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VAIKU GEROVES CENTRO ,,PASTOGE" NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikq

geroves centro ,,Pastogd" nuostatai (toliau

geroves centro ,,Pastoge" (toliau

-

- Nuostatai) reglamentuoja

Vaikq

Centras) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko

teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, veiklos teisin! pagrind4, veiklos sriti, tikslq,

uZdavinius, funkcijas, toises, veiklos organizavim4

ir valdym4, darbuotojq priemimq i

darb4,

jq

darbo apmokejimo tvark4, turt4, leSas, jq naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg ir veiklos

prieliurE, informacijos vie5o paskelbimo tvarkq, taip pat Centro likvidavim1, reorganizavimq ir
pertvarkym4.

2.

Centro teisine forma

-

biudZetine istaiga.

3. Centras atlieka Globos centro funkcijas uZtikrindamas kad visiems ivaikintiems
vaikams, socialiniq globejq, globejq giminaidiq globojamiems (riipinamiems) vaikams, budindiq
globotojq priZirlrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globejams, globejams
giminaidiams, iteviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, bDtq prieinama ir suteikiama reikalinga
konsultacine, psichosocialine, teisine

ir kita pagalba

siekiant tinkamo vaiko, ivaikio ugdymo ir

auklej imo Seimai artimoj e aplinkoj e.

4. Centras yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, turintis s4skaitq
Lietuvos bankuose, antspaud4 su savo pavadinimu ir blankus, juridinio asmens kodas 235144560.

5. 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, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
ministro isakymais, kitais teises aktais ir Nuostatais.
6. Nuostatai keidiami Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo nustalrta tvarka.

7. Centro buveine

-

P. Plechavidiaus

g.2l,LT-49260 Kaunas, Lietuvos Respublika.

8. Centras yra paramos gavejas.

9. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
10. Centro veiklos laikotarpis yra neribotas.

II

SI(YRIUS

CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS
1

1.

Pagrindine Centro veiklos

sritis

socialine veikla. Veiklos ruSys pagal

Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriq:
1

1.1, kitq maitinimo paslaugq teikimas (56.29);

11.2. sportinis

ir rekreacinis Svietimas (85.51);

1

1.3. kulturinis Svietimas (85,52);

1

1.4, dvietimui btdingq paslaugq veikla (85.60);

1

1.5. kita stacionarine globos veikla (87.90);

1

1.6. vaikq dienos prieZiuros veikla (88.91);

11.7. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

(88.ee).
12. Centro teikiamos socialines paslaugos:
12.1. kitos bendrosios socialines paslaugos (Socialines paramos informacines sistemos

(toliau

- SPIS) kodas ) (SPIS kodas 200);
72.2. informavimas (SPIS kodas 201);
12.3. konsultavimas (SPIS kodas 202);
12.4. tarpininkavimas

ir atstovavimas (SPIS kodas 203);

12.5. transporto organizavrmas (SPIS kodas 206);
12.6. sociokult[rines paslaugos (SPIS kodas 207);

12.7. socialiniq igudZiq ugdymas ir palaikymas (SPIS kodas 320);
12.8. psichosocialine pagalba (SPIS kodas 360);

12,9. pagalba globejams (riipintojams) ir ivaikintojams (SPIS kodas 380);
12.10. trumpalaike socialine globa (SPIS kodai 422,423).

13. Centras gali uZsiimti ir kita veikla, kuri neprieStarauja istatymams, Nuostatams ir
Centro veiklos tikslams.
14. Jei veiklai, numatytai Nuostatuose, istatymq nustatyta tvarka reikalinga licencija

(leidimas), toki4 licencij 4 (leidim4) Centras privalo tureti.

15. Centro tikslas

-

teikti bendr4sias ir speciali4sias socialines paslaugas vaikams,

likusiems be tevq globos vaikams; tevams, i5 kuriq paimti vaikai; globejams (r[pintojams) ir
iteviams, siekiant kokybi5kai priZirlreti ir visapusi5kai ugdyti globojamus vaikus, sudaryti s4lygas
sprgsti susidariusias socialines ir psichologines problemas, siekiant jq optimalaus ir efektyvaus
dalyvavimo visuomeneje.
16. Centro uZdaviniai:

teikti socialines paslaugas vaikui, likusiam be tevq globos vaikui, kuriant saugi4
sveik4 vaiko ugdymosi ir vyst5rmosi aplink4, formuojant savaranki5ko gyvenimo igudZius,
16.1.

ir
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atkuriant, palaikant

ir

stiprinant socialinius rySius

Seima, artimaisiais, visuomene ir

su

visas galimybes, kad vaikas
organizuojant su Svietimu ir ugdymu suderint4 pagalbqbei iSnaudojant

/

gYventq Seimoje;

padedant ugdyti
16.2. teikti socialines paslaugas Seimai, i3 kurios paimti vaikai,
sveik4 ir darni4 aplink4 jq
suaugusiq Seimos nariq socialinius ig[dZius ir motyvacij4, kurti saugiQ,
Sioje Seimoje'augandiq
namuose, seimoje, palaikyti socialinius rysius su visuomene ir uZtikrinti
vaikq visapusi vystym4si ir ugdym4;

16.3. teikti speciali4sias socialines (trumpalaikes socialines globos)

pasiaugas

vaikams, laikinai likusiems be tevq globos;
16.4. teikti socialines prieZitros (socialiniq igudziq ugdymo

ir palaikymo) paslaugas

Seimoms, i5 kuriq Paimti vaikai;

16.5. teikti psichosocialinE pagalb4 vaikams, netekusiems tevq globos
ar kuriems kyla pavojus

ir patyrusiems

patirti smurt4;

16.6. uZtikrinti vaiko teisiq

ir teisetq interesq

apsaug4, ugdymo, teikiamq socialiniq

paslaugq kokYbg;

jo
16.7. sudaryti vaikui artimas Seimos aplinkai gyvenimo s4lygas, atitinkandias
amZit4, sveikatq

ir brand4;

16.8. dirbti socialini darb4su vaiku ir jo tevais, igyvendinant vaiko laikinosios globos

(r[pybos) Plan4;
16.9. apgyvendinti tevq globos netekusi vaik4 globejo (rdpintojo) Seimoje, teikti

ir fteviams;
16.10. surasti ir atrinkti asmenis, norindius ir galindius tapti globejais (r[pintojais),
pagal Globejq (rdpintojq) ir iteviq
iteviais, atlikti pradini ivertinim4, organizuoti mokymus
mokymo ir konsultavimo (GIMK) program4, parengti iSvad4'
17. Centras, igyvendindamas savo tiksl4 ir vykdydamas uZdavinius, atlieka Sias

pagalbE globejams (r[pintojams)

funkcijas:
17

.1. fitil<rina vaiko teisiq ir teisetq interesq apsaug?;

17.2. sudaro vaikui artimas Seimos aplinkai gyvenimo s4lygas, atitinkandias

jo

amZiq,

sveikat4 ir brand4;

17.3. uZtikrina vaikui globos (riipybos), ugdymo, teikiamq socialiniq paslaugq
kokYbg;
globos
17.4. dirba socialini darbqsu vaiku ir jo tevais, fgyvendinant vaiko laikinosios

(r[pybos) Plan4;
17.5. u2tilffina, kad Centre pagal ivertintus individualius vaiko poreikius bfitq
planas;
sudaromas ir igyvendinamas individualus vaiko laikinosios globos (rdpybos)
vaiko
17.6. pletoja vaiko gebejimus, rflpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina
gyvensenos ir
frzing,psichinE ir socialinE brand4, ugdo pilietiSkum4, dorinius, socialinius, sveikos
higienos igfldZius, sudaryti s4lygas vaiko savirai5kai;

4

17.7. teikta socialiniq igudZiq ugdymo ir palaikymo, sociokult[rines ir kitas su vaiko

/

ugdymu, jo teisiq apsauga, integracija i 5eim4, visuomeng susijusias socialines paslaugas;
17.8. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas;
17.9. teikia psichosocialines pagalbos paslaugas, organizuoja laisvalaikio uZimtum4;
1

7. 1 0.

Teikia pagalb4 globej ams (nipintoj ams) ir ivaikintoj ams :

IT,lL

dalyvauja projektineje veikloje, bendradarbiauja su nevyriausybinemis
organizacijomis (toliau - NVO), socialiniais partneriais, remejais, siekdamas teigiamq pokydiq
Seimose;
17

.12. bendradarbiauj a su:

ir

savivaldybiq institucijomis

ir

istaigomis sprendZiant socialinio
darbo su vaiko ter,q Seima organizavimo, globejq (r[pintojq) paieSkos ir ivaikinimo klausimus;
17.12.1. valstybes

17.12.2. vaiko tevais

ir kitais jo artimaisiais giminaidiais, siekiant atkurti ar palaikyti

tarpusavio ry5ius, sudarandius prielaidas vaikui grlLIi l tevq Seimq;

17.13. kaupia

ir

analizuoja informacij4 apie vaikus

ir Seimas ir

teikia informacij4

visiems su vaiko interesais susijusiems juridiniams asmenims;

17.14. atlieka kitas Lietuvos Respublikos istatymq

ir kitq teises aktq nustat5rtas

funkciias.

III

SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

18. Centro savininke yra Kauno miesto savivaldybe

(toliau

Savininkas),

Laisves al.96,LT-44251 Kaunas, kodas 111106319. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti
institucija - Kauno miesto savivaldybes taryba. Jos kompetencij4 nustato Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatymas.
19. Savininko teises
19.1.
19

.2.

19.3.

ir pareigas igyvendinandios institucijos kompetencija:

tvirtinti ir keisti Nuostatus;

fi irtifii didZiausi4 leistin4 Centro pareigybiq skaidiq;
priimti sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;

priimti sprendim4 del Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
19.5. priimti sprendim4 del Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
19.4.

19.6. skirti

ir

atleisti likvidatoriq arba sudaryti likvidacing komisijq

ir

nutraukti jos

igaliojimus;
19.7.

kitos Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytos pareigos ir teises, bfitinos

Centro veiklai uZtikrinti.

20. Centrui vadovauja Centro direktorius, kuris priimamas i pareigas ir atleidZiamas i5

jq teises aktq nusta$rta tvarka.

5

Centro direktoriaus laikinai nera del atostogq, ligos ar komandiruotes,
direktoriaus pareigas eina Centro direktoriaus pavaduotojas, kurio pareiginiuose nuostatuose

ZL Kai

/

nurodyta 5i funkcija, arba kitas teises aktq nustatytatvarkapaskirtas asmuo.

22, Centro direktoriaus kompetencij

a:

22.7. organizuoti Centro darbq, kad b[tq igyvendinami Centro tikslai

ir

atliekamos

nustat5rtos funkcijos;

22.2. nhtikrinti, kad btitq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Nuostatq;
22.3. istatymq nustatyta tvarka priimti i darb4 ir atleisti i5 darbo Centro darbuotojus;

22.4. istatymq nustatyta tvarka skatinti Centro darbuotojus, skirti jiems drausmines
nuobaudas:

22.5.

tvirtinti Centro strukfir4 ir pareigybiq

leistino pareigybiq skaidiaus

s4ra54, nevirsijant nustatyto didZiausio

;

22.6. organizuoti Centro buhaltering apskait4, Centro dokumentq saugojim4 ir valdym4;

22.7. garanfisoti, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes
istatymq, Vie5ojo sektoriaus apskaitos.ir finansines atskaitomybes standartus teikiami finansiniq
ataskaitq rinkiniai, biudZeto vykdymo ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos biitq teisingi;
22.8. uhtiI{rinti teisingos, tikslios ir iSsamios informacijos apie [kinius ivykius ir flkines
operacijas pateikim4 laiku buhalterines apskaitos tvarkytojui; racionalq ir taupq le5q ir turto
naudojim4, veiksming4 Centro vidaus kontroles sistemos sukurim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

22.9. atstovauti Centrui arba igalioti kitus Centro darbuotojus atstovauti Centrui kitose
istaigose ar institucij ose;

22.10. nevir5ijant savo kompetencijos leisti isakymus Centro veiklos organizavimo
klausimais:

22.II.teikti informacij4 visuomenei apie Centro veikl4 ir teikiamas paslaugas;
22.12. kasmet Centro Savininkui pateikti ataskait4 apie Centro veikl4, vykdomas
programas ir veiklos efektyvumE;

22]3. tvirtinti Centro

darbo tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq apra5ymus;

22.14. vykdyti kitas pareigybes apra5yme ir kituose teises aktuose nustatytas funkcijas,

IV SI(YRIUS
CENTRO TEISES

23. Centas, igyvendindamas jam pavestus tiksl4

ir

uZdavinius, atlikdamas jam

priskirtas funkcijas, turi teisg:

23.1. gauti i5 valstybes
pasi[lymus
klausimus;

ir

kitoki4

medLiagq,

ir savivaldybiq

institucrjq

ir istaigq informacij4, i5vadas,

kuriq reikia sprendZiant Centro kompetencijai priskirtus
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23.2. telldi atitinkamoms valstybes

ir savivaldybiq institucijoms ir istaigoms siulymq

socialiniq paslaugq teikimo, mokejimo uZ socialines paslaugas ir kitais klausimais;
23.3. pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;
23.4. teilcei Europos Sqjungos finansinei paramai gauti investicijq projektq parai5kas;
23.5. naudotis kitomis istatymq ir teises aktq suteiktomis teisemis.

V SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB,{, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA

24. Centro direktoriaus ir darbuotojq darbo santykius, darbuotojq priemimo i darb4 ir
atleidimo i5 jo, taip pat darbo uZmokesdio jiems mokejimo tvark4 ir s4lygas reglamentuoja
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybes

ir

savivaldybiq istaigq
darbuotojq darbo apmokejimo istatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai ir kiti teises
aktai, reglamentuoj antys darbo santykius.

VI SKYRIUS
CENTRO TURTAS, LESV

Sm,rrNr.{r

25. Savininko Centrui perduotas ir Centro igytas turtas priklauso Savininkui. Centras
patikejimo teise valdo, naudoja Savininko perduot4 ir Centro igyte turte ir disponuoja juo istatymq,
kitq teises aktq ir Savininko nustatyta tvarka.
26. Centro finansavimo Saltiniai yra:
26. 1. Savivaldybes biudZeto asignavimai;

26.2. leSos, gaunamos uZ Centro teikiamas socialines paslaugas pagal Savivaldybes
tarybos patvirtintus ikainius;

26.3.vaIstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos Savivaldybes biudZetui;
26.4. frziniq ir juridinirl asmenrl, uZsienio valstybiq, tarptautiniq orgarizacijq ir fondq
leSos, gaunamos kaip parama;

26.5. kitos teisetai gautos leSos.

27. Centro buhaltering apskait4 centralizuotai tvarko ir finansines

operacijas vykdo

Savininko isteigtas juridinis asmuo.

VII SKYRIUS
CENTRO FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIUN.A,

28. Centro valstybini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole.
29. Centro veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka Savivaldybes kontroles ir audito
tarnyba.
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30. centro vidaus audit4, vadovaudamasis teises aktais, atlieka

SavivaldYbes

administracij os Centralizuotas vidaus audito skyrius'

ir

kitos institucijos

ar

keidia Savivaldybes taryba. Nuostatq keitim4

ar

31. Centro finansines veiklos kontrolg vykdo savininkas
nustat5rta tvarka.
istaigos Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq
32. Centro veiklos prieZi[r4 atlieka Savininkas.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Centro nuostatus tvirtina

ir

papildym4 turi teisg inicijuoti Centro direktorius ir Savininkas.
34. Centras turi intemeto svetaing (www.pastoge.lt), atitinkandi4 teises aktq nustatyfus

reikalavimus, kurioj e skelbiami Centro vieSiej i prane5imai.

35. Centras reorganizuojamas, likviduojamas

ir

pertvarkomas Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka.
36. Duomenys apie Centrq kaupiami ir saugomi Jwidiniq asmenq registre.
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