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KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO STRUKTŪRINIO
PADALINIO
VAIKŲ DIENOS CENTRO „PARAMA“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai nustato Kelmės rajono socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro
„Parama“ (toliau – centras ,,Parama“) tikslus, uždavinius, funkcijas.
2. Centro „Parama“ adresas: Parapijos namai, S. Nėries 14, Kelmė, Lietuvos Respublika.
3. Centro ,,Parama“ steigėjas Kelmės rajono socialinių paslaugų centras.
4. Centras „Parama“ neturi atskiro juridinio statuso, jis veikia pagal Kelmės rajono
socialinių paslaugų centro nuostatus. Jis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos
Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais
teisės norminiais aktais ir šiais nuostatais.
5. Centras „Parama“ steigiamas, reorganizuojamas ir likviduojamas steigėjo iniciatyva.
6. Centrą „Parama“ lanko 30 – 40 vaikų. Tikslinė grupė - socialinę riziką patiriančių,
nepasiturinčių šeimų vaikai ir kiti vaikai, nuo 7 iki 18 metų amžiaus.
7. Vykdant projektus vaikų skaičius neribojamas.
8. Vaikai priimami:
8.1. pagal Valstybės vaiko apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kelmės rajone
rekomendacijas;
8.2. pagal mokyklų vadovų rekomendacijas;
8.3.pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriaus ir komisijų rekomendacijas;
8.4. pagal tėvų raštiškus prašymus.
II SKYRIUS
CENTRO ,,PARAMA“ VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
9. Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos
nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.
10. Centras ,,Parama“, siekdamas nurodytų tikslų, įgyventina šiuos uždavinius:
10.1. užtikrina, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko ir jo
šeimos narių poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir
gyvenimo įgūdžių ugdymo;
10.2. sukuria sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti centro
veiklose;
10.3. ugdo santykių šeimoje kultūrą, skatinant šeimų telkimąsi ir savitarpio pagalbą.
10.4. sudaro vaikams ir paaugliams galimybę ruošti pamokas.
11. Centras ,,Parama“ vykdo šias funkcijas:
11.1. teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko
ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos
įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.);
11.2. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;
11.3. organizuoja nemokamą centrą lankančių vaikų maitinimą;

11.4. teikia socialinės ir psichologinės pagalbos paslaugas, vykdo sociokultūrinę
veiklą, organizuoja laisvalaikio užimtumą;
11.5. plėtoja ir palaiko ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis,
policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos
bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, ir su vaiko teisių apsauga
susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – savivaldybės
administracijos socialinės paramos skyriumi, seniūnijomis, Tarpinstitucinio bendravimo
koordinatoriumi;
11.6. patalpose, kuriose teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos, užtikrinama
viešosios tvarkos, darbų saugos, higienos normų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
11.7. viešai skelbia visuomenei informaciją apie centro ,,Parama“ tikslus,
uždavinius, jų įgyvendinimo priemones ir teikiamas paslaugas.
12. Centras ,,Parama“ pagal galimybę vykdo šias veiklas:
12.1. organizuoja ir vykdo projektinę veiklą;
12.2. pagal kompetenciją vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme;
12.3. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktams ir centro veiklos tikslams
neprieštaraujančias veiklas.
III SKYRIUS
VAIKŲ TEISĖS IR PAREIGOS
13. Vaikų ir jaunuolių teisės:
13.1. paruošti pamokas;
13.2. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;
13.3. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
13.4. dalyvauti būrelių veikloje, bei vienkartiniuose renginiuose.
14. Vaikų ir jaunuolių pareigos:
14.1. pagarbiai bendrauti su vadovais ir kitais centro „Parama“ nariais;
14.2. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, centro „Parama“ nuostatų ir bendrų
vidaus darbo taisyklių;
14.3. laikytis higienos reikalavimų;
14.4. saugoti ir tausoti centro „Parama“, Parapijos namų materialinį turtą, sugadinus
atlyginti žalą.
IV SKYRIUS
SAVANORIŲ PRIĖMIMAS
15. Centro ,,Parama‘‘ savanoriais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 m.
amžiaus, norintys dalyvauti jo veikloje bei besilaikantys šių klubo nuostatų.
16. Centro ,,Parama“ savanoriai priimami pagal jų raštiškus prašymus ir pasirašę
savanorystės sutartį.
VSKYRIUS
SAVANORIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
17. Centro ,,Parama‘‘ savanorių teisės:
17.1. naudotis centro ,,Parama“ patalpomis ir juose esančiomis priemonėmis šios
organizacijos veiklai neprieštaraujančiais tikslais.
17.2. Centro ,,Parama“ savanorių pareigos:
17.2.1. laikytis centro ,,Parama“ nuostatų;
17.2.2. aktyviai domėtis ir dalyvauti centro ,,Parama“ veikloje, vykdyti jam
visas pavestas užduotis, už jas atsakyti ir atsiskaityti.

V SKYRIUS
CENTRO „PARAMA“ DIREKTORIUS
20. Centro „Parama‘‘ direktoriaus pareigas eina Kelmės rajono socialinių paslaugų
centro direktorius.
21. Centro ,,Parama“ direktorius:
21.1. atstovauja centrą „Parama“ Lietuvoje ir už jos ribų;
21.2. palaiko ryšius su trečiais asmenimis;
21.3. centro „Parama“ vardu sudaro sutartis arba raštiškai įgalioja tai padaryti kitą
asmenį;
21.4. kalendorinių metų pabaigoje pateikia tarybai ataskaitą apie centro „Parama“
vykdomą veiklą.
VII SKYRIUS
LIKVIDAVIMAS
22. Centras „Parama“ likviduojamas steigėjo sprendimu.
23. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorius ir Parapijos namų savininkas
Kelmės dekanato dekanas sudaro likvidacinę komisiją, kuri sprendžia likusio turto ir kitus
likvidacinius klausimus.
24. Turtas, kuris buvo paaukotas, padovanotas ar įsigytas centro „Parama“ veiklos metu,
pereina steigėjo žinion.
25.Turtas, kuris buvo paaukotas, padovanotas ar nupirktas Parapijos namams, po
likvidacijos atitenka Kelmės dekanato dekano žinion.
__________________________

