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BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 

 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Socialinės priežiūros paslaugų skyrius (toliau SPPS) yra vienas iš centro struktūrinių 

padalinių. Pridedama SPPS schema (žr. 1 priedą). 

2.  SPPS vadovauja skyriaus vadovas, kurį konkurso tvarka priima ir atleidžia Centro direktorius. 

3. SPPS pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas administruoja skyriaus vadovas, 

vyriausi socialiniai darbuotojai, vyresnysis socialinis darbuotojas, teikia socialinio darbuotojo 

padėjėjai. 

4. Socialinės priežiūros paslaugų skyrius, įgyvendindamas tikslus ir uždavinius, savo darbe 

vadovaujasi ES ir LR teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų socialinių paslaugų organizavimą 

ir teikimą, darbų, priešgaisrinę ir civilinę saugą, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

 

II. SPPS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. SPPS tikslai:  

5.1. siekti išsaugoti neįgalių asmenų savarankiškumą gyvenamoje aplinkoje, padedant jiems 

tvarkytis buityje, palaikant ir ugdant jų socialinius įgūdžius bei sudarant galimybes šeimos 

nariams derinti profesinį ir šeimos gyvenimą; 

5.2.  padėti neįgaliems asmenims integruotis į visuomenę, gerinant jų gyvenimo kokybę.  

6. SPPS, siekdamas įgyvendinti savo tikslą, vykdo šiuos uždavinius: 

6.1. organizuoja ir administruoja pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų teikimą; 

6.2. teikia kokybiškas ir savalaikes pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas. 

 

III. SPPS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

7. SPPS funkcijos: 

7.1. informavimas – suteikiama reikalinga informacija apie pagalbos į namus ir dienos socialinės 

globos paslaugas; 



7.2. konsultavimas - konsultuojama pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų 

teikimo klausimais, kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir 

ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų; 

7.3. pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) 

tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime; 

7.4. dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu; 

7.5. teikiamos sociokultūrinės paslaugos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinti socialinę 

atskirtį, aktyvinti bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, užsiimti 

mėgstama veikla. 

8. Centro strategijos įgyvendinimas: 

8.1. organizuoja ir teikia kokybiškas pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas 

Centre nustatyta tvarka: 

8.1.2. priima gyventojų prašymus dėl pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų 

teikimo ir juos registruoja; 

8.1.3. vertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes; 

8.1.4. rengia Socialinių paslaugų gavėjo asmens bylas ir jas tvarko Centre nustatyta tvarka; 

8.1.5 rengia sutartis dėl pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų teikimo ir jas 

registruoja; 

8.1.6. rengia atsakymus, raštus skyriaus klientams, Klaipėdos miesto savivaldybės skyriams, 

kitoms įstaigoms ir organizacijoms; 

8.1.7. teikia socialinės pagalbos namuose ir dienos socialinės globos paslaugas seniems, 

neįgaliems Klaipėdos miesto gyventojams; 

8.1.8. suveda duomenis apie suteiktas pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas į 

Strategines partnerystės informacinę sistemą (SPIS). 

8.2. rengia Centro direktoriaus įsakymus dėl skyriaus darbuotojų atostogų, komandiruočių; 

8.3. rengia veiklos planus, ataskaitas ir teikia juos Centro administracijai Centre nustatyta tvarka; 

8.4. kontroliuoja socialinių darbuotojų padėjėjų teikiamų paslaugų kokybę; 

8.5. rengia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos gerinimo ir teikia juos Centro administracijai; 

8.6. įtraukia skyriaus darbuotojus į komandas, padedant spręsti socialines problemas ir vykdant 

pavestas funkcijas. 

9. SPPS bendradarbiauja: 

9.1. su visais Centro skyriais; 

9.2. su LR SAMD ir Finansų ministerijomis; 



9.3. su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos skyriais; 

9.4. su LR kitų miestų savivaldybių administracijomis, socialinių paslaugų centrais ir NVO 

teikiančiais socialinės priežiūros paslaugas; 

9.5. su VSDFV Klaipėdos skyriumi, o esant reikalui ir su kitais skyriais; 

9.6. su kitomis socialinėmis, sveikatos priežiūros bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis. 

10. SPPS atsakomybė: 

10.1. už tikslų ir uždavinių, numatytų šiuose nuostatuose įgyvendinimą; 

10.2. už savalaikį, kokybišką ir efektyvų skyriaus funkcijų įgyvendinimą; 

10.3. už klientams teikiamų paslaugų kokybę, savalaikiškumą ir prieinamumą; 

10.4. už informacijos apie klientus konfidencialumą; 

10.5. už ataskaitų ir kitų vidinių/išorinių dokumentų parengimo kokybę, teisingumą ir pateikimo 

savalaikiškumą; 

10.6. už SPPS darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir jų kompetencijas; 

10.7. už sprendimų dėl socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo teisėtumą; 

10.8. už veiklos skaidrumą. 
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