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Visaginas

Vadovaudamasi Visagino socialinių paslaugų centro nuostatų, patvirtintų Visagino

savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-106 (2017 m. rugpjūčio 24 d.

sprendimo Nr. TS-148 redakcija, 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-128 redakcija ir 2020 m.

rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-207 redakcija), 20.3. ir 20.11. punktais:

1. T v i r t i n u pridedamą Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos

senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje teikiamų paslaugų –

trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos – 2021 m. kokybės vertinimą.

2. T v i r t i n u pridedamas Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos

senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus teikiamų socialinės globos

paslaugų kokybės vertinimo išvadas.

3. P a l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę ir priežiūrą GALINAI ORLOVAI,

direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams.

4. Į p a r e i g o j u NERINGĄ NEŠUKAITYTĘ, Raštinės administratorę, su šiuo

įsakymu TAIDĄ KRINGELIENĘ, Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems

asmenims su negalia skyriaus vyriausiąją socialinę darbuotoją, ir ANŽELĄ PEČIONKINĄ,

Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus socialinę

darbuotoją, supažindinti naudojant dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.

Direktorė Stanislava Ostrouch

Elektroninio dokumento nuorašas
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