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Kedainiq raj ono savivaldybes tarybos
2019 m. gruodZio 20 d. sprendimuNr. TS-278

KEDAINIV BENDRUOMENES SOCIALINIO CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Kedainiq bendruomenes socialinis centras (toliau - Centras) yra biudZetine istaiga,
finansuojama i5 Kedainiq rajono savivaldybes, Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto ir kt.
leSq.

2. Centro savininkas yra Kedainiq rajono savivaldybe (klasifikatoriaus kodas 111103885),
o savininko teises ir pareigas igyvendina Kedainiq rajono savivaldybes taryba.
3. Centras yra juridinis asmuo, turintis savo nuostatus, s4skaitas banke, antspaud4 su
pavadinimu. Centro finansing veikl4 tvarko vyr. buhalteris.
4. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Socialines apsaugos ir
darbo ministerijos norminiais aktais, Kedainiq rajono savivaldybes tarybos sprendimais, mero
potvarkiais, administracij os direktoriaus isakymais ir Siais nuostatais.
5. Centro nuostatus tvirtina, keidia ir papildo Kedainiq rajono savivaldybes taryba.
6. Centras isteigtas Kedainiq rajono tarybos 2002 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 34 ,,Del
Kedainiq bendruomenes socialinio centro steigimo", sujungiant Nakvynes namus, pensininkq
bendrabut!, Setos 91-a.ji bendrabuti, Invalidq veiklos ir reabilitacijos centr4,,Likimasoo, Labdaros
vaisting.
7. Centro veiklos pradZia -2002 m. liepos 1d.
8. Centras teikia nestacionarias socialines paslaugas.
9. Centro pagrindine veiklos r[Sis:
9.1. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla:
9.1.1. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliaisiais
asmenimis veikla (kodas 88.10);
9.1.2. Kita, niekur kitur nepriskirt4 nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
(kodas 88.99).
10. Centro papildomos veiklos r[Sys:
10.1. Kita stacionarine globos veikla (kodas 87.90);
10.2. Kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla (kodas 86.90).

II SKYRIUS
YEIKLOS
TIKSLAI IR FT]NKCIJOS
CENTRO

I

1. Centro veiklos tikslas teikti

nestacionarias socialines paslaugas, socialing,
reabilitacing, kult[ring, Svieteji5k4, informacing pagalb4 bei paslaugas neigaliesiems ir socialiai
remtiniems asmenims bei socialines rizikos asmenims.
12. Centro veiklos funkcijos:
12.1. teikia Kedainiq miesto seni[nijos neigaliesiems bei pensinio amZiaus asmenims
pagalbos inamus paslaugas darbo, poilsio ir Svendiq dienomis;
12.2. teikia dienos socialines globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia dienos
centre bei klientq namuose;
12.3. teikia Kedainiq miesto seni[nijos socialines rizikos asmenims socialines prieZiuros
1

paslaugas;

12.4. teikia bendrosios praktikos slaugos paslaugas Kedainiq rajono suaugusiems
asmenims su negalia, gaunantiems dienos socialines globos paslaugas;
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2. 5 .

konsultuoj a nevyriausybines organ izacijas

C

entro kompetencij o s klausimai

s

;

12.6. organizuoja Kedainiq rajono savivaldybes gyventojq apr[pinim4 neigaliqjq
technines pagalbos priemonemis;

12.7. vykdo Kedainiq rajono socialines paramos program4, tvirtinamq Kedainiq rajono
savivaldybes tarybos;
12.8. organizuoja Kedainiq rajono savivaldybeje Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo paramos teikimq;
12.9. gavus labdar4 aprDpina nelgaliuosius, nepasiturindius bendruomenes narius daiktais,
drabuZiais, avalyne ir kt.;
l2.l0.laikinai apgyvendina, apnakvindina asmenis, neturindius nuolatinds gyvenamosios
vietos, teikia jiems socialines prieZilros paslaugas;
12.11. teikia kineziterapijos, masaZo paslaugas neigaliems, pensinio amZiaus Kedainiq
rajono gyventojams;
12.12. teikia informavimo, konsultavimo, laisvalaikio organizavimo, sociokultflrines ir
kitas socialines paslaugas nelgaliesiems, pensinio amZiaus asmenims, sudaro s4lygas jiems
realizuoti savo sugebejimus;
12.13. teikia kirpimo paslaugas neigaliesiems bei pensinio amZiaus Kedainiq rajono
gyventojams;
12.14. teikia maudymosi paslaugas Kedainiq rajono gyventojams, kurie neturi galimybes
maudytis savo namuose;

su

sveikatos prieZilros, Svietimo, kult[ros

bei kitomis
institucijomis bei nevyriausybinemis organizacijomis;
12.16. atlieka asmens gebejimo pasirupinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus
vertinim4;
12.17 . atlieka asmens veiklos ir gebejimq dalyvauti vertinim4;
12. 1 I . teiki a inte gral iq pagalb 4 Kedainiq raj ono gyventoj ams ;
12.19. vykdo suaugusio asmens globejo (r[pintojo) pareigas, kai asmuo gyvena
bendruomeneje ir nera fizinio asmens, galindio eiti globejo (rilpintojo) pareigas;
12.20. teikia asmeninio asistento paslaugas neigaliems darbingo amZiaus asmenims nuo
12.15. bendradarbiauja
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m.

III

SKYRIUS
CENTRO TEISES
13. Centras, vykdydamas savo uZdavinius ir funkcijas, turi teisg:
13.1. sudaryti sutartis su juridiniais bei fiziniais asmenimis;

13.2. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq institucijomis,
istaigomis, nevyriausybinemis organizacijomis, kiq valstybiq institucijomis, tarptautinemis
or ganizacijomi s bei Ziniasklaido s atstovais ;
13.3. teikti pasitlymus Kedainiq rajono savivaldybei su Centro veikla susijusiais
klausimais;
13.4. gauti i5 valstybes, savivaldybes institucijq ir kitq istaigq informacij4, i5vadas,
pasitlymus Centro kompetencij os klausimais;
13.5. pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;
13.6. Centras turi ir kitas istatymq ir kitq teises aktq suteiktas teises.

IV SKYRIUS
CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS
14. Centrui vadovauja direktorius, kuri konkurso b[du skiria i pareigas ir atleidZia i5 jq
Kedainiq rajono savivaldybes taryba Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
15. Centro direktorius yra atskaitingas Kedainiq rajono savivaldybes merui.

),.

6. Centro direktorius:
16.1. organizuojair uZtikrina visq Centrui pavestq funkcijq vykdym4;
1 6.2. sprendZia Centro kompetencij ai priskirtus klausimus;
16.3. priimair atleidLia Centro darbuotojus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas bei

1

tvirtina pareigybiq apra5ymus ;
16.4. igyvendina strateginius planus, programas Centro veiklai tobulinti;
16.5. pagal savo kompetencijq leidZia isakymus ir uZtikrina jq vykdymq;
16.6. r[pinasi, kad racionaliai ir taupiai bltq naudojamos Centrui skirtos biudZeto ir kitos
le5os, tinkamai saugomos materialines vertybes, atsako uZ Centro flking ir finansing veikl4;
16.7. organizuoja ir kontroliuoja darbo tvark4 ir drausmg, tvirtina vidaus darbo tvarkos
taisykles;
16.8. atsako uZ uZdaviniq ir funkcijq, numatytq Siuose nuostatuose, igyvendinim4;
16.9. atstovauja Centrui teismuose, valstybines valdZios, savivaldybes institucijose,
santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
16.10. teikia informacij4 visuomenei apie Centro veikl4 ir teikiamas paslaugas;
pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustatyto
16.11. tvirtina Centro vidaus strukt[r4
didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus, padaliniq darbo organizavimo, klientq priemimo ir kt.

ir

reikalingas tvarkas;
16.12. vykdo kitas istatymq ir teises aktq jam pavestas funkcijas'
17. Centro darbuotojq uZdavinius, funkcijas ir atsakomybg reglamentuoja pareigybiq
apra5ymai.
18. Darbo sutartis su juridinio asmens vadovu pasibaigia at5aukus juridinio asmens
vadovq istatymuose arba steigimo dokumentuose nustatyta tvarka.
darbuotojai uZ drausmes paZeidimus atsako Lietuvos
19. Centro direktorius

ir

Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
CENTRO DARBUOTOJY PRIEMIMAS I DARBAIR ATLEIDIMAS
DARBO UZiVTOTNSCIO JIEMS MOKEJIMAS

I5IO,

20. Centro darbuotojq priemimo i darb4 ir atleidimo i5 jo tvarka ir sqlygos, darbo
uZmokestis nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais.

VI SKYRIUS
IR KONTROLE
FINANSAVIMAS
CENTRO
21. Centras turt4 valdo, naudoja ir disponuoja jarn patikejimo teise perduotu Kedainiq
rajono savivaldybes tarybos sprendimu bei isigytu i5 rajono savivaldybes biudZeto skirtq
asignavimq bei kitq Saltiniq nematerialiuoju, ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu
istatymq nustatyta tvarka.
22. Centro leSq Saltiniai:
22.1 . Kddainiq raj ono savivaldybes biudZeto leSos;
22.2. Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto le5os;
22.3. le5os gautos kaip parama i5 kitq Lietuvos ir uZsienio valstybiq fiziniq arba juridiniq
asmenq;
22.4.Lietros ir uZsienio fondq leSos;
22.5. le5os uZ atsitiktines paslaugas;
22.6. Europos SEiungos leSos.
23. Centro finansing veikl4 kontroliuoja Kedainiq rajono savivaldybes Kontroles ir audito
tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius, kitos lstatymq numatytos institucijos.
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VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24.

Informacija apie Centro veikl4 skelbiama istaigos intemeto svetaineje, per kitas
visuomenes informavimo priemones.
taryba Lietuvos
25. Centr4 reorganizuoja arba likviduoja Kedainiq rajono
Re spublikos istatymq nustatyta tvarkea;p,,1,?;:t:;fr.,,.'
direktord

Rita KauPieni
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