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Posedis ivyko: 2020_09_21, posedZio prad1ia_ l0:00 val.
PosedZio pirmininkas _ Saulius Liekis.
PosedZio sekretore _ Ieva KruSaite.
Dalyvavo: Aiste Pintveriene, Greta Radkauskiene, Agne Songailaite, Janina Tulabiene.Svediai: Bf Neigaliqjq centro "Klaipedos Lakstute" direktore Danute Daukantiene, BIKlaipedos socialiniq paslaugq centro "Dane" direktore Ramute Girskiene, Labdaros ir paramos fondo"Maisto bankas" Klaipedos padalinio vadovas Raimundas Danupas.

DARBOTVARKE:
I' Del Socialiniq paslaugq teikimo covlD - 19 pandemijos metu Klaipedos mieste. Kaspavyko? fstaigq teikiandiq socialines paslaugas (NVo ir biudZetiniq) pasisakymai.

l' SVARSTYTA' Socialiniq paslaugq teikimas covlD - 19 pandemijos metu Klaipedosmieste' Kas pavyko? fstaigq teikiandiq socialines paslaugas (NVo ir biudZetiniq) pasisakymai.
Tarybos pirmininkas kreipesi inarius belsveeiJs, irpakviete trumpai pristatyti su kokiaissunkumais susidure jq istaigos karantino laikotarpiu. socialines paramos iaryuos nariai ir istaigqvadovai pasisake, ir pasidalino patirtimi, kaip buuo orgarrizuojamos socialines paslaugos karantinolaikotarpiu:

lobos bendrijos ,,Klaipedos viltis,. direktore J.
u situacija buvo sudetinga ir nuotoliniu bldu
. J. Tulabiene kalbejo, kad darbuotojai Siuo metu
ino metu papildomo iaddto uZmokesdio negavo.
skyre,,Laisves TV., .

o "Dane., direktore informavo, kad karantino
dalis centro darbuotojq buvo prastovose ir

q. Paslaugos buvo teikiamos tik bEtiniausios.

metu. buotojams buvo skirta dotacijau|darb4 karantino

B[ Neigaliqiq centro ,,Klaipedos lakstute" direktore kalbejo, kad paslaugos buvo teikiamostik britiniausios, nes abu centrai buvo uZdaryti. fstaigoje didZioji dalis darbuotojq buvo nedarbingumeir prastovose' tadiau kas dirbo jiems buvo i5moketos premijos uz papildom4 darb4. {staiga buvopasiruosusi teikti intensyvi4 kriziq iveikimo pagalb4 ir apgyvendinimo paslaugas asmenims kuriemsreiketq izoliuotis.
vSf Klaipedos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro ,,svetlia6iok.. atstove trumpaipristate centro situacij4' Pasidalino, kad buvo sunkus laikotarpis, tadiau visi darbo organizavimoklausimai buvo i5s

pirko patys ir gavo nuotolini

Labdaros ir p padalinio
kalbejo, kad karantino metu iSSUkiq buvo nemaZ aktyviai
namais bei kitomis institucijoms' Zmones paslaugas gaudavo ir buvo apsiriipinti butinais maisto



produktais' Darbuotojams priedai buvo skirti tik is vidiniq resursq. Apsaugos priemoniq turejopakankamai, jq isigijo patys, dali gavo i5 Klaipedos miesto savivaldybes ir kitq remejq.Klaipedos vaikq globos namq,,Rytas" atstovd, pasidalino, kad pandemijos metu patyre nemazaisunkumq' Paslaugq teikimas nebuvo nutrdkgs, tadiau darbuotojams buvo ,kiriu,,,u daug papildomquZduodiq' Daug issukiq kilo organi zuoiantvaikq nuotolini mokym4 ir jq uZimtum4. Bet dziaugesi ir

ffi X;"-lt-:Hl 
organizavimas pavvko' Apsaugos priemoniq uzt"ko visiems. Darbuotoj ams

Tarybos nare ir B[ Klaipedos miesto Seimos ir vaiko geroves centro atstovd G. Radkauskienepasidalino' kad Bf Klaipedos miesto Seimos ir vaiko geroves centre paslaugos buvo teikiamos, tadiauiSs[kiq buvo labai daug, ir sunkumq ivairiq istitaavo kiekvien* dien4. tadiau visus darboorganizavimo sunkumus pavyko iveikti. Paslaugos centre buvo teikiamos ivairiai, darbuotojai dirbonuotoliniu budu' o btitinos paslaugos buvo teikiamos saugiai. Apsaugos priemones pirko patys irgavo i5 Klaipedos miesto savivaldybes administracijos. p.ieaai darbuotojams buvo ismoketi.socialiniq paslaugq istaigq vadovai irjq atstovai ivardijo lvairius ,rnk .r., tadiau sunkiausiabuvo: naujai organizuoti darbuoiojq darb4, darbuotojus apriipinti apsaugos priemon6mis, motyvuotidarbuotojus dirbti karantino metu, uZtikrinti papildo-q p.i.aq mokejim4 darbuotojams.Tarybos nariai ir svediai aptarevisq istaigq pateiktq informacii4.

NUTARTA.
Socialines tarybos vardu saulius Liekis ir Tarybos nariai del priedq mokejimo darbuotojamsdirbusiems karantino metu rastu kreipsis i Klaipedos miesto savivaldybes administracij4, ir iSocialines apsaugos ir darbo ministerij4.
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