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PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO (LYDINČIO GYVENTOJĄ Į GYDYMO ĮSTAIGAS)  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
  

                                                                         I. PAREIGYBĖ 

 

1. Socialinio darbuotojo padėjėjas (lydintis gyventojus į gydymo įstaigas) yra III grupės pareigybė  

                                                         (pareigybės pavadinimas)                                                            (nurodoma pareigybės grupė)  

2. Pareigybės lygis – _B_____________________________________________________________ 

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

3. Pareigybės paskirtis: pareigybė reikalinga lydėti globos namų gyventojus į asmens sveikatos 

priežiūros įstaigas bei atstovauti gyventojų interesus šiose įstaigose, 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 ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, socialinio darbo arba jam prilygstantį išsilavinimą. Jei 

socialinio darbuotojo padėjėjas neturi socialinio darbo ar jam prilygstančio išsilavinimo, tai turi būti išklausęs 

įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus; 

6.2. turėti minimalias socialinio darbuotojo padėjėjo žinias, kurias sudaro socialinio darbo pagrindai, 

teorinės ir praktinės žinios apie socialinio darbo sritį; 

6.3. turi gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu; 

6.4. turi žinoti Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatas, būti susipažinęs su įstaigos 

nuostatais, etikos kodeksu, darbų saugos įstatymu, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo Pareigybės aprašymu; 

6.5. turi pasižymėti tokiomis asmeninėmis savybėmis kaip atsakingumas, pareigingumas, tolerancija, 

geranoriškumas, kūrybiškumas, bei iniciatyvumas. Turi būti sugebančia bendrauti, dirbti komandoje, 

nekonfliktiška asmenybė 

6.6. gebėti greitai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją; 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. registruoja naujai globos Įstaigoje apgyvendintus gyventojus pirminėje sveikatos priežiūros 

įstaigoje (Naujininkų poliklinikoje) ir pristato visus reikalingus gyventojo dokumentus gydančiai gydytojai; 

7.2. stebi gyventojų socialinę ir psichinę sveikatos būklę, kai reikia informuoja socialinį darbuotoją bei 

Sveikatos priežiūros padalinio darbuotojus apie gyventojo socialinės ar psichinės sveikatos būklės pasikeitimą; 

7.3. vykdant gydytojų paskyrimus, registruoja globos namų gyventojus į asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas gydytojų  specialistų konsultacijoms bei sudaro gyventojų, užregistruotų gydytojų specialistų 

konsultacijoms, sąrašą; 

7.4. lydi  globos namų gyventojus į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir atstovauja gyventojų 

interesus jose; 

7.5. atvykęs iš gydytojų konsultacijų, darbuotojas informuoja Sveikatos priežiūros padalinio vadovą ir 

kitus atsakingus darbuotojus apie gyventojui atliktus tyrimus, gydytojo paskyrimus,  papildomas konsultacijas, 

kitą reikalingą informaciją bei atlieka reikiamus įrašus Įstaigos dokumentuose (žurnaluose ir pan.); 



7.6. suteikia Mitybos padalinio darbuotojams informaciją apie gyventojus, kurie dėl hospitalizavimo, 

dalyvavimo gydytojų konsultacijose, tyrimų atlikimo ar pan. nedalyvaus maitinimo procese (pusryčių, pietų, 

pavakarių, vakarienės metu); 

7.7. lanko ir domisi hospitalizuotais globos namų gyventojais, jų sveikatos būkle, planuojamomis atlikti 

sveikatos priežiūros procedūromis, gyventojų išrašymu iš gydymo įstaigos. Visą sukauptą informaciją perduoda 

Sveikatos priežiūros padalinio vadovui, socialinei darbuotojai bei kitiems atsakingiems darbuotojams; 

7.8. esant galimybei dalyvauja gyventojų maitinimo procese pusryčių, pietų, pavakarių bei vakarienės 

metu. Kai reikia, padeda gyventojams pavalgyti, nusinešti nešvarius indus, maitina ligonius, kurie dėl sveikatos 

būklės negali pavalgyti patys; 

7.9. nuolat bendradarbiauja su slaugos specialistu bei kitais Sveikatos priežiūros ir Socialinio darbo 

padalinių darbuotojais; 

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

pažeidžiamos, apie iškilusias konfliktines situacijas informuoja socialinį darbuotoją, jeigu pats nesugeba 

pašalinti konflikto priežasties ar konflikto; 

7.11.  skatina gyventojus elgtis etiškai, ugdo atsakingumo ir pareigingumo sau ir kitam jausmą; 

7.12. vykdo kitus su socialinio darbuotojo padėjėjo (lydinčio gyventojus į gydymo įstaigas)  pareigybės 

funkcijomis susijusius nurodymus bei pavedimus;  

7.13. 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.  
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