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MARIJAMPOLES SOCIALINES PAGALBOS CENTRO
PARAMOS SNINTAT PADALINIO

IGLIAUKOS SENIUNIJOJE
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

l. Sie nuostatai reglamentuo.ja Paramos Seirrai padalinio Igliaukos seniDniio.je (toliau -
Padalinio), uZdavinius, funkcijas, paslaugq teikimo tvark4 ir valdym4.

2. Padalinys yra Marijampoles socialines pagalbos centro (toliau * Centro) sudetyje.
3. Padalinys vykdo Vaiko dienos centrq veikl4.
4. Vykdydamas veikl4 Padalinys vadovaujasi Lietuvos Respublikos (toliau-LR) Konstituci.ia,

LR Civiliniu kodeksu, LR socialiniq paslaugq istatymu. LR Vaiko teisiq apsaugos pagrindq !statymu,
Vaikq dienos centrll rekomendacijornis. Mari.iampoles savivaldybes tarybos sprendimais, Administracifos
direktoriaus !sakyrnais, Mero potvarkiais, Centro direktoriaus jsal<ynrais" kitais teises al<tais ir Siais
nuostatais.

5. Padalinio darb4 koordinuoja Centro Pagalbos socialines rizikos Seimoms tarnybos vadovas
(toliau-Tarnyba). Socialiniq paslaugq teikirnq organizuoja Padalinio vyriausias socialinis darbuotojas.

6. Padalinyje gali lanl<ytis il<i 30 klientq.
7. Padalinys iSlaikornas i5 Cerrtro nuostatLtose nLrrodytq le5q.
8. Padalinio adresas: Mariiarnpoles savivaldybe. lgliaukos seniCIni.ja, lgliaukos kaimas,

Vytauto g. lA.

II. PADALINIO UZDAVINIAI

9. Teikti bendr4sias bei socialiniq fgudziq ugdymo ir palaikymo instituciioje socialines
paslaugas:

L l. socialines rizikos vaikams:
9.2. vaikams gyvenanatiems socialines rizil<os Seirnose;
9.3. vaikams, augantiems Seimose, kurios nera itrauktos !

auginandiL; vaikus, apskait4, tadiau del skurdo, socialiniq, psichoroginiq ar
padidintos rizikos ap I inkoj e;

9.4. kitq Seimq vaikams, gyvenantiems Igliaukos ir Gudeliq

I II. PADALINIO F'TJNKCIJOS

10. Ugdyti Padalini lankandiq vail<q asmeninius ir socialinius gebe.iimus, paddti vaikams
integruotis i visuomeng, maZinti socialinE atskirri.

I L UZtikrinti vaikq saugumE, tenkintijq fizinius ir psichologinius poreikius.
12. Motyvuoti vaikus pagrindiniq asmens higienos ir darbo ig[dZiq.
13. Organizuoti vaikams nuolatini nemokam4 maitinim4.
14. Organizuoti vaikams popamoking veiklq, stiprinti mokymosi motyvaci.l4, padeti paruo5ti

namu darbus.

socialines rizil<os 5eimq,
kitq problemq, gyvena

seniInijose.



15. Organizuoti turining4 vaikq uZimtum4, rengti Sventes, konkursus, iSvykas, dalyvauti
ivairiuose renginiuose.

16. Padalini Iankandiq vaikq tevams teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo,
atstovavimo paslaugas.

17. Rengti tevams ir vail<arns bendrus renginius.

IV. PADALINIO PASLAUGV TEIKIMO TVARKA

18. Padalinio veikl4 vykdo vyriausias socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas,
individualiosios prieZiDros darbuotojas.

19. Padalinyje socialines paslaugos gali bDti teikiamos vaikams, kuriq deklaruota gyvenamoji
vieta yra Marijampoles savivaldybe, Igliaukos ar Gudeliq seniUnija.

20. I Padalini vaikaipriimami nuo 6-18 metq.
21 .Vaikai su negalia nuo 6 iki l8 m.
22.Del socialiniq igudZiq ugdymo ir palaikymo institucijoje (vaikams) paslaugq gavimo

Padalinyje, vienas i5 suaugusiqjq Seimos nariq ra5o pra5ym4 Centro direktoriui.
23. Pra5ym4 socialinems paslaugoms gauti, kartu su reikiamais dokumentais (Seimos

aplankymo aktu, asmens (Seimos) socialiniq paslaugq poreikio vertinimu), vyriausias socialinis
darbuotojas per l4 dienq pateikia Centro direktoriui.

24. Socialines paslaugos pradedamos teikti. gavus Centro direktoriaus isakymq del socialiniq
paslaugq asmeniui skyrimo.

25. Padalini lankandiq vaikq socialines paslaugos sustabdomos, atnaujinamos ir nutraukiamos
Centro direktoriaus isakymu, pateikus vieno i5 suaugusiqjq Seimos nariq praSym4.

v. VALDYMAS, LESU Salrtxtal, TURTAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

26. Valdymas, leSq Saltiniai, turtas, reorganizavimas ir likvidavimas numatyti Centro
nuostatuose.


