
MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, TURINČIŲINTELEKTO SUTRIKIMŲ, DIENOS UŽIMTUMO
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2021 m. spalio 15 d. Nr.

Marijampolė

Vadovaudamasi Marijampolės socialinės pagalbos centro nuostatų, įregistruotų Juridinių

asmenų registre 2018 m. liepos 5 d., 18.7 punktu:

1. T v i r t i n u Marijampolės socialinės pagalbos centro Asmenų, turinčių intelekto

sutrikimų, dienos užimtumo padalinio nuostatus (pridedama).

2. L a i k a u Marijampolės socialinės pagalbos centro direktoriaus 2017-01-19 įsakymą

Nr. V-5 „Dėl nuostatų tvirtinimo“ netekusiu galios.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui,

laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas Asta Klimienė

Daiva Jakimavičiūtė, el. p. jaunuoliai@mspc.lt
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PATVIRTINTA

Marijampolės socialinės

pagalbos centro direktoriaus

2021-10-15 įsak. Nr. V-94

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO

ASMENŲ, TURINČIŲ INTELEKTO SUTRIKIMŲ, DIENOS UŽIMTUMO

PADALINIO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Marijampolės socialinės pagalbos centro (toliau – Centro) Asmenų, turinčių intelekto

sutrikimų, dienos užimtumo (toliau – Padalinio) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja jo

valdymą, uždavinius ir funkcijas.

2. Padalinys yra Marijampolės socialinės pagalbos centro sudėtyje.

3. Socialinių paslaugų teikimą organizuoja Padalinio vyriausias socialinis darbuotojas.

Dienos socialinės globos paslaugas padalinyje teikia vyr. socialinis darbuotojas, socialinis

darbuotojas, psichologas, bendrosios praktikos slaugytoja, socialinio darbuotojo padėjėjai. 

4. Padalinys išlaikomas iš Centro nuostatuose nurodytų lėšų.

5. Vykdydamas veiklą Padalinys vadovaujasi Lietuvos respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, Marijampolės

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Marijampolės savivaldybės mero potvarkiais,

Centro direktoriaus įsakymais, kitais teisės, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, šiais

Nuostatais.  

6. Padalinyje yra 28 vietos klientams.

7. Padalinio adresas: Bažnyčios g. 19, Marijampolė.

II. PADALINIO UŽDAVINIAI

8. Padalinyje teikti licencijuotas institucinės socialinės globos (dienos) suaugusiems

asmenims su negalia paslaugas, asmenims nuo 18m. iki 45 m. ir gyvenantiems Marijampolės

savivaldybės teritorijoje. 

III. PADALINIO FUNKCIJOS

9. Organizuoti klientų laisvalaikį ugdymo procese taikyti  įvairiais meno terapijos rūšis.

10. Neįgaliųjų ugdymą organizuoti taip, kad įgytų nepertraukiamą pobūdį, tam ruošiant

šeimos narius bei socialinę aplinką.

11. Dirbti pagal klientų individualų socialinės globos planą (ISGP), į sudarymą įtraukiant

klientą, specialistus, bei jo artimuosius. 

12. Užtikrinti klientų saugumą, tenkinti jų fizinius ir psichologinius poreikius.

13. Ugdyti klientų asmenius, socialinius, bei saviraiškos gebėjimus, padėti jiems integruotis

į visuomenę mažinant socialinę atskirtį.

14. Teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas.

15. Viešai skelbti visuomenei vykdomos veiklos tikslus, uždavinius, jų įgyvendinimo

priemones ir teikiamas paslaugas.

III. PADALINIO VEIKLOS TVARKA IR SĄLYGOS

17. Klientai, kuriems reikalingos šiame padalinyje teikiamos paslaugos kreipiasi į

Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijas.
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18. Padalinio klientų ISGP sudaro socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai,

bendrosios praktikos slaugytoja, psichologas, kineziterapeutė, kartu įtraukiamas klientas bei jo

artimieji. 

19. Medicinos paslaugų teikimą organizuoja bendrosios praktikos slaugytoja.

20. Klientai maitinami tris kartus per dieną, maisto kokybės tikrinimą atlieka bendrosios

praktikos slaugytoja.

21. Padalinyje pildomos klientų asmens bylos, kuriose saugomi visi su klientu susiję

dokumentai. 

22. Visų paslaugas teikiančių specialistų funkcijos nurodytos pareiginiuose nuostatuose.

IV. PASLAUGŲ GAVĖJAI

23. Socialinės paslaugos teikiamos Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyvenantiems

asmenims, turintiems intelekto sutrikimų, nuo 18m. iki 45 m. amžiaus. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Padalinys reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Centro nuostatuose

numatyta tvarka. 

25. G i n č a i t a r p k l i e n t ų i r d a r b u o t o j ų , n a g r i n ė j a m i L i e t u v o s R e s p u b l i k o s t e i s ė s a k t ų 

nustatyta tvarka.
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