FpGIslnuota
nTRTDNIUASTCFIJJREGISTRE^|

PATVIRTINTA

zo4* bihxe'{lY
"'
x*"

- r/94'

FF 4 6 9 3? -

Siauliq miesto savivaldybestarybos
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SnuIItT

MIESTo SAwvALDYBES

SoCIALINIU

PASLAUGU CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siauliq miesto savivaldybes socialiniq paslaugq centro nuostatai (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja Siauliq miesto savivaldybes socialiniq paslaugq centro (toliau - Centras) teising
formq, savinink4, savininko teises ir pareigasigyvendinandi4 institucijq ir jos kompetencij4,veiklos
tiksl4, veiklos sritis ir ruSis, vadovo kompetencij4, skyrimo ir atleidimo tvark4, reorganizavimo,
likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Centrassavo veikloje vadovaujasiLietuvos RespublikosKonstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko
teisiq apsaugos pagrindq istatymu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu ir kitais
istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Socialiniq paslaugq kata-logu,Lietuvos
Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijos ir kitais teises aktais, Siauliq miesto
savivaldybes(toliau - Savivaldybe) tarybos sprendimais,Savivaldybesadministracijos direktoriaus
isakymais, Savivaldybdsmero potvarkiais ir Nuostatais.
3. Centrasyra viesasisjuridinis asmuo,turintis antspaud4su savopavadinimu,i5laidq sqmat4ir
s4skaitasLietuvos Respublikos iregistruotuosebankuose.
4. Centras - tai bendr4siasir specialiqsiassocialinespaslaugasteikianti istaiga.
5. Centro teisine forma - biudZetineistaiga.
6. Centro savininkas- Siauliq miesto savivaldybe.
7. Centro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Savivaldybes taryba.
Savivaldybestarybos kompetencij4 nustatoLietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq lstatymas.
8. Centro finansiniai metai sutampasu kalendonniais metais.
9. Centrasyra paramos gavejas,veikiantis Lietuvos Respublikos istatymu nustatytatvarka.
10. Centrovie5i prane5imaiskelbiamiCentro internetosvetainejewww.spc.siauliai.lt.
11.Centrobuveine:TilZesg. 638, 78166Siauliai.
12. Centras turi tureti teises aktq nustatyta tvarka gautas reikalingas licencijas (leidimus)
Centro veiklai. numatWaiNuostatuose,uZtikrinti.
II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS SRITIS, NUSYS, TIKSLAS, FUNKCIJOS, UZDAVINIAI
13. Centroveiklos sritis - socialiniqpaslaugqteikimas.
14. Centro veiklos ruSyspagal Ekonominesveiklos rfrSiqklasifikatoriq:
14.1.nesusijusiosu apgyvendinimusocialiniodarboveikla, kodas 88;
I4.2. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliaisiais
asmenimisveikla,kodas88.10;
14.3.vaikq dienosprieZiurosveikla, kodas 88.91;
14.4.kita, niekur kitur nepriskirta,nesusijusisu apgyvendinimusocialinio darbo veikla, kodas
88.99;
14.5.kita stacionarineglobosveikla, kodas 87.90:
14.6.kita Zmoniq sveikatosprieZilros veikla, kodas 86.90;
14.7.kita, niekur kitur nepriskirta,asmenqaptarnavimoveikla, kodas 96.09;
14.8.kitq maitinimo paslaugqteikimas,kodas 56.29;
kodas68.20;
14.9.nuosavoarbanuomojamonekilnojamojoturto nuoma ir eksploatavimas,
kitur
nepriskirtas,
keleivinis
sausumos
transportas,
kodas
49
14.10. kitas, niekur
.39.
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15. Centro tikslas - sudaryti s4lygas asmeniui (Seimai) ugdyti ar stiprinti gebejimus ir
galimybessavaranki5kaisprEstisavo socialinesproblemasir padeti iveikti socialingatskirti.
16. Centro uZdaviniaiyra Sie:
16.1. teikti bendr4siasir speciali4siassocialinespaslaugasCentre ir paslaugqgavejonamuose,
atsiZvelgianti asmens(Seimos)socialiniq paslaugqporeiki, uZtikrinti teikiamq socialiniqpaslaugq
kokybg;
16.2.vykdyti atvejo vadybosfunkcijas ir koordinuoti atvejo vadybosprocesus;
16.3" lykdyti Globos centro funkcijas, kad visiems ivaikintiems vaikams, socialiniq globejq,
globejq giminaidiq globojamiems (rlpinamiems) vaikams, budindiq globotojq priZir"rrimiems
vaikams ir budintiems globotojams,socialiniamsglobejams,giobejamsgiminaidiams,itdviams ar
asmenims, ketinantiems jais tapti, bltq prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacind,
psichosociaiine,teisine ir kita pagalbasiekiant tinkamo vaiko, ivaikio ugdymo ir auklejimo Seimai
artimoje aplinkoje.
1i. Centras,igyvendindamasuZdavinius,atlieka Siasfunkcijas:
17.1. teikia Centre bendr4sias socialines paslaugas (konsultavimo, tarpininkavimo ir
atstovavimo, maitinimo organizavimo, apr[pinimo bftiniausiais drabuZiais ir avalyne, transporto
organizavimo,sociokultlrines, asmenindshigienosir prieZifuosorganizavimo,kitas bendr4sias);
17.2. teikia socialinesprieZilros paslaugas(pagalbosi namus, socialiniq igldZiq ugdymo ir
palaikymo, laikino apnakvindinimo,psichosocialinespagalbos,apgyvendinimonakvynesnamuose
ir kriziq centruose);
17.3.nustatoasmenq(Seimos)socialiniqpasiaugqporeiki;
17.4. vertina asmens(Seimos)finansinesgalimybesmoketi uZ socialinespaslaugasir nustatl-to
asmens(Seimos)mokejimo uZ socialinespaslaugasdydi;
11.5. vertina asmens galimybes pasirupinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus
savaranki5kaiar naudojantispagalbakonkrediojesrityje ir parengiaiSvad4;
17.6. informuoja ir konsultuojaSiauliq miesto gyventojusapie teikiamaspaslaugas,analizuoja
ir rekomenduojaklientamsreikiam4pagalb4;
17.1. organizuoja busto ir aplinkos pritaikymo asmenq su negalia poreikiams programq
igyvendinim4;
17.8.organizuojair (ar) apr[pina asmenissu negaliatechninespagalbospriemonemis;
17.9.teikia socialinesprieZi[ros paslaugasSeimoms;
17.10. vykdo atvejo vadybos taikym4 ir inicijavim4, atvejo nagrinejim4,pagalbosSeimai
poreikiq vertinim4, pagalbosplano sudarym4ir igyvendinim4, Seimosstebdsen4,pagalbosplano
perZilr4, atvejo vadybosprocesouZbaigim4;
l7.ll. teikia integraliospagalbos(socialinesglobosir slaugos)asmensnamuosepaslaugas;
17.12.teikia dienos socialinesprieZi[ros ir ugdymo paslaugasvaikams (vaikq dienoscentre)ir
jq Seimosnariams,gina vaikq teises,padedavaikams adaptuotisSeimojeir visuomen€je;
17.13"bendradarbiaujasu valstybesir savivaldybiqinstitucijomis,istaigomis;
17.14. suveda duomenis apie suteiktaspaslaugasi Socialines paramos Seimai informacinq
sistemq(SPIS);
17.15. vykdo budindiq globotojq, socialiniq globejq, globejq giminaidiq, iteviq, Seimynq
dalyviq pasirengimo globoti (r[pintis), priZiDreti vaikus, ivaikinti ir bendruomeniniq vaikq globos
namq socialiniq darbuotojq(socialiniqpedagogq)pasirengimodirbti Sioseistaigosemoklrnus pagal
Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo
ministerijosdirektoriauspatvirtintasGlobejq ir iteviq mokymo ir konsultavimoprogramas;
17.16.parenka vaikui socialini globej4, globej4 giminaiti ir teikia jo kandidatfir4teises aktq
nustatytatvarka;
17.I7. koordinuojapagalbosteikim4 vaikams,globojamiems(rDpinamiems)socialiniq globejq,
globejq giminaidiq, Seimynq, ir socialiniams globejams, globejams giminaidiams, Seimynq
dallviams ir teikia jiems psichosocialing,konsultacingar kit4 pagalb4. Sios paslaugosgali btti
teikiamosir iteviamsjq padiq praSymu;
17.18. veftina socialinio globejo, globejo giminaidio vykdomos veiklos kokybE teisesaktq
nustatyta tvarka:

17.Ig. vykdo kitas lstatymq ir teisesaktqjam nustatl'tasfunkcijas.
III SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS
18. Centras,igyvendindamasjam nustatytusuZdavinius,turi teisg:
pasi[lymus ir
18.1. gauti iivalstybes ir savivaldybiqinstitucijq, istaigq informacij4, i5vadas,
kitoki4 ^Jd1iugq,kurios reikia sprendZiantCentrokompetencijaipriskirtusklausimus;
del
18.2. teikti atitinkamoms valstybds ir savivaldybiq institucijoms, istaigoms pasi[llrnus
nestacionariniqbendrqiq ir specialiqjq socialiniq paslaugqteikimo;
18.3.pasitelkti savo darbui reikalingusspecialistuspagalsutartis;
veiklos
1g.4. Lietuvos Respublikos labdaroi i. pururnosistatymo nustatyta tvarka gauti param4
tikslams ir funkcijoms fgyvendinti;
18.5.naudotispatikejimo teiseperduotuSavivaldybesturtu;
18.6.dalyvautipasitarimuose,svarstymuoseir pan., susijusiuosesu Centroveikla;
paramosir
1g.7. paiaikl'ti rySius su rajonq, Saliesir uZsieniosocialinespaskirties istaigomis,
labdarosfondais,nevyriausybinemisorganizacijomis ir pan';
nustatyta
i8.8. teikti mokamas socialinespaslaugaskitq savivaldybiq gyventojamsteisdsaktq
fvarka;
iS.9. ikitas istatymq ir teisesaktq suteiktasteises'
19. CentrasPrivalo:
civiliniu
19.1. vadovaudamasisLietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
Lietuvos
kodeksu,Lietuvos Respublikoslstatymais,Lietuvos RespublikosVyriausybesnutarimais'
Savivaldybes
aktais,
ir darboministerijosteisesaktais,kitais teises
Respublikossocialines^apsaugos
direktoriaus
tarytos sprendimais, Savivaldybes mero potvarkiais, Savivaldybesadministracijos
specialiqjq
ir
i5tekliais, uZtikrinti bendrqiq
isakymais ir Nuostatais, naudodamasis iurimais
socialiniqpaslaugqteikim4 Centreir asmensnamuose;
19.2. naudoti lesastik Nuostatuosenurodl.tiemsuZdaviniamsvykdyti ir tik pagal asignavimq

valdytojq patvirtintasprogramas;
i9.3. teikti steigejuiir kitomsistatymqnustatytomsinstitucijomssavoveiklos ataskaitas'
ir kituose teisesaktuosenumatl'tq teisiq ir pareigq'
20. Centrasgali tureti kitq istatymuose
IV SKYRIUS
CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS
Direktoriaus
21. Centrui vadovauja direktorius, kuris ! pareigas skiriamas konkurso b[du.
teisesir pareigasnustatoNuostataiir direktoriauspareigybdsapraSymas.
jq priima
ZZ. Sprenaim4del direktoriauspriemimo I pareigas,jo atleidimo arba at5aukimoi5
Savivaldybesmeras.
Lietuvos
23. Savivaldybes meras vykdo kitas funkcijas, susijusias su darbo santykiais,
Savivaldybes
kai
(i5skyrus
atvejus,
Respublikos darbo kodekso ir kiiq teises aktq nustatyta tvarka
narys).
m"ro p*eigas laikinai eina Savivaldybesmero pavaduotojasar kitas Savivaldybestarybos
24. Direktorius:
24.l.vadovauja Centrui ir atsakouZjo veikl4;
nustatytos
24.2. organizuojaCentro darb4,kad bfltq igyvendinami Centro tikslai ir atliekamos
funkcijos;
,1,-.
vykdomr
24.3. u1rlkrina,kad Centro veikloje butq laikomasi Lietuvos Respublikosistatyrnq,
sprendimai;
LietuvosRespublikosVyriausybesnutaiimai ir kiti teisesaktai, Savivaldybestarybos
24.4. telkiakolektyv4 Centrotikslui ir uZdaviniams'lgyvendinti;
uZ
Z4-5.uLt\WrnaCentro materialiniq,finansiniq ir Zmogi5kqjqi5tekliq panaudojim4,atsako
istaigosfiking ir finansing veikl4;
24.6. atstovaujaCentrui valstybesir savivaldybesinstitucijoseir istaigose;
24.7. leidhiaisakymusj o kompetencijai priskirtais klausimais;
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24.8. rengiair teikia steigejuitvirtinti Nuostatusir kt.;
24.9. terkia si[lymus Savivaldybesadministracijaidel Centro darbuotojqpareigybiqsteigimo,
sudaro pareigybiq s4ra54, nevir5ydamasnustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus, ir
suformuoja struktlr4, atsiZvelgdamasi Socialinesapsaugosir darbo ministro patvirtintq darbuotojq
darbo laiko s4naudqnormatyvq reikalavimus;
24.10. teisesaktq nustatytatvarka priima i darb4ir atleidZiai5 darbo darbuotojus,r[pinasi jq
profesiniu tobulejimu, skatina juos ir skiria jiems drausminesnuobaudas,uZtikrina darbuotojams
saugias darbo sElygas, sudaro s4lygas kelti kvalifikacij4 ir atestuotis, r[pinasi, kad specialistq
komandoje dirbtq tinkamas asmeninessavybesturintis personalas;
24.11. tvirtina Centro organizacing struktur4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas darbo
uZmokesdiuiskirtq le5q, taip pat darbuotojqpareiginiusnuostatus,vidaus darbo tvarkos taisykles,
dokumentus;
saugosdarbeinstrukcijasir kitus Centrovidaus administravim4reglamentuojandius
24.12" uZtikrina racionalq ir taupq leSq ir turto naudojim4, kad Centro finansiniai
isipareigojimai nevir5ytq jo finansiniq galimybiq, veiksming4 Centro vidaus kontroles sistemos
sukDrim4,jos veikim4 ir tobulinim4;
24.13. teises aktq nustatyta tvarka atstovauja Centrui teisme ar kitose valstybes at
savivaldybiqinstitucijose,istaigoseir organizacijose;
24.14. teikia informacij4 visuomenei apie Centro veikl4, vykdomas programas ir Centro
veiklos efektyvum4;
24.15. rengia ir igyvendina ivairius projektus, skirtus socialiniq paslaugq infrastruktrrros
pletrai ir pan.;
24.16. teikia ataskaitasteises aktq nustatytatvarka apie Centro veikl4, suteiktassocialines
paslaugas;
funkcijas.
24.17. vykdo kitas istatymq ir teisesaktqja* nustaty'tas
25. Direktoriaus laikinai nesant (ligos, atostogq,komandiruotesmetu ir kitais atvejais),jo
funkcijas vykdo socialiniq programq koordinatorius, o jo nesant * kitas Savivaldybdsmero
paskirtasdarbuotojas.
26. Centroveikla grindZiamaskaidrumo,atskaitomybes,vie5umoprincipais.

V SKYRIUS
DARBUOT9JU PRIEMIMAS I PAREIGASIR ATLEIDIMAS IS JU, DARBO
UZMOKESCIO MOKEJIMAS IR FINANSAVIMAS
27. Centro darbuotojai priimami i pareigas, atleidZiami i5 jq ir jq darbo uZmokestis
nustatomasvadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimaisir kitais teisesaktais.
28. Centrasturt4 valdo, naudojair juo disponuojaLietuvos Respublikosistatymqir kitq teises
aktq nustatytatvarka.
29. Centro finansavimo Saltiniai yra:
29.1.Lietwos RespublikosvalstybesbiudZetole5os;
29.2. savivaldybesbiudZetoleSos;
29.3. kitos teisetaiigytos leSos.

VI SKYRIUS
KONTROLE IR ATSKAITOMYBE
30. Centro veiklos ir i5or6sfinansini audit4 atlieka Siauliq miesto savivaldybeskontroles l t
audito tarnyba, o vidaus auditas atliekamasvadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles 1r
teisesaktais.
vidausaudito istatymu,kitais vidaus audit4reglamentuojanpiais
3 1. CentrasatskaitingasSavivaldybestarybai.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
ar pertvarkomas Savivaldybestarybos
vadovaujantisLietuvos Respublikos
Nuostatuose i5destytus klausimus, ar jei
nei Nuostatai, taikomos tq teises akfll

Siuuliq miesta sdvivaldYbis
socialiniq paslaug'!centro
direknrd
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