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PAREIGYBES APRASYUNS NT. 2

I SKYRIUS
PAREIGYBE
1. Socialinis darbuotojas yra

2.Pareigybes lygis
3. Pareigybes

-

III pareigybes

grupes specialistas.

1'2.

paskirtis - pareigybe reikalinga organizuoti ir teikti socialines globos paslaugas Centro

gyventojams.
4. Pareigybes kodas - 263506
5. Pareigybes pavaldumas - Sias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriaus

pavaduotoj ui socialiniam darbui.

II
SPECIALUS RBIXI.LAVIMAI

l.

SKYRIUS
PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

SLq.S

turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
1 .I . tureti auk5tqii socialinio darbo ar jam prilygtin4 i5silavinim4;
1.2. iSmanyti Lietuvos Respublikos Konstitucij4, Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimus, kitus teises aktus, reglamentuojandius socialines apsaugos sriti,
Sias pareigas einantis darbuotojas

Zmogaus teises;

1.3. moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4;

1.4. gebeti kokybiSkai, operatyviai priimti sprendimus, savarankiSkai organizuoti ir planuoti
darb4, darbo laik4, vertinti savo veikl4, diegti paLangrE patirti, dirbti komandoje; ivertinti galutini
rezultat41'

sklandZiai destyti mintis raStu ir LodLiu, iSmanyti dokumentq rengimo taisykles;
moketi dirbti kompiuteriu;
moketi bent vien4 uZsienio kalb4 (rusq, lenkq ir kt.);
bUti atsakingas, iniciatyvus, pareigingas, darb5tus, geranoriSkas, klrybi5kas,
komunikabilus, empatiSkas ;
1.9. tureti higieniniq Ziniq minimum4, mokdti suteikti pirm4j4 medicining pagalb4.
1.10. Zinoti socialines globos namq struktDr4, jos darbo organizavimE;
1.1 1. Zinoti socialinio darbo etikos normas ir principus;
1.12. Linoti asmenybds vystymosi ypatumus, ligos ar kitos negalios poveikiZmogui;
1.13. sugebeti organizuoti poreikiq ivertinim4;
1.14, nustatyti Zmoniq poreikius ir suprasti esmg, suprasti Zmogq kaip unikalq individ4;
I . I 5, sugebeti integruoti ir naudotis etikos bei socialiniq mokslq Ziniomis;
1.16, Zinoti darbo, saugos ir sveikatos, prie5gaisrinds saugos, higienos bei sanitarijos
normas bei taisykles;
1.5.
1.6.
1.7,
1.8.

1

.17. moketi pirmosios pagalbos suteikimo bldus;

TII SKYRIUS
pAREIGAS
EINANdIo DARBUoToJo FUNKCIJoS
Stns
1. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias pagrindines funkcijas:
1.1. padeda naujai atvykusiam gyventojui adaptuotis istaigoje;

1.2. vertina gyventojo poreikius, sudaro individualq asmens socialines globos plan4 flSGP)

ir

atsako uZ jo igyvendinim4;
1 .3. uZtikrina gyventojq dienotvarkds, vidaus tvarkos taisykliq laikym4si;
1.4. uLmezga ir palaiko rySius su gyventojo Seima ir artimaisiais;
1.5. rengia ir tvarko reikiamE dokumentacij4 (gyventojq asmens bylas ir kitus dokumentus),
1.6, padeda gyventojui tvarkyti finansinius ir kitus reikalus;
1.7. vertina individualaus darbo su gyventoju rezultatus, infbrmuoja apie tai Centro direktoriaus

pavaduotoj4 socialiniam darbui;
1.8. teikia pasi[lymus rengiant Centro veiklos metinius ir mdnesinius planus ir juos igyvendina;
1.9. dalyvauja rengiant ir igyvendinant prevencines programas ir projektus;
1 .10. nagrir-reja darbo patirtf , skleidZia savo patyrim4:
1.11. organiz.uola ir skatina gyventojus dalyvauti organizuojamoje kultrJrineje, darbineje ir
kitoje veiklo.ie;
1.12. ilvykstant gyventojui uZ Centro ribq, esant bltinumui, ji lydi ir atsako uZ jo saugq
nuvykim4 ir sugriZim4;
L13. sprendZia konfliktines situacijas ir apie jas informuoja Centro direktoriaus pavaduotoj4
socialiniam darbui.
L14. planuoja bei organizuoja darb4 su gyventojais, gyventojq grupe:
1.15. organizuoia ir vykdo gyventojq uZimtum4, jq poilsi, laisvadieni bei pramogas;
1.16. bendrauja su gyventojais, siekia paLintijuos kaip asmenybes;
1.17. gina gyventojq teises ir atstovauja jiems ivairiose institucijose;
1.18. kuria jauki4 ir saugi4, artim4 namq aplinkai, atmosfer4;
gyventojo
1 .1 9. bendradarbiauja su Centro darbuotojais bei kitq sridiq specialistais, sprendZiant
socialines problemas,
1 .20. organizuoja socialinio darbuotojo padejejq veikl4;
1.2 I . kontroiiuoja sar-ritaring. epidemiologinq b[klE;
1.22. pavaduoja kit4 socialini darbuotoj4 jam nesant (nedarbingumo, laisvadieniq, atostogq,
komandiruotes metu);
1.23. vykdo kitus Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui nurodymus'
1.24. priLinri, kad gyver-rtojai laikyqsi Centro gyventojq vidaus tvarkos taisykliq, sprendZia
konfl iktines si tuacij as:
1.25. stengiasi tobulinti savo Centro veiklos kokybg;
1.26. bendradarbiauja su kitomis bendruomeniniq socialiniq paslaugq ir pagalbos tarnybomis,
siekiant efektyvesnes pagalbos gyventojui;
1.27. sqLiningai ir racionaliai disponuoja socialinei pagalbai skirtais Centro finansiniais ir
materialiniais iStekliais :

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE
1. Sias pareigas

vykdantis darbuotojas atsako uZ:

1.1. Siame pareigybes apraSyme nurodytq 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;
1.4. konfidencialumo laikym4si, iSskyrus istatymq numatytus atvejus;
1.5. Centro vidaus tvarkos taisykliq, profesines etikos kodekso laikym4si.

