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                                                                         I. PAREIGYBĖ 

 

1. __Socialinis darbuotojas                       yra _________II grupės pareigybė                         ___   

                           (pareigybės pavadinimas)                                        (nurodoma pareigybės grupė  

2. Pareigybės lygis – _A___________________________________________________________ 

                                                      (nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 

3. Pareigybės paskirtis: pareigybė reikalinga organizuoti ir teikti įvairioms paslaugų gavėjų grupėms 

bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, atlikti kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas 

4. Pareigybės pavaldumas (jei yra): darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Socialinių paslaugų padalinio 

vadovui; 

5. Darbuotojui nustatyta darbo savaitės trukmė val: 40 val.; 

  

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo 

išsilavinimą, turėti patirties socialinio darbo srityje; 

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus 

teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimą, darbingumo lygio 

ir neįgalumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių nustatymą bei jais 

vadovautis, gebėti juos taikyti praktiškai, žinoti Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatas, būti 

susipažinęs su Įstaigos nuostatais, etikos kodeksu, darbų saugos įstatymu, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo 

Pareigybės aprašymu; 

6.3. puikiai mokėti lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą (rusų, lenkų, anglų, vokiečių ar 

prancūzų); 

6.4. gebėti greitai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti 

informaciją, rengti išvadas;  

6.5. gebėti sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti gerai susipažinęs su 

dokumentų tvarkymo ir raštvedybos taisyklėmis;  

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

6.7. žinoti socialinio darbo teorinius metodus ir modelius. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. vertina ir nustatyto socialinės pagalbos poreikius asmeniui (dirba komandoje vertinant 

individualius gyventojų poreikius, inicijuoja gyventojų poreikių pervertinimą  pasikeitus jų sveikatos būklei); 

7.2. planuoja socialines paslaugas savo grupės gyventojams (dalyvauja gyventojų ISGP plano 

sudarymo veikloje, inicijuoja gyventojų ISGP peržiūrėjimą  pasikeitus jų sveikatos būklei); 

7.3. vertina socialinio darbo ir pagalbos teikimo veiksmingumą; 

7.4. visus gyventojų dokumentus įsega į jų bylas, tinkamai veda ir saugo savo žinioje esančius 

dokumentus; 

7.5. rengia reikalingą informaciją (charakteristikas, pranešimus) apie gyventojus kitoms 

institucijoms; 



7.6. ugdo, atstato ir palaiko gyventojų asmeninius sugebėjimus, padeda spręsti jų asmenines ir 

socialines problemas ar iškilusias konfliktines situacijas, padeda inicijuoti pokyčius asmeniniame ir 

socialiniame gyvenime, tam naudojant paties asmens galimybes bei bendruomenės išteklius; 

7.7. gerina gyventojų socialinį gyvenimą, mažina jų socialinę atskirtį ir skatina socialinę integraciją į 

visuomenę, pasirenkant ateities perspektyvą; 

7.8. efektyviai organizuoja gyventojų žmogiškuosius bei finansinius išteklius; 

7.9. planuoja ir organizuoja  socialinį darbą grupėse ir individualiai, užtikrina kokybišką socialinių 

paslaugų teikimą gyventojams; 

7.10. planuoja ir organizuoja gyventojų laisvalaikį ir užimtumą; 

7.11. organizuoja, kontroliuoja ir vadovauja socialinių darbuotojų padėjėjų darbui savo pareigybės 

kompetencijos ribose; 

7.12. vykdo sanitarinį higieninį režimą, laikosi ir skatina laikytis kitus darbuotojus asmeninės 

higienos reikalavimų, su tikslu apsaugoti save ir gyventojus  nuo virusinių ar infekcinių susirgimų 

7.13. renka ir sistemina informaciją apie gyventojų socialinę būklę: pildo gyventojų socialines bylas, 

pildo kitą reikalingą dokumentaciją, stebi jų sveikatos būklę ir kai reikia informuoja Sveikatos priežiūros 

padalinio darbuotojus; 

7.14. domisi gydymo įstaigose besigydančių gyventojų sveikatos būkle, padėtimi, problemomis; 

7.15. skatina gyventojus laikytis Gyventojų vidaus tvarkos taisyklių ir stebi, kad jos nebūtų 

pažeidžiamos, sprendžia iškilusias konfliktines situacijas, pašalina konflikto priežastis; 

7.16.  skatina gyventojus burtis į savipagalbos grupes, aktyvina jų veiklą; skatina gyventojus elgtis 

etiškai, moko atsakingumo ir pareigingumo sau ir kitam; 

7.17. įvairių būrelių, organizuojamų globos namuose, metu skatina savo grupės gyventojus dalyvauti 

užsiėmimuose, kai reikia dalyvauja kartu su gyventoju;  

7.18. bendrauja ir bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais dėl pagalbos klientui gavimo, bei 

kitais darbo klausimais; 

7.19. atstovauja gyventojus Įstaigoje ir už jos ribų, gina jų teises ir interesus; 

7.20. gyventojo mirties atveju informuoja apie mirtį gyventojo giminaičius, Sveikatos priežiūros 

padalinio darbuotojus bei laidojimo organizavimo įstaigą, su kuria globos namai yra sudarę sutartį;  

7.21. perka gyventojui aprangą, avalynę, maisto produktus ir kt., kai to pageidauja gyventojas; 

7.22. priima iš atitinkamų asmenų gyventojų pensijas, pasirašo mokėjimo žiniaraštyje ar išlaidų 

orderyje; 

7.23. atstovauja gyventoją, naudodamas jo asmeninius pinigus, laikydamasis globos namų 

direktoriaus patvirtintu „Prūdiškių socialinės globos namų gyventojų turto, asmeninių lėšų panaudojimo, 

apskaitos, kontrolės ir saugojimo tvarkos aprašu“; 

7.24. rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui socialinėms paslaugoms metinius socialinio darbo 

planus bei ataskaitas, užtikrinti planų įgyvendinimą; 

7.25. vykdo kitus su socialinio darbuotojo pareigybės funkcijomis susijusius nurodymus bei 

pavedimus; 

7.26. direktoriui pavedus, pagal savo pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą globos namų 

darbuotoją, nesantį darbe dėl ligos, kasmetinių atostogų ar komandiruotės metu, kitais atvejais; 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

8.1. teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad jam pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai, 

už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, 

norminių aktų reikalavimų vykdymą, už pateiktos informacijos teisingumą.  

8.2. yra materialiai atsakingas už Įstaigos gyventojų piniginių lėšų gavimą ir  teisėtą naudojimą 

nustatyta tvarka.  

  

 

Susipažinau 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 


