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MOLETU VAIKU SAVARANKISKO GYVENIMO NAMU NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja

Moletq vaikq savarankiSko gyvenimo namq teisinE fotm4, savinink4, savininko teises ir pareigas

igyvendinandi4 institucij4 ir jos kompetencij4, priskirtas funkcijas ir veiklos tikslus, vadovo

kompetencij4, skyrimo ir atleidimo tvark4, biudZetines istaigos organus, jei pagal kitus istatymus ar

Vyriausybes nutarimus tokie organai sudaromi, Siq organq sudarymo tvark4 ir kompetenclj4,

sprendimq priemimo tvark4, Saltini, kuriame skelbiami vie5i praneSimai ir nuostatq keitimo tvark4.

2. Pavadinimas - Moletq vaikq savarankiSko gyvenimo namai, iregistruotas Juridiniq

asmenr+ registre, kodas - 190985787.

3. Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namai (toliau - SavarankiSko gyvenimo namai) yra

juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Moletq miesto herbu ir pavadinimu, s4skaitas banke, i kurias

le5os pervedamos per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sqjungos valstybeje nareje ar Europos

ekonomines erdves valstybeje iregistruot4 kredito istaig4 ar kit4 mokejimo paslaugq tiekej4.

4. Teisine forma - biudZetine istaiga.

5. Priklausomybe - savivaldybes istaiga.

6. Moletq savaranki5ko gyvenimo namq savininkas yra Moletq rajono savivaldybe (toliau-

Savivaldybe), Vilniau s g. 44, LT -33 1 40, Moletai.

7. SavarankiSko gyvenimo namq buveine - Smilgq g. 4, LT- 33120, Moletai, intemeto

svetaind - moletuvaikai.lt.

8. Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namai yra stacionari socialines paslaugas teikianti

biudZetine istaiga, kurioje veikia 5 skyriai:

8.1. Laikinai ir nuolat globojamq /rlpinamq vaikq skyrius;

8.2. Globos centro skyrius;

8.3. Kriziq centro skyrius;

8.4. Vaikq dienos socialines prieZi[ros skyrius;

8.5. Bendruomeniniq vaikq globos namq skyrius.
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9. Savaranki5ko gyvenimo namq skyriq veikla organizuojama pagal Savaranki5ko

gyvenimo namq direktoriaus patvirtintus skyriq veiklos apra5us.

10. SavarankiSko gyvenimo namai vykdo veikl4, kurios kodai pagal Ekonomines veiklos

r[5iq klasifikatoriq yra:

10.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas - 56.29;

10.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas - 85.59;

10.3. kita Zmoniq sveikatos prieZilros veikla - 86.90;

10.4. kita stacionarine globos veikla - 87.90;

10.5. vaikq dienos prieZilros veikla - 88.91;

10.6. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla -
88.99;

10.7. kita pramogll ir poilsio organizavimo veikla - 93.29;

10.8. tekstiles ir kailiq gaminiq skalbimas ir (sausas) valymas -96.01;
10.9. fizines geroves uZtikrinimo veikla - 96.04.

10.10. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas - 68.20.

1 1. Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namai savo veikl4 grindlia Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, tarptautinemis sutartimis, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu,

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu, Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymu,

Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

Lietuvos Respublikos socialinds apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir sporto ministro isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Savivaldybes mero potvarkiais,

Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

II SKYRIUS

SAVARANKISKO GYVENIMO NAMU TIKSLAI IR FUNKCIJOS

12. Savaranki5ko gyvenimo namq tikslai:

12.1. uLtil<rinti globojamam (rtpinamam) ir laikinai savaranki5ko gyvenimo namuose

apgyvendinamam vaikui (toliau - vaikas) globos (rupybos), ugdymo, socialines paslaugas, sudaryti

kitas jam tinkamas s4lygas ir palaikyti aplink4, kurioje jis galetq saugiai augti, vystytis ir tobuleti bei

pasiruo5ti savaranki5kam gyvenimui visuomeneje;

12.2. uLtil<rinti, kad visiems 18 - 21 m. metq jaunuoliams, kuriems buvo teikta institucine

vaiko socialine globa, bltq prieinamair suteikta reikalinga konsultacine, psichosocialine, finansine
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ir kita pagalba, siekiant Siq jaunuoliq sekmingos adaptacijos bendruomeneje, pereinant i savaranki5k4

gyvenim4;

12.3. uirilcrinti, kad visiems ivaikintiems vaikams, globejq, nesusijusiq giminystes rySiais,
globejq giminaidiq globojamiems (rtipinamiems) vaikams, budindiq globotojq priZiurimiems

vaikams bei budintiems globotojams, globejams, nesusijusiq giminystes rySiais, globejams

giminaidiams, iteviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, bltq prieinama ir suteikiama reikalinga

konsultacine, psichosocialine, teisine ir kita pagalbasiekiant vaikq, ivaikitinkamai ugdyti ir aukleti

Seimai artimoj e aplinkoj e;

12.4. teikti socialing pagalbqi krizing situacij4 patekusiems asmenims (Seimoms);

12.5. teikti trumpalaikes socialines prieZiiiros ir ugdymo paslaugas vaikui, ginti jo teises,

padeti vaikui adaptuotis Seimoje bei visuomeneje.

13. Savaranki5ko gyvenimo namq funkcijos:

13.1. suteikia vaikui tokias gyvenimo s4lygas, kokiq reikia jo gerovei, taip pat frzinei,
protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai ir kurios atitinka individualius jo poreikius, fskaitant
specialiuosius vaiko su negalia ir specialiqjq ugdimosi poreikiq turindio vaiko poreikius;

13.2. pasitelkdami kitus specialistus (Svietimo istaigos darbuotojus / pedagogus, sveikatos

prieZiuros ar kitoki4 pagalbqvaikui teikiandius specialistus), padeda vaikui lveikti patirtas netektis ir
(ar) trauming patirti ir uilmegzti su aplinkiniais saugius emocinius rySius, sukuria vaikui emociSkai

palankiq aplink4;

13.3. organizuojapag?il poreikivaiko aprlpinim4 reikalingomis pagalbos priemonemis;

1 3.4. sukuria vaikui emoci5kai palanki4 aplink4, ugdandi4 vaiko savaranki5kum4 ir finansini

ra5tingum4, dalyvauja veiklose, programose ir projektuose, skirtuose padeti vaikui tinkamai
pasirengti savaranki5kai gyventi Seimoje ir visuomenej e;

13.5. kartu su vaiko formaliojo ugdymo istaiga organizuojapapildomas ugdymo paslaugas,

siekdami padidinti vaiko akademini paZatgumq, kartu sprgsti vaikui kylandias ugdymo(si) problemas

ir mokymo(si) sunkumus. Motyvuoja vaik4 mokytis ir igyti i5silavinimq, padeda vaikui pasirinkti

mokymosi profili, brandos egzaminus, susiedami tai su vaiko pomegiais ir btisima profesine veikla,

organizuoja vaiko ugdymq kaderai, profesini informavim4 ir profesini konsul tavimq,siekdami didinti
asmenini konkurencingum4 darbo rinkoje;

13.6. nustato i5laidq, skiriamq gyvenandiq vaikq savarankiSkumui ugdyti ir (ar)

individualiems poreikiams tenkinti (Sxz., maistui, higienos reikmems, drabuZiams, neformaliajam

vaikq Svietimui, kultUriniams renginiams, ekskursijoms, stovykloms ir pan.), dydi, parengia ir
patvirtina i5laidq apskaitos ir kontroles tvarkq;

I3.7. ivertina vaiko individualius poreikius, stipri4sias ir silpn4sias jo puses, sudaro ir

igyvendina individualius, i5samiu ir visapusiSku vaiko poreikiq vertinimu pagristus, socialines globos

I
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planus (toliau - ISGP) pagal Socialines globos nonnq apra5e nustatytus reikalavimus bei Socialiniq
paslaugq prieZiiiros departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SppD)
teikiamas metodines rekomendacijas del vaiko poreikio vertinimo ir ISGp sudarymo;

13.8. laikosi vaiko gyvenamosios vietos pastovumo principo, uZtikrindami vaikui nuolating
gyvenamqiq vietq ir pagal galimybes nuolat su vaiku dirbandiq darbuotojq bei kitq specialistq

komandq;

13.9. darbuotojai vykdo bet kokios formos smurto pries vaik4 ir vaiko i5naudojimo
prevencij4;

13.10. pozityvaus auklejimo metodais ir priemonemis drausmina vaik4, vengianti atlikti
savo pareigas ar paLeidLianti kitq asmenq teises ir laisves;

13.11. organizuoja vaikui reikalingas paslaugas bendruomeneje, atsiZvelgdami i
individualius jo poreikius ir geriausius vaiko interesus, ir uZtikrina vaiko dalyvavim4 visq pakopq

ugdymo sistemoje ir neformaliojo vaikq Svietimo, saviugdos, kDrybineje veikloje;

13.12. bendradarbiauja su vaiko biologine Seima bei fiziniais asmenimis, jei tar
neprie5tarauja geriausiems vaiko interesams, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio rySius,
sudarandius prielaidas vaikui griili ibiologing 5eim4 ar nustatyti glob4 (rupybq) Seimoje, ar ivaikinti
vaik4, jei tai atitinka geriausius vaiko interesus ir uZtikrina vaiko saugum4;

13.13. bendradarbiauja su savivaldybes administracqa, tarpinstitucinio bendradarbiavimo

koordinatoriumi, atvejo vadybininkais, Svietimo istaigos darbuotojais / pedagogais, sveikatos
prieZiuros ar kitoki4 pagalbq vaikui teikiandiais specialistais, Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir
ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos igalioto teritorinio skyriaus (toliau

- VVTAIT) specialistais, globos centrais ir kitomis socialiniq paslaugq istaigomis, Svietimo,
sveikatos, teisesaugos istaigomis, nevyriausybinemis organizacijomis, dirbandiomis Seimos ir (ar)
vaiko geroves, ir (ar) vaiko teisiq apsaugos srityje;

13.14. vykdo kitas teises aktuose nustatytas funkcijas, siekdami uZtikrinti vaiko frzing,
emocing ir socialing gerovg, individualiq jo poreikiq tenkinim4 ir visapusiskq vaiko apsaug?;

13.15. sudaro s4lygas vaikui dalyvauti priimant sprendimus, tiesiogiai arba netiesiogiai
turindius poveiki jo gyvenimui, situacijai, ateidiai;

13.16. vykdo likusio be tevq globos vaiko atstovo pagalistatym4 pareigas;

13.17. organizuoja budindiq globotojq, globejq, nesusijusiq giminystes rySiais, globejq
giminaidig iteviq paiesk4;

13.18. konsultuoja asmenis, pageidaujandius globoti (rupinti) vaikus, ivaikinti ar tapti
budindiais globotojais, asmenis, siekiandius steigti Seimynas ir (ar) tapti Seimynos dalyviais;

13.19. vykdo budindiq globotojq, globejq, nesusijusiq giminystes rySiais, globejq
giminaidiq, iteviq, Seimynq dalyviq pasirengimo globoti (r[pinti), priZitireti vaikus, ivaikinti bei
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bendruomeniniq vaikq globos namq darbuotojq pasirengimo dirbti Siose istaigose mokymus pagal

Globejq (rupintojq), budindiq globotojq, iteviq, bendruomeniniq vaikq globos namu darbuotojq
mokymo ir konsultavimo program4 (toliau - GIMK programa);

13.20. vertina budindiq globotojq, globejq, nesusijusiq giminystes rySiais, globejq
giminaidiq, iteviq pasirengim4 globoti (r[pinti), priZilreti vaikus, ivaikinti pagalGIMK program4 ir
teikia i5vados del jq tinkamumo globoti (rrpinti), priZilreti vaikus koprjq VVTAIT igaliotam
teritoriniam skyriui. Taip pat teikia informacij4 apie budindiq globotojq, globejq, nesusijusiq
giminystes rySiais, globejq giminaidiq tinkamum4 globoti (riipinti), priZitreti vaikus savivaldybes

administracijai, nurodydamas budindio globotojo, globejo, nesusijusio giminystes rySiais, globejo
giminaidio vard}, pavardg, gyvenamosios vietos adres? ir kontaktinius duomenis;

13.21. informuoja savivaldybes administracijq ir VVTAIT igaliot4 teritorini skyriq apie

bendradarbiavimo ir paslaugq teikimo sutardiq su budindiais globotojais sudarym4, nutraukim4;

13.22. nagrineja ir vertina fizinio asmens, norindio steigti Seimynq arba tapti Seimynos

dalyviu, pasirengim4 steigti Seimyn4;

13.23. parenka vaikui budinti globotojq, globej4, nesusijusi giminystes rySiais, globej4
giminaiti pagal GIMK program4 ir teikia jo kandidatur4 savivaldybes administracijai, jei vaikui
nustatyta laikinoji globa. Teikia globejo (rupintojo), nesusijusio giminystes rySiais, globejo
giminaidio kandidatlr4 VVTAfT igaliotam teritoriniam skyriui pagal GIMK program4, jei vaikui,
kuriam anksdiau buvo nustatyta laikinoji globa (r[pyba) globos centre, nustatyta nuolatine globa;

13.24. ne rediau kaip 1 kart4 per tris menesius informuoja VVTA{T igaliot4 teritorini skyriq
apie asmenis, pasirengusius globoti (rUpinti) vaikus;

13.25. vykdo tgstinius periodinius budindiq globotojq, globejq, nesusijusiq giminystes
r5'Siais, globejq giminaidiq, iteviq, Seimynq dalyviq, bendruomeniniq vaikq globos namq darbuotojq
mokymus pagal GIMK programQ;

13.26. dalyvauja vaiko laikinosios globos (rupybos) perZiflrose, vadovaudamasis Vaiko
laikinosios globos (rupybos) nuostatais, ir atvejo nagrinejimo posedZiuose, vadovaudamasis Atvejo
vadybos tvarkos apra5u. VVTAIT igalioto teritorinio skyriaus pra5ymu dalyvauja vaiko nuolatines
globos (rtipybos) perZi[rose tais atvejais, kai glo.bos centras teikia paslaugas globejams,

nesusijusiems giminystes rySiais, globejams giminaidiams ar jq globojamiems (rflpinamiems)
r-aikams, kuriems nustatyta nuolatine globa (rupyba)..;

13.27. koordinuoja pagalbos teikim4 vaikams, priZiurimiems budindiq globotojq, bei
budintiems globotojams ir teikia ar organizuoja Siems vaikams ir budintiems globotojams reikiam4
pagalb4 (socialing, psichosocialing, konsultacing, teising ir kt.);

13.28. koordinuoja pagalbos teikim4 vaikams, globojamiems (rdpinamiems) globejq,
nesusijusiq giminystes rySiais, globejq giminaidiq, Seimynq, bei globejams, nesusijusiems giminystes
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rySiais, globejams giminaidiams, Seimynq dalyviams ir teikia jiems psichosocialing, konsultacing ar
kit4 pagalb4. Sios paslaugos gali blti teikiamos ir iteviams iq padiq prasymu;

13.29. teikia budintiems globotojams, globejams, nesusijusiems giminystes rySiais,
globejams giminaidiams intensyviqpagalbq. fteviams, Seimynq dalyviams, bendruomeniniq vaikq
globos namq darbuotojams Si pagalba teikiama jq pra5ymu;

13.30. organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvepio paslaugas budintiems globotojams, esant
poreikiui bei galimybems - ir globejams, nesusijusiems giminystes rySiais, globejams giminaidiams,
Seimynos dalyviams;

13.31. igyvendina vaiko, kuri priZi[ri budintis globotojas, globejo (rupintojo) ir vaiko
atstovo pagal istatym4 teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti igaliojimus budindiam
globotojui atstovauti vaikui sveikatos prieZi[ros, socialiniq paslaugq, Svietimo ar kitose istaigose,
institucij ose bei organizacijose;

13.32. kiekvien4 menesi moka budindiam globotojui pinigines lesas vaikui iSlaikyti ir atlygi
uZ vaiko prieZi[r4 (toliau - atlygis budindiam globotojui);

13.33. vertina budindio globotojo, globejo, nesusijusio giminystes rySiais, globejo
giminaidio r,rykdomos veiklos kokybg;

13.34. dalijasi gerqa patirtimi su kitomis socialiniq paslaugq istaigomis, Seimynomis, taip
pat bendruomeniniq vaikq globos namq darbuotojais;

13.35. renka, analizuoja duomenis apie budindius globotojus, globejus, nesusijusius
giminystes rySiais, globejus giminaidius, itevius ir keidiasi informacija su savivaldybes
administracija, socialiniq paslaugq istaigomis, VVTAIT igaliotu teritoriniu skyriumi;

13.36. organizuoja profesines kompetencijos tobulinim4 ir supervizijas darbuoto.jams,
budintiems globotojams, prireikus - ir globejams, nesusijusiems giminystes rySiais;

13.37. organizuoja ar inicijuoja globejq giminaidiq, iteviq, budindiq globotojq, globejq,
nesusijusiq giminystes rysiais, seimynq dalyviq savitarpio pagalbos grupes;

13.38. vie5ina savo veikl4 vaiko globos (nipybos), prieZilros, ivaikinimo srityse ir
ir aikinimo, globos (rDpybos) Seimoje galimybes;

13.39. viesai skelbia informacij4 apie planuojamus vykdyti mokymus pagal GIMK
prOgram4;

13.40. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, ivaikiams, globejams
giminaidiams, iteviams, budintiems globotojams, globejams, nesusijusiems giminystes rySiais,
ieimvnq dalyviams;

13.41 . teikia bendr4sias socialines paslaugas;

13.42. teikia speciali4sias socialines paslaugas;

/
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13.43 organizuoja mokyklinio amZiaus vaikq nuo 6 iki 18 metq amZiaus trumpalaikg
prieliurq;

13.44. organizuoja vaikq iki seseriq metq trumpalaikg prieLiirq;

13.45. sudaro s4lygas studentams atlikti praktik4;

13.46. vykdo savanoriSkas veiklas;

13.47. teises aktq nustatyta tvarka patikejimo teise valdo, naudoja turt4 ir juo disponuoja;

13.48. vykdo organizacing, fiking, ir finansing Moletq vaikq savarankiSko gyvenimo namq
r eiklq;

13.49. uZtikrina savivaldybes biudZeto ir kitq leSq efektyvq panaudojim4 pagal paskirti,

materialiniq vertybiq apskait4;

13.50. teises aktq nustatytatvarkaveda buhaltering apskait4 ir ruo5ia statistines ataskaitas.

III SKYRIUS

SAVARANKISKO GYVENIMO NAMU TEISES

14. Savaranki5ko gyvenimo namai, igyvendindami jiems pavestas funkcijas, turi teisg:

14.1. gauti i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq bei istaigq informacijq, iSvadas,

pasiulymus ir kitoki4 medZiagq, kurios reikia sprendZiant Savarankisko gyvenimo namrl

kompetencij ai priskirtus klausimus;

14.2. teikti atitinkamoms valstybes ir savivaldybiq institucijoms bei istaigoms pasiDlymus

del vaiko teisiq apsaugos, vaikq globos (r[pybos), ivaikinimo ir socialiniq bei ugdymo paslaugq

teikimo;

14.3. pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus;

14.4 q,kdyti socialines srities mokymus;

14.5. i kitas teises aktq suteiktas teises.

IV SKYRIUS

SAVARANKISKO GYVENIMO NAMU DARBO ORGANIZAVIMAS

15. Moletq rajono savivaldybes taryba, kaip Savaranki5ko gyvenimo namq savininko teises

.: oareigas igyvendinanti institucija:

15.1. tvirtina Savaranki5ko gyvenimo namq nuostatus;

15.2. priima sprendim4 del SavarankiSko gyvenimo namq buveines pakeitimo;

15.3. priima sprendim4 del Savaranki5ko gyvenimo namq pertvarkymo, reorgani zavimo ar

--ir idavimo;
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15.4. priima sprendim4 del Savaranki5ko gyvenimo namq filialo steigimo ir jo veiklos

nutraukimo;

15.5. skiria t atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;

15.6. sprendZia kitus istatymuose ir Siuose nuostatuose institucijos kompetencijai priskirtus

klausimus.

16. Savaranki5ko gyvenimo namams vadovauja SavarankiSko gyvenimo namq direktorius

rtoliau vadinamas - direktoriumi), kuri teises aktq nustatyta tvarka konkurso budu skiria ! pareigas ir
atleidZia i5 jq, nustato pareiging alg4, priemokas, tvirtina pareigybes apra5ym4, skatina, skiria

nuobaudas, suteikia atostogas ir siundia i tamybines komandiruotes Moletq rajono savivaldybes

\leras. Direktorius:

16.1. organiztoja Savaranki5ko gyvenimo namrl darb1, kad bttq igyvendinami istaigos
i eiklos tikslai ir r,ykdomos nustatytos funkcijos;

16.2. telkra kolektyv4 Savaranki5ko gyvenimo namq tikslui ir funkcijoms igyvendinti,
skatina klrybing veikl4 ir profesini tobulejim4;

16.3. uLtikrina, kad butll laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Savaranki5ko gyvenimo

nanru nuostatq;

l6.4.uLtikina SavarankiSko gyvenimo namuose gyvenandiq vaikqteisiq bei teisetq interesq

3psaus4. efektyvq Savaranki5ko gyvenimo namll materialiniq, finansiniq bei Zmogi5kqjq i5teklill

panaudojim4, atsako uZ vis4 Savaranki5ko gyvenimo namq veikl4;

16.5. atstovauja Savaranki5ko gyvenimo namams valstybes ir savivaldybiq institucijose ir
:staigose, taip pat palaikant santykius su kitais Salies ar uZsienio fiziniais asmenimis, bendradarbiauja

s,r iias subjektais;

16.6. tvirtina biudZetines istaigos struktlr4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustatyto

:rJziausio leistino pareigybiq skaidiaus;

16.7.leidlia isakymus jo kompetencijai priskirtais klausimais, organizuoja ir kontroliuoja

'-. rr kd1'm4;

16.8. istatymq nustatyta tvarka priima i darbq ir atleidLia i5 darbo darbuotojus, rlpinasi jq
::..'lisiniu tobulejimu, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

16.9. tvirtina SavarankiSko gyvenimo namq vidaus tvarkos taisykles;

16.10. tvirtina individualius vaikq ugdymo ir socialiniq paslaugq teikimo planus;

16.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

.:.::\ mq teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos bUtq teisingi;

16.12. uZtikrina racionalq ir taupq leSq bei turlo naudojim4, veiksming4 Savaranki5ko

-'. '' enimo namq vidaus kontroles sistemos suklrim4, jos veikim4 ir tobulinimq;
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16.13. sudaro patarianqq direktoriaus institucij4 - Savaranki5ko gyvenimo namq tarybq

(toliau - taryba), kurios nariais gali btiti pedagogq, socialiniq pedagogq, socialiniq darbuotojq, vaikq,

kiq Savaranki5ko gyvenimo namq darbuotojq, remejq atstovai, tvirtina jos nariq skaidiq bei

nuostatus, kuriuose nustato tarybos sudarymo tvarkq, jos kompetencijas, sprendimq priemimo tvark4;

16.14. sudaro s4lygas vaikams igyti maisto gaminimo, drabuZiq pirkimo, higienos, buitiniq

ir kitq darbq atlikimo igtidZius;

16.15. uZtikrina Savaranki5ko gyvenimo rurmq darbuotojq bendradarbiavimq su vaikq

Gvais, artimaisiais, giminaidiais, asmenimis, laikinai paimandiais vaik4 i savo 5eim4, savivaldybiq

Socialines paramos skyriais, Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines

apsaugos ir darbo ministerijos, darbo birZomis, profesinio orientavimo ir mokymo istaigomis,

valstybinemis ir nevyriausybinemis oryanizacijomis, susijusiomis su vaiko teisiq apsauga,

Savaranki5ko gyvenimo namq remej ais, visuomene;

16.16. teikia informacij4 visuomenei apie Savaranki5ko gyvenimo namq veikl4 ir teikiamas

paslaugas;

16.17. kasmet Moletq rajono Savivaldybes tarybai teikia Savaranki5ko gyvenimo rurmq

ataskait4 apie vaikus fiq skaidiq, globos formas, teikiamas paslaugas ir kt.), istaigos veikl4, vykdomas

programas bei istaigos veiklos efektyvum4;

16.18. vykdo kitas Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq lstatymo nustatytas pareigas.

17. Atostogq, komandiruodiq, staZuodiq, ligos atvejais, ar negalint eiti pareigq del kiq
prieZasdiq, direktoriq pavaduoja direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui.

18. Savaranki5ko gyvenimo namq darbuotojq pareigas reglamentuoja Savaranki5ko

grvenimo rulmq direktoriaus patvirtinti pareigybiq apra5ymai, darbo tvark4 nusako vidaus tvarkos

taisykles patvirtintos Savaranki5ko gyvenimo namq direktoriaus isakymu.

19. Savaranki5ko gyvenimo namq globotiniq teises ir pareigos nustatytos Savaranki5ko

grvenimo namq vaikq elgesio ir tvarkos taisyklese, patvirtintose Savaranki5ko gyvenimo namq

direktoriaus. Ki5enpinigiq vaikams iSmokejim4 nustato Ki5enpinigiq skyrimo Moletq vaikq

Savaranki5ko gyvenimo ruImq vaikams tvarka, patvirtinta direktoriaus isakymu.

20. Direktoriaus sprendimai iforminami isakymais.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Savaranki5ko gyvenimo namq nuostatus tvirtina

Savaranki5ko gyvenimo namq savininko teises ir

Moletq rajono savivaldybes taryba,

pareigas igyvendinanti institucija.''l
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SavarankiSko gyvenimo namq nuostatai keidiami ir papildomi Moletq rajono savivaldybes tarybos

arba SavarankiSko gyvenimo namq direktoriaus iniciatyva.

22. Saltinis, kuriame skelbiami vie5i pranesimai - Moletq kra5to laikraStis ,,Vilnis,,.

\loletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq direktori Baltu5ka


