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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ĮGALIOJIMŲ KOORDINUOTI ATVEJO VADYBOS PROCESĄ SUTEIKIMO IR
VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS106 „DĖL VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2018 m. birželio __d. Nr. TS-__
Visaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Atvejo vadybos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo
vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu, atsižvelgdama į tai, kad nuo 2018 m. liepos 1 d.
įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 4, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29 ir
34 straipsnių pakeitimo įstatymas, n u s p r e n d ž i a :
1. Suteikti įgaliojimus Visagino socialinių paslaugų centrui koordinuoti atvejo vadybos
procesą ir teikti socialines paslaugas šeimoms Visagino savivaldybėje.
2. Pakeisti Visagino socialinių paslaugų centro nuostatus, patvirtintus Visagino
savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-106 (kartu su 2017 m. rugpjūčio 24 d.
sprendimu Nr. TS-148):
2.1. pakeisti 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„12.1. organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir
neįgaliesiems bei jų šeimos nariams, socialinę riziką patiriantiems asmenims, šeimoms ir vaikams
atsižvelgiant į jų poreikius ir Centro galimybes;“
2.2. pakeisti 13.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„13.5. teikia socialines paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms (asmenims), stebi
šias šeimas (asmenis), vykdo atvejo vadybą bei tvarko reikiamus dokumentus;“
2.3. pakeisti 15.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„15.3. Nakvynės namai (iki 16 vietų), kurių tikslas socialinę riziką patiriančių asmenų, t. y.
asmenų, grįžusių iš įkalinimo, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų, benamių, elgetaujančių
asmenų ir pan., socializacija ir integracija į visuomenę.“;
2.4. pakeisti 15.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„15.5. Paramos šeimai skyrius, kurio tikslas teikti visokeriopą paramą šeimoms, siekiant
šeimų stabilumo, jų gyvenimo darnos ir pilnatvės bei vykdyti ir koordinuoti atvejo vadybą ir socialinį
darbą su šeimomis.“;
2.5. pakeisti 15.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„15.6. Vaikų dienos centras, kurio tikslas – esant pavojui patirti ar patiriant socialinę riziką
teikti socialinę priežiūrą vaikams ir jų šeimoms.“;
2.6. pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:
„37. Informacija ir vieši pranešimai apie Centro veiklą teikiama Centro interneto svetainėje
www.vspc.lt teisės aktų nustatyta tvarka.“
3. Įgalioti Visagino socialinių paslaugų centro direktorių pasirašyti pakeistus nuostatus ir
įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

Savivaldybės merė
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