
PATVIRTINTA
Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq
direktoriaus2019 m. lapkridio 14 d.

isakymu Nr. V-54

MgL..ETV VAIKU SAVARANXTSTO GYVENTMO NAMU TRUMPALATKES VArKU rKr
SESERIU METU PRIEZIUROS SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS

APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq trumpalaikes vaikq iki Se5eriq metq

prieZinros skyriaus veiklos organizavimo tvarkos apra5as nustato trumpalaikes vaikq iki Se5eriq

metq prieZilros skyriaus (toliau - skyrius) veiklos principus, tikslus, uZdavinius ir funkcijas, veiklos

ot ganizav tmo yp atumus.

2.Yartojamos s4vokos:

2.1. trumpalaikOs vaikq iki Se5eriq metg prieZitrros skyrius Moletq vaikq

savaranki5ko gyvenimo namq padalinys teikiantis dienos trumpalaikes prieZi[ros paslaugas.

II SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS PRINCIPAI, TIKSLAI,

UZUavINIAI IR FUNKCIJoS

3. Vykdant skyriaus veikl4, vadovaujamasi Siais principais:

3.1 . atvirumo - skyriaus veikla vykdoma atsiZvelgiant i socialinius ir kultlrinius pokydius,

skirtingas gyvenimo situacijas, s4lygas, pasauleZiiiras bei vaiko ir jo Seimos nariq poreikius ir
pomegius;

3.2. prieinamumo - paslauga teikiama kuo ardiau jq gyvenamosios vietos ir tada, kada jos

labiausiai reikia;

3.3. interesq ir geroves pinmumo - teikiant skyriaus paslaugas, svarbiausia - vaiko ir jo

Seimos nariq interesai. Vaikui ir jo Seimos nariams teikiamos paslaugos turi b[ti tik tokios, kurirl

reikia jq gerovei uZtikrinti, ir, atsiZvelgiant i skyriaus galimybes, tam tikslui pasiekti turi buti

imamasi visq reikiamq priemoniq;

3.4. bendradarbiavimo - skyriaus paslaugq teikimas remiasi vaiko, jo Seimos nariq,

skyriaus, valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq, aktyviu tarpusavio bendradarbiavimu ir

tarpusavio pagalba;

3.6. bendruomeni5kumo - skatinamas aktyvus bendruomenes dalyvavimas, iniciatyva

siekiant bendrq skyriaus tikslq ir vaiko ir jo Seimos nariq poreikiq.
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4. Skyriaus teikiamq paslaugq ir vykdomq veiklq tikslines grupes yra vaikai iki Se5eriq

metq.

5. Skyriaus veiklos tikslai - teikti dienos trumpalaikes prieZiuros vaikui paslaugas, ginti

vaiko teises, padeti vaikui adaptuotis visuomeneje.

6. Skyrius, siekdamas 5 punkte nurodytq tikslq, igyvendina Siuos uZdavinius:

6.1. uZtikrina, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktq vaiko ir jo Seimos

nariq poreikius;

6.2. sukuria s4lygas, kad vaikui bttq uZtikrintos tinkamos prieZilros s4lygos.

7. Skyrius vykdo Sias funkcijas:

7.1. organizuoja vaikq iki Se5eriq metq trumpalaikg prieZilr4.

7 .2. organizuoj a laisvalaikio uZimtum4;

7.3. palaiko nuolatinius rySius su vaikq tevais;

7.4. patalpose, kuriose teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos, uZtikrina vie5osios

tvarkos, darbq saugos, higienos normq ir prie5gaisrines saugos reikalavimq laikym4si.

III SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

8. Skyriaus darbuotojai, teikiantys paslaugas ir vykdantys veiklas, turi tureti socialini

i5silavinim4. Skyriaus darbuotoj ams turi nuolatos tobulinti kvalifikacij 4.

9. Vienas skyriaus darbuotojas dirbta su ne didesne kaip 5 vaikq grupe.

10. Skyrius teikia paslaug4 darbo dienomis (pirmadienis-penktadienis), nuo 10.00 iki 14.00

ir nuo 16.00 iki 20.00, arbapagal poreiki kitu laiku. Paslaugos gavimui butina registracija ne veliau

kaip prie5 vien4 darbo dien4.

11. Nemokamq paslaugq teikimo trukme Seimai:

1 1.1. vaikas priZilrimas neilgiau kaip 4 val. per dien4 iki 40 val. per menesi.

12. Vaiko trumpalaikes prieZiuros metu, tevq buvimas Moletq vaikq savaranki5ko

gyvenimo namq patalpose negalimas.

13. Skyrius maitinimo paslaugos neteikia.

14. Vaikui paslaugos pradedamos teikti gavus vaiko atstovo pagal istatym4 pra5ym4 (1

priedas) ir pateikus priZiurimo vaiko gimimo liudijim4 ir vaiko atstovo asmens tapatybes

dokument4.

15. Paslauga neteikiama tuo metu sergantiems vaikams.

16. Norint susipaZinti su skyriaus darbo pobfldZiu, bei supaZindinti vaik4 su socialine

darbuotoj a, apsilankymo laik4 bttina suderinti telefonu.


