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VAIKU GEROVES CENTRO ,,PASTOGE" NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.Vaikq geroves centro
geroves centro ,,Pastog6" (toliau

-

,,Pastogd'o nuostatai (toliau

-

Nuostatai) reglamentuoja Vaikq

Centras) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko

teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, veiklos teisini pagrind4, veiklos sriti, tiksl4,

uZdavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavim4

darb4,

jq

jq naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg ir veiklos
informacijos vie5o paskelbimo tvarkq, taip pat Centro likvidavim4, reorganizavimE ir

darbo apmokejimo tvark4, turt4,
prieZi|:rtq,

ir valdym4, darbuotojq priemim4 i

1e5as,

pertvarkym4,

2. Centro teisine forma - biudZetine istaiga.
3' Centras yra ribotos civilines atsakomybes

juridinis asmuo, turintis s4skaitq
Lietuvos bankuose, antspaud4 su savo pavadinimu ir blankus, juridinio asmens kodas 235144560.
viesasis

4. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq

Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq
istatymu, kitais istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, socialines apsaugos ir darbo ministro
isakymais,
kitais teises aktais ir Nuostatais,

5.

Nuostatai keidiami Lietuvos Respublikos biudZetiniq
istaigq istatymo nustatyta tvarka.
Centro buveine - P. Plechavidiaus g.2I,LT-49260 Kaunas, Lietuvos Respublika.

6.
7. Centras yra paramos gavejas.
8. centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Centro veiklos laikotarpis yra neribotas.

II

SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, F.UNKCIJoS

10. Pagrindine Centro veiklos

sritis

socialine veikla. Veiklos r[Sys pagai

Ekonomines veiklos rdsiq klasifikatoriq:
10.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas (56.29);

10.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas (85.51);
1

0.3. kultririnis Svietimas (95.52);

. l0.4.Svietimui btrdingq paslaugq veikla (g5.60);
10.5. kita stacionarine globos veikla (37.90);
10.6. vaikq dienos prieZirlros veikla (88.91);
10.7. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo
veikla
(88.ee).
1

(toliau

-

1. Centro teikiamos sociaiines paslaugos:

11.1. kitos bendrosios socialines paslaugos (Socialines paramos informacines
sistemos
SPIS) kodas ) (SPIS kodas 200);
11.2. informavimas (SPIS kodas 201);
1

1.3. konsultavimas (SPIS kodas 202);

11.4. tarpininkavimas
1

ir atstovavimas (SpIS kodas 203);

1.5. transporto organizavimas (SPIS kodas 206);

I 1.6. sociokulturines paslaugos (SPIS kodas 207);
I 1.7. socialiniq igudziq ugdymas

ir palaikymas (SpIS kodas 320);

I 1.8. psichosocialine pagalba (SPIS kodas 360);

I 1.9. pagalba globejams (r0pintojams)

ir ivaikintojams (SpIS kodas 3g0);
11.10. trumpalaike sociarine globa (spIS kodas 422,423).
12' Centras gali uZsiimti ir kita veikla, kuri neprieStarauja
istatymams, Nuostatams ir
Centro veiklos tikslams.
13. Jei veiklai, numatytai Nuostatuose,
istatymq nustatyta tvarka reikalinga licencija
(leidimas), toki4 licencii 4 (leidimg centras privalo tureti.

14' Centro tikslas

teikti bendr4sias ir speciali4sias socialines paslaugas socialines
rizikos vaikams, likusiems be tevq globos vaikams; tdvams, iS kuriq paimti
vaikai; globejams

-

(r[pintojams) ir iteviams, siekiant kokybiSkai priZiDreti ir visapusiskai
ugdyti globojamus vaikus,
sudaryti s4lygas sprgsti susidariusias socialines ir psichologines problemas,
siekiant

jq

optimalaus

ir efektyvaus dalyvavimo visuomeneje.
15. Centro uZdaviniai:

15.1' teikti socialines paslaugas socialines rizikos vaikui, likusiam
be tevq globos
vaikui, kuriant saugiE ir sveik4 vaiko ugdymosi ir vystymosi aplink4,
formuojant savarankisko
gyvenimo igrldZius, atkuriant, palaikant ir stiprinant socialinius
rySius su Seima, artimaisiais,
visuomene ir organizuojant su Svietimu ir ugdymu suderint4
pagalbq bei isnaudojant
visas

galimybes, kad vaikas gyventq Seimoje;

15'2' teikti socialines paslaugos socialines rizikos Seimai, padedant ugdyti suaugusiq
jeimos nariq socialinius
igldZius ir motyvacij4, kurti saugi4, sveik4 ir darni4 aplink4 jq namuose,
Seimoje, palaikyti socialinius rySius su visuomene
visapusi vystym4si ir ugdym4;

ir

uZtikrinti Sioje Seimoje augandiq vaikq

15.3. teikti speciali4sias socialines (trumpalaikes socialines globos) paslaugas
vaikams, laikinai likusiems be tevq globos; socialines rizikos vaikams ar vaikams
iS socialines
rizikos Seimq;
15'4. teikti socialines prieZitros (socialiniq
igudZiq ugdymo
socialines rizikos vaikams ir jq Seimoms;

ir palaikymo) paslaugas

15.5' teikti psichosocialing pagalb4 socialines rizikos vaikams (patyrusiems
ar kuriems
kyla pavojus patirti smurt4,

15'6. uZtikrinti vaiko teisiq

ir teisetq interesq

apsaugQ, ugdymo,

teikiamu socialiniu

paslaugq kokybg;

15.7. sudaryti vaikui artimas Seimos aplinkai gyvenimo s4lygas, atitinkandias
io
amZiq, sveikat4 ir brand4;
15'8' dirbti socialini darb4 su vaiku ir jo tevais,
igyvendinant vaiko laikinosios slobos
(rDpybos) plan?;

pagalb4

15'9' apgyvendinti tevq globos netekusi vaik4 globejo (rtipintojo) Seimoje,
teikti
globejams (rdpintojams) ir iteviams;
15.10. surasti

ir atrinkti asmenis, norindius ir

galindius tapti globejais (r[pintojais),

iteviais, atlikti pradini ivertinim4, organizuoti mokymus pagal Globejq (mpintojq)
mokymo ir konsultavimo (GIMK) program4, parengti i5vad4.

16' Centras, igyvendindamas savo tiksl4

ir

ir

iteviq

vykdydamas uZdavinius. atlieka

Sias

funkcijas:
16.1. uZtikrina vaiko teisiq ir teisetq interesrl apsaugQ;

16'2' sudato vaikui artimas Seimos aplinkai gyvenimo s4lygas, atitinkandias jo
amZiq,
sveikat4 ir brand4;

16'3, uZtikrina vaikui globos (rdpybos), ugdymo, teikiamq socialinirl paslaugq
kokybg;

16'4' dirba socialini darb4 su vaiku ir jo tevais,
igyvendinant vaiko laikinosios slobos
(nipybos) plan?;

16'5' uztikdna, kad Centre pagal ivertintus individualius vaiko poreikius
bftq
sudaromas

ir igyvendinamas individualus vaiko laikinosios globos (rdpybos) planas;
16'6' pletoja vaiko gebejimus, rupinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu,
skatina vaiko

fizing, psiching ir socialing brand4, ugdo pilietiSkum4, dorinius, socialinius,
sveikos gyvensenos ir
higienos igfldZius, sudaryti s4lygas vaiko savirai5kai;

16.7. teikta socialiniq igudziq ugdymo ir palaikymo, sociokultDrines ir kitas su vaiko
mu, jo teisiq apsauga, integracija i 5eim4, visuomeng susijusias socialines paslaugas;
16.8. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas;
1d.9. teikia psichosocialines pagalbos paslaugas, organizuoja laisvalaikio uZimtumq;

16.10. dalyvauja projektineje veikloje, bendradarbiauja su nevyriausybinemis
organizacijomis (toliau - NVO), socialiniais partneriais, remejais, siekdamas teigiamq pokydiq
Seimose;
I 6.

1

1. bendradarbiauja su:

ir

istaigomis sprendZiant socialinio
darbo su vaiko tevq Seima organizavimo, globejq (r[pintojq) paieskos ir ivaikinimo klausimus;
16.1;12. vaiko tevais ir kitais jo artimaisiais giminaidiais, siekiant atkurti ar palaikyti
16.11.1. valstybes

ir

savivaldybiq institucijomis

tarpusavio rySius, sudarandius prielaidas vaikui gtii:ti i tevq 5eim4;

analizuoja informacrj4 apie socialines rizikos vaikus ir socialines
rizikos Seimas ir teikia informacij4 visiems su vaiko interesais susijusiems juridiniams asmenims;
16.13. atlieka kitas Lietuvos Respublikos istatymq ir kiq teises aktq nustatytas
16.12. kaupia

ir

funkcijas.

III SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

17. Centro savininke yru Kauno miesto savivaldybe
Laisves aL 96,LT-44251 Kaunas, kodas 111106319. Savininko teises

institucija

-

(toliau
ir

Savininkas),

pareigas igyvendinanti

Kauno miesto savivaldybes taryba. Jos kompetencij4 nustato Lietuvos Respublikos

biudZetiniq istaigq istatymas.
18. Savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos kompetencija:
18.1.

tvirtinti ir keisti Nuostatus;

18.2.

tvirtinti didZiausi4 leistin4 Centro pareigybiq skaidiq;

18,3.

priimti sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;

priimti sprendim4 del Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
18.5. priimti sprendim4 del Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
18.6. skirti ir atleisti likvidatoriq arba sudaryti likvidacing komisijE ir nutraukti jos

18.4.

igaliojimus;
18.7. kitos Lietuvos Respublikos teises aktuose numa$rtos pareigos

ir

teises, bUtinos

C€ntro veiklai uZtikrinti.
19. Centrui vadovauja Centro direktorius, kuris priimamas

j,t teises aktq nustatyta tvarka.

i pareigas ir atleidZiamas

i5

20' Kai Centro direktoriaus laikinai nera del atostogrl, ligos ar

komandiruotes,

aus pareigas eina Centro direktoriaus pavaduotojas, kurio pareiginiuose nuostatuose
yta 5i flrnkcija, arbakitas teises aktq nustat5da tvarka paskirtas asmuo.
2 1.

Cenho direktoriaus kompetencija:

2Ll.

oryaniz,toti Cento

d*b+ kad brltq igyvendinami

Centro tikslai

ir

atliekamos

nustat5rtos funkcijos;

)l-)- '"fikinnr, kad hrq laikomasi istatymq,

kitq teises aktq ir Nuostatq;

2l 3- iscyma m'art tta tvaka priimti i darb4 ir atleisti i5 darbo Centro darbuotojus;
2l-a- is4q rsafyta tvarka skatinti Centro darbuotojus, skirti jiems drausmines

ilrJrrirs

215-

l€ifu

tvirtiri Ccfto

strukhlr4

ir

pareigybiq sqraS4, nevir5ijant nustatyto didZiausio

fciSsrhirt stridi4
2l-6- organizni Centro b.halterin? apskait4, Centro dokumentq saugojim4 ir valdym4;

21.7- garanuroti kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes
istatymq Vie5ojo 5sft1sfiarrs 4skaitos ir finansines atskaitomybes standartus teikiami finansiniq
ataskaitq rinkiniai, biudZeto qvkdlmo ataskaitq rinkiniai ir statistines
ataskaitos biitq teisingi;
21.8. uZtikrinti teisingos, tikslios ir i5samios informacijos apie iikinius
ivykius ir rikines
operacijas pateikim4 laiku hbalterines apskaitos tvarkytojui; racionalq
ir taupq lesq ir turto
naudojim4, veiksming4 Cent'o vidaus kontroles sistemos sukurim4, jos
veikim4 ir tobulinim4;
21.9' atstovauti Centnri arba igalioti kitus Centro darbuotojus atstovauti
Centrui
kitose

istaigose ar institucij ose;

21,10. nevirsijant savo komPetencijos leisti
isakymus Centro veiklos organizavimo
klausimais;

2r.1r. teikti informacij4 visuomenei apie centro veikl4 ir teikiamas paslaugas;
2I.12' kasmet Centro Savininkui pateikti ataskait4 apie Centro veikl4, vykdomas
programas ir veiklos efektyvum4;
2I'13. tvirtinti Centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq apraSymus;
2I'14. vykdyti kitas pareigybes apra5yme ir kituose teises akfuose nustatytas

funkcijas.

ry

SKYRIUS

CENTRO TEISES

22'

pi*irtas

Centras, igyvendindamas
firnkcijas, twi teisg:

22'1. gafii i5 valstybes
fil-rmus
klrt<imns;

ir kitoki4 medLiagq,

ir

jam pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas jam

savivaldybiq instituctjq

ir

istaigq inforrnacij6 i5vadas,
kuri,+ reikia sprendZiant Centro kompetencijai priskirtus

22.2. teiktiatitinkamoms valstybes

ir savivaldybiq institucijoms ir istaigoms siulymq

klausimais;
iniq paslaugq teikimo, mokejimo uZ socialines paslaugas ir kitais
22.3. pasltelkti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;
projekq paraiskas;
22t4, teil1;iEurgpos sqjungos finansinei patarnai gauti investicijq

'.

225.naudotis kitomis istatymq ir teises aktq suteiktomis teisemis'

V SKYRIUS

DARBUOTOJuPRIEMIMASIDARBA,JUDARBOAPMOKEJIMOTVARKA
23. Centro direktoriaus ir darbuotojq darbo santykius, darbuotojq priemimo i darb4 ir
ri[sidimo i5 jo, taip pat darbo uZmokesdio jiems mokejimo tvark4 ir s4lygas reglamentuoJa
Lietrvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq
ir kiti teises
darbuotojq darbo apmokejimo istatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai
aktai, reglarnentuoj antys darbo santykius.

VI SKYRIUS
CENTRO TURTAS, LESU
24,Savininko Centrui perduotas

sAI,rrNrAI

ir Centro igytas turtas priklauso Savininkui. Centras

juo istatymq,
patikejimo teise valdo, naudoja Savininko perduot4 ir Centro igyt4 turt4 ir disponuoja
kitq teises aktq ir Savininko nustat5rta tvarka.
25. Centro

finansavimo Saltiniai yra:

25. 1. Savivaldybes biudZeto asignavimai;

25.2. ieSos, gaunamos uZ Centro teikiamas socialines paslaugas pagal Savivaldybes
tarybos patvirtintus ikainius;
25.3. valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos Savivaldybes biudZetui;
25.4. fizir;1g4ir jwidiniq asmenq, uZsienio valstybiq, tarptautiniq organizacijq ir fondq
leSos, gaunamos kaip parama;

25.5. kitos teisetai gautos leSos'

26. Centro buhaltering apskait4 centralizuotai tvarko ir finansines operacijas vykdo
Savininko isteigtas juridinis asmuo.

VII SKYRIUS
CENTRO

FINANSINES IKLOS KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIURA

27. Centro valstybini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole'

28, Centro veiklos
tarnyba

ir i5ores finansini audit4 atlieka

Savivaldybes kontroles

ir

audito

I

I

29. Centro vidaus audit4, vadovaudamasis teises aktais,
atlieka

Savivaldvbes

administracij os Centralizuotas vidaus audito skvrius.

30. centro finansines veikros kontrorg vykdo savininkas
ir kitos institucijos
istaigos Lietuvos Respuglikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka.
3 1. Centro veiklos priehiir4atlieka
Savininkas.

ar

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32' centro

ir keidia Savivaldybes taryba. Nuostatq keitim4 ar
papildym4 turi teisg inicijuoti centro direktorius
ir savininkas.
33' centras turi interneto svetaing (www.pastoge.lt),
atitinkandiE teises aktq nustatyfus
reikalavimus, kuri oj e skelbiami Centro vi e5i
ej i prane5imai.
34' centras reorganizuojamas, likviduojamas ir pertvarkomas
Lietuvos Respublikos
civiiinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudZetiniq
istaigq istatymo ir kitq teises aktq nustatyta
fvarka.
nuostatus tvirtina

35' Duomenys apie centr4 kaupiami ir saugomi
Juridiniq asmenq registre.

Vaikq geroves centro ,,pastogd.. direktorius

,

Ridardas Kukauskas

