5ais.

25. Mokestis neskaidiuojamas:
25.1. ligos metu pristadius medicinos paZymq,arba del paslaugq gavejo ligos, kai tevai

(globejai) pateisina neatvykimq patys, bet ne daugiau kaip 3 dienas;
25.2. tdvt4 (globejq) kasmetiniq atostogq metu (pateikus praSym4);
25.3. mokiniq atostogq metu (pateikus pra5ym4);
25.4. pablogejus paslaugq gavejo sveikatos blklei (pateikus praSym4);
26. Nepateikus pateisinamq dokumentq arba telefonu neinformavus Centro darbuotojq,

mokestis uZ socialines paslaugas skaidiuojamas bendra tvarka.

VI SKYRIUS
PASLAUGU TEIKIMAS IR NUTRAUKIMAS

27. Paslaugq teikimas ir nutraukimas vykdomas vadovaujantis Joni5kio rajono
savivaldybes tarybos patvirtintais Dienos ir trumpalaikes socialines globos, Laikino atokvepio
paslaugos neigaliems asmenims teikimo ir mokejimo uZ paslaugas tvarkos apraSais.

28. Paslaugq gavejai i Centr4 priimami ir i5braukiami i5 Centro paslaugq gavejq s4ra5q
vadovaujantis Mokyklos direktoriaus parvirtintu Paslaugq gavejq priemimo i Joni5kio ,,Saulds'o
pagrindines mokyklos Dienos uZimtumo centrq ir atsiskaitymo uZ paslaugas tvarkos apraSu.

VII SKYRIUS
SAVIVALDA

29. Centro taryba - aukSdiausia Centro savivaldos institucija, sudaroma visuomeniniais
pagrindais lygiateises partnerystes pagrindu svarbiems Centro veiklos tikslams numatl.ti ir
uZdaviniams sprgsti.

30. Centro taryba renkama 2 metams slaptu balsavimu. Tarybq sudaro 2tevai (globejai),
1 socialinis darbuotojas, 1 socialinio darbuotojo padejejas, 1 administracijos darbuotojas, 1 Centro
paslaugq gavejas.

31. Tarybos pirminink4 renka tarybos nariai slaptu balsavimu. Tevus (globejus) i taryb4
sillo visuotinis tevq susirinkimas, Centro darbuotojus - visuotinis Centro darbuotojq susirinkimas,
paslaugq gavejus - Centro paslaugq gavejq taryba. Renkama slaptu balsavimu.

32. Paslaugq gavejq tarybos veikla reglamentuota Paslaugq gavejq tarybos nuostatose,
patvirtintuose Mokyklos direktoriaus isakymu.

33. Centro tarybos veikla reglamentuota Centro tarybos nuostatose, patvirtintuose
Mokyklos direktoriaus isakymu.

34. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 visr4 tarybos nariq. Nutarimai yra
rekomendacinio pobldZio, jie priimami dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Galutini sprendimE priima
Mokyklos direktorius.

35. Centro taryba atlieka Sias funkcijas:
35.1. svarsto, vertina Centro veikl4 reglamentuojandius dokumentus ir pritaria jiems,

sillo pataisas;
35.2. analizuoja Centro veikl4, problemas, teikia si[lymus Centro administracijai.
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35.2. analizuoja Centro veikl4, problemas, teikia siUlymus Centro administracijai.
36. Centro tarybos atsakomybe:
36.1. tvarkyti reikalingus dokumentus, susijusius su Centro tarybos veikla;
36.2. kartq per metus uZ savo veikl4 atsiskaityti visuotiniame Centro bendruomenes

susirinkime.

VIII SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS

37. Centras, igyvendindamas veiklos tiksl4, turi teisg:
37.1. atstovauti Centrui jo kompetencijai priklausandiais klausimais ivairiose

institucijose ir istaigose Lietuvos Respublikoje ir uZ jos ribq;
37.2. teikti atitinkamoms valstybes ir savivaldybiq institucijoms bei istaigoms

pasi[lymus Centro kompetencij ai priklausandiais klausimais;
37.3. gauti Centro veiklos organizavimui reikalingus duomenis ir informacij4 i5

valstybes, savivaldybiq institucijq ir istaigq bei nevyriausybiniq organizacijq;
37.4. pasirinkti socialines globos teikimo metodus, neprie5taraujandius teises aktams;
37.5. organizuoti socialinio darbo savanoriq veikl4, socialiniq mokslq studentq

(mokiniq) praktik4 Centre;
37.6. teikti dienos ir trumpalaikes, laikino atokvepio socialines globos paslaugas ir gauti

finansavim4, uZtikrinanti racionalq ir kokybi5k4 paslaugq teikim4 pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais bei kitais teises aktais nustatytas paslaugq teikimo norrnas ir normatyvus;

37.7. bendradarbiauti su socialiniais partneriais, Salies ir uZsienio valstybiq socialines
srities institucijomis ir fondais, sudaryti ir vykdyti bendros veiklos programas ir projektus;

37.8. naudoti Centro le5as steigejo nustatyta tvarka Nuostatuose numatytam tikslui ir
uZdaviniams igyvendinti;

37.9. gauti labdarq ir param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo
nustatyta tvarka;

37 .I0. tureti ir kitq teisiq, numatytq Lietuvos Respublikos istatymuose ir kituose teises
aktuose.

38. Centro pareigos:
38.1. garantuoti racionalq ir ekonomi5kq materialiniq vertybiq naudojim4, tvarkym4 ir

apskait4;
38.2. priZinreti pastatus, irenginius ir komunikacijas;
38.3. uZtikrinti saugias darbo s4lygas darbuotojams ir paslaugq gavejams;
38.4. teikti meting veiklos ataskait4 Joni5kio rajono savivaldybes administracijos

Socialines paramos ir sveikatos skyriui;
38.5. uZtikrinti teikiamq paslaugq kokybg;
38.6. teikti paslaugas atsiZvelgiant ikiekvieno paslaugq gavejo individualius poreikius;
38.7. uZtikinti paslaugq gavejq teises ir teisetq interesq apsaugq;
38.8. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais nustatytas,

steigej o paskirtas funkcij as.

IX SKYRIUS
TURTAS, LESU SAlrrNrAI IR JU PANAUDOJIMAS

39. Centro le5as sudaro:
39. 1. savivaldybes biudZeto leSos;
39.2. valstybes biudZeto le5os;
39.3. paslaugq gavejq mokejimq le5os;
39.4. paramos bei kitos, teisetu bUdu igytos, ldSos.
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4I. Mokyklos buhalteris Centro buhaltering apskait4 ir atskaitomybg tvarko
vadovaudamasis Finansq ministerijos, Joni5kio rajono savivaldybes tarybos ir Joni5kio rajono
savivaldybes admini strac ij o s nustatyta tvarka.

42. Nesant nurodyos remejq le5q tikslines panaudojimo paskirties, Siq leSq tikslini
panaudoj im4 Mokyklos direktorius nustato isakymu.

43. Centro finansines veiklos kontrolg vykdo asignavimq valdytojas, kontroles funkcijas
atliekandios istaigos.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Mokykla Centro dokumentq saugojim4 ir valdym4 vykdo vadovaudamasi Lietuvos
archyvq departamento nustatytais dokumentq rengimo, tvarkymo, apskaitos reikalavimais.

45. Centro Nuostatus, jq pakeitimus ir papildymus, suderings su socialiniais partneriais,
tvirtina Mokyklos direktorius.

SUDERINTA
Joni5kio raj ono savivaldybes administracij os

Latma

SUDERINTA
Sutrikusio intelekto Zmoniq globos bendrijos
,,Viltis'o Joni5kio skyriaus pirmininke

Audrone Briedi6he


