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PAREIGYBES APRASYITAS NT. 8

I SKYRIUS
PAREIGYBE
1. Socialinio darbuotojo padejejas

2.Pareigybes lygis

-

-

yra III pareigybes grupes specialistas.

C

paskirtis - Socialinio darbuotojo padejejas padeda organizuoti ir teikti socialines globos
paslaugas Centro gyventojams. Padeda likusiems be tevq globos vaikams ( toliau - vaikai) adaptuotis
Vilniaus rajono Seimos ir vaiko geroves cente, tenkinti socialinius, buitinius, ugdymo, kitus
specialiuosius poreikius, teikti socialing ir kit4 pagalb4.
3. Pareigybes

4. Pareigybes kodas -263503
5, Pareigybes pavaldumas - Sias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriaus
pavaduotoj ui social iniam darbui.

II SKYRIUS
SPECIALUS NNTX,q.LAVIMAI SI,{S PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI
turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. socialinio darbuotojo padejejas turi tureti ne Zemesni kaip vidurini i5silavinim4, Turi bDti
iSklausgs iZanginius socialinio darbuotojo padejejo mokymus;
1. Sias pareigas einantis darbuotojas

1.2. i5manyti Lietuvos Respublikos Konstitucij4, Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimus, kitus teises aktus, reglamentuojandius socialines apsaugos sriti,
Zmogaus teises;
1.3. moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4;
1,4. gebeti kokybiSkai, operatyviai priimti sprendimus, savaranki5kai organizuoti ir planuoti
darbq, darbo laik4, vertinti savo veikl4, diegti paLangiqpatirti, dirbti komandoje, ivertinti galutini
rezultatq;
1.5. sklandZiai destyti mintis ra5tu ir LodLiu, i5manyti dokumentq rengimo taisykles;
1.6. turi Linoti vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus, amZiaus tarpsniq bei specialiqjq
poreikiq ypatumus;
1.7. moketi bent vien4 uZsienio kalb4 (rusq, lenkq ir kt.);
1.8. moketi pirmosios pagalbos suteikimo bUdus;
1.9. tureti higieniniq Ziniq minimum4, moketi suteikti pirm4j4 medicining pagalb4;
1.10. Zinoti socialines globos namll strukt[r4, jos darbo organizavrmq'
1 ,1 1. Zinoti socialinio darbo etikos norrnas ir principus;
|.12. LinoIi asmenybds vystymosi ypatumus, ligos ar kitos negalios poveiki lmogui
1 . 1 3. sugeb eti organizuoti poreikiq ivertinim4;

I ' 14' nustatyti Zmoniq poreikius ir suprasti esmg, suprasti Zmogq
kaip unikalq individ4;
1.15. sugebeti integruoti ir naudotis etikos bei socialiniq mokslq Ziniomis;
1.16. Zinoti darbo, saugos ir sveikatos, prieSgaisrines saugos, higienos
bei sanitarijos
normas bei taisykles;

1.17' pasitiketi vaikais, buti objektyviu priimant sprendimus, nesivadovauti iSankstinemis

nuostatomis;

I'18' bendrauti su vaikais padedant jiems apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje,
maitintis, naudotis buitiniais prietaisais ir priemonemis, vaikui skirtomis technines pagatbos
priemondmis, kitomis ugdymo priemonemis;
1,19. dirbti komandoje su Centro specialistais;
1.20. turi blti tolerantiskas, geranoriskas, atsakingas ir iniciatyvus;
1.21 ' buti empati5kas (empatija, arha atjauta tai gebejimas pajusti
kitq Zmog4; paZiureti i
pasaulljo akimis, suprastiioiausmus, "pabilti" jo vietoje.) , stengtis suprasti kiekvien4 vaik4 ir jam
padeti;

1.22. vertinti visus vaikus vienodai ir teikti
socialines padeties, tikejimo, lyties, rases,

jiems pagalbEnepriklausomai
isitikinimq ar paLiin4;
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III SKYRIUS
pARETcAS ErNANiro DARBUoToJo FUNKCTJos

1. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo sias pagrindines funkcijas:

l.l.

padeda naujai atvykusiam gyventojui adaptuotis
istaigoje;
1.2. vertina gyventojo poreikius ir atsako uZ jq
igyvendinim4;

1.3' uZtikrina gyventojq dienotvarkes, vidaus tvarkos taisykliq laikym4si;
|.4. uLmezga ir palaiko rysius su gyventojo seima ir artimaisiais;
1.5. keidiantis perima iS socialiniq pedagogq/darbuotojq vaikus ir pasiraso perdavimo
priemimo s4siuvinyje;
1.6. uZtikrina tvark4

-

ir ramybg bei ugdytiniq saugum4 nakties metu;

7.7. enurezija sergandius vaikus nakties metu kelia tualet4;
i
1.8. susirgus vaikams, teikia reikiam4 pagalbq, reikalui esant, kviedia medicining pagalb4;

-

1'9' ivykus stichinei nelaimei, vaikus evakuoja i5 patalpq ir praneSa Centro administraciiai ir
gelbejimo tarnyboms;
2'0. savavaliSkai i5 Centro pasiSalinus globotiniui, jo ieSko socialinio darbuotojo padejejas,
kurio darbo metu pasiSalino globotinis. RaSo prane5im4 Centro direktoriui, informuoja socialini
pedago gq/ darbuotoj 4, tel efon u praneSa policij ai ;
2.1. neleidlia paSaliniq asmenU i Centro patalpas be administracijos leidimo,

ir skatina gyventojus dalyvauti
kitoje veikloje;
2.3 i5vykstant gyventojui uZ Centro ribq, esant bDtinumui, ji lydi ir atsako uZ jo saugq
nuvykim4 ir sugriZim4;
2'4. sprendZia konfliktines situacijas ir apie jas informuoja Centro direktoriaus pavaduotoj4
socialiniam darbui;
2.5. planuoja bei organizuoja darb4 su gyventojais, gyventojq grupe;
2.6' organizuoja ir vykdo gyventojq uZimtum4, jq poilsi, laisvadieni bei pramogas;
2.2. organizuoja

gyventojais, siekia palintijuos kaip asmenybes;
jauki4
2.8, kuria
ir saugi4, artim4 namq aplinkai, atmosfer4;
2.9.bendradarbiauja su Centro darbuotojais bei kitq sridiq specialistais, sprendZiant gyventojo
2.7 . bendrauja su

socialines problemas;

kontroliuoja sanitaring, epidemiologing blklg;
2.II.pavaduoja kit4 soc. darbuotojo padejej4jai nesant (nedarbingumo, laisvadieniq, atostogq,
2. 10.

komandiruotes metu);
2.12. vykdo kitus Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui
nurodymus;
2.13. priLinri, kad gyventojai laikytqsi Centro gyventojq vidaus tvarkos taisykliq, sprendZia
konfl iktines situacij as ;
2,14. stengiasi tobulinti savo Centro veiklos kokybg;
2.15. sqLiningai ir racionaliai disponuoja socialinei pagalbai skirtais Centro finansiniais ir
materialiniais iStekliais ;
2.16. prteikus pagalbos kreipiasi i Centro socialinius pedagogus/darbuotojus, i Centro
administracij4, kitus Centro specialistus;
2.17 . kokybiSkai teikia socialing ir kit4 pagalbq vaikui, vaikq grupei;
2.18. pasirenka tinkamus bendravimo ir darbo su vaiku, vaikq grupe metodus;
2,19. teikiant pagalb4 neperZengia savo profesines kompetencijos ir tarnybines etikos ribq;

2.20. socialinio darbuotojo padejejas dirbant Centre turi:
2.20.1padeti vaikams rengiantis, maitinantis, prausiantis, Sukuojantis ir pan.;
2.20.2 isitraukti ir patiems kartu su vaikais dalyvauti atliekant kit4 su ugdymu, uZimtumu,
savitarna, savitvarka, maitinimu ir pan. susijusi4 veikl4;
2,20.3. padeti ugdyti vaikq darbinius ig[dZius: padeti ir mokyti vaikus silti, megzti, lyginti,
savarankiSkai tvarkyti patalpas, aplink4, naudotis buitiniais prietaisais bei priemonemis ir pan.
2.20.4. padeti vaikams rlpintis higiena, uZtikrinti, kad vaikai Svariai rengtqsi, laiku
kei,iiami apatiniai drabuZiai, patalyne, uZtikrinti, kad atitinkamai bfitq parinktos skalbimo
priemones ir nustatytas tinkamas skalbimo maSinq reZimas;

bltq

2.20.5.prililreti patalpas, kurios jam priskirtos, palaikyti jose 5var4 ir tvark4;
2.20.6 atsakingai atlikti pareigas organizuojant vaikq maitinim4.
2.20.7 . nuolat konsultuotis su Centro socialiniais pedagogais/ darbuotojais

ir socialiniq

darbuotojq padejejais savo veiklos klausimais, dalyvauti rengiant ir igyvendinant vaiko ISGP.
2.20.8. informuoti Centro socialinius darbuotojus, prireikus Centro administracij4 ir

kitus specialistus apie probleming situacij4;
2.20.9. vykdyti saugos darbe, prieSgaisrines saugos ir civilines saugos reikalavimus;

2.20.10. priZifireti tvark4 priskirtam korpuse: siurbti dulkes, Sluoti, plauti (bei kitas pagal
poreiki) patalpas - kabinetus, sales, koridorius, sanitarinius mazgus ir kitas patalpas.

2.20.1l. reguliariai valyti langus, plauti duris, esant reikalui- sienas, valyti dulkes nuo palangiq,
kietq ir mink5tq baldq, Sviestuvq rinkti voratinklius nuo sienq, surinkti ir iSneSti SiukSles.
2.20.12. nuolatos palaikyti 5var4 tualetuose, rupintis, kad juose pastoviai b[tq Svaros ir higienos
palaikymo priemoniq, prireikus padeti tvarkyti kiem4 ir priZiDreti prie korpusq esandius
gelynus.

2'20.13. vykdyti kit4 socialinio darbuotojo, Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo
socialiniam darbui ar kito specialisto pavest4 darb4, susijusi su socialinio darbuotojo padejejo darbu
ir neprieStaraujanti teises aktams.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE
L

Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako uZ:

1.1. Siame pareigybes apraSyme nurodyq funkcijq vykdym4 Lietuvos Respublikos
istatymq
nustatyta tvarka;
1.2. jam patiketq gyventojq sveikat4, saugum4 ir gyvybg bei istaigos turt4;
1.3. teikiamq socialiniq paslaugq kokybg;
I .4. konfi dencialumo laikym4si, i5skyrus istatymq numatytus atvejus;
1.5. Centro vidaus tvarkos taisykliq, profesines etikos kodekso laikym4si.

