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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

PAGALBOS NAMUOSE SKYRIAUS  

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pagalbos namuose skyriaus (toliau – Skyrius) socialinio darbuotojo padėjėjas yra kvalifikuotas 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį Panevėžio socialinių paslaugų centre (toliau – Centras). 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis – teikti kokybiškas pagalbos į namus paslaugas. 

4. Pareigybės pavaldumas – Pagalbos namuose skyriaus vedėjui (toliau – Vedėjas). 

5. Darbuotoją priima į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę 

darbo sutartį, skiria įspėjimus už darbo pareigų pažeidimus Centro direktorius. 

 

 

II.SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  

DARBUOTOJUI 

 

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

6.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją. 

6.2. Būti baigęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus. 

6.3. Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir 

kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą. 

6.4. Išmanyti raštvedybos taisykles bei turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti su 

Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis 

6.5. Gebėti dirbti komandoje, teikti socialinę pagalbą įvairių socialinių problemų bei specialių 

poreikių turintiems asmenims. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. kokybiškai teikia asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas pagalbos į namus paslaugas. Pagal 

sudarytą grafiką lanko paslaugų gavėjus ir teikia jiems pagalbą (pagal poreikius), atliekant buitines, 

savitvarkos ir saviraiškos funkcijas, ugdo ir palaiko jų namų ūkio, pirkimo ir kitus kasdieniniame 

gyvenime būtinus įgūdžius, motyvuojančius asmenį ir padedančius užtikrinti kiek įmanoma didesnį 

jo savarankiškumą; 

7.1.1. esant poreikiui gamina maistą, padeda pavalgyti; suplauna indus. 

7.1.2. 1 kartą per savaitę sutvarko virtuvę, vieną kambarį, prieškambarį ir vonios kambarį, 

išplauna grindis, išvalo kiliminę dangą, nuvalo dulkes, (vienišiems asmenims, neturintiems vaikų 

ir artimųjų; asmenims, kurių vaikai gyvena kitos savivaldybės teritorijoje ar toliau nei 40 km 

atstumu nuo asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, užsienyje; asmenims, kurių vaikai ir 



artimieji gyvena Panevėžyje, bet dėl neįgalumo, ligos ar pasirinkto gyvenimo būdo jais 

nesirūpina); 

7.1.3. teikia asmeninės higienos paslaugas: pagalba maudantis; pagalba rengiantis; pakeičia 

patalynės užvalkalus (pagal poreikį); 

7.1.4. organizuoja skalbimo, cheminio valymo, drabužių, avalynės, buitinių prietaisų taisymo 

paslaugas; 

7.1.5. sumoka buto nuomos, komunalinių paslaugų ir kt. mokesčius; 

7.1.6. organizuoja reikalingą medicinos pagalbą (iškviečia gydytoją, slaugytoją), lydi asmenį į 

sveikatos priežiūros ar kitas įstaigas; 

7.1.7. organizuoja aprūpinimą kuru (įskaitant jo paruošimą, sandėliavimą), iškūrena krosnį 

(akliems, turintiems judėjimo sutrikimų), atneša vandens; 

7.1.8. organizuoja gyvenamojo būsto, santechnikos įrengimų remontą; 

7.1.9. teikia bendravimo paslaugas, tvarko korespondenciją, vykdo kitus smulkius vienkartinius 

pavedimus; 

7.2. atlieka kuruojančio socialinio darbuotojo, vyr. soc. darbuotojo, skyriaus vedėjo paskirtas 

užduotis iš Tarybos sprendimu patvirtintų papildomų paslaugų sąrašo; 

7.3. pildo pagalbos į namus dokumentaciją pagal nustatytą tvarką, veda teikiamų paslaugų apskaitą; 

7.4. atsiradus būtinybei keisti klientų lankymo grafikus, ataskaitas ir kt., padėjėjas apie tai 

informuojamas kuruojančio socialinio darbuotojo ne vėliau nei kitą darbo dieną: telefonu ar 

trumpąja žinute (SMS). Su darbo grafiku padėjėjas supažindinamas kuruojančio socialinio 

darbuotojo pasirašytinai iki einamojo mėnesio 5 dienos. Ataskaitas  padėjėjas pateikia kuruojančiam 

socialiniam darbuotojui paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną. Pataisytus dokumentus (ne vėliau 

kaip kitą darbo dieną) pristato socialinio padėjėjo veiklą kuruojančiam  socialiniam darbuotojui; 

7.5. nedelsiant informuoja kuruojantį socialinį darbuotoją, vyr. soc. darbuotoją, skyriaus vedėją apie 

problemas, kylančias teikiant pagalbos į namus paslaugas; 

7.6. nedelsiant informuoja kuruojantį socialinį darbuotoją, vyr. soc. darbuotoją apie pasikeitusius 

paslaugos gavėjo poreikius ar socialinę situaciją (ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas  informuoja 

apie paslaugos gavėjo (kliento) norą sustabdyti paslaugas ir ne vėliau  kaip prieš 14 dienų nutraukti 

paslaugas); 

7.7. kuria asmeniui stabilią, stresinių situacijų nesukeliančią teigiamą emocinę aplinką, kurioje jis 

jaustųsi pripažintas, svarbus ir užtikrina mandagius, pasitikėjimą ir pagarbą pagrįstus santykius. 

7.8. teikia laikino atokvėpio paslaugą, pagal įvertintus asmens (šeimos) socialinių paslaugų 

poreikius; 

7.9. atvykus į Centrą laisvu nuo tiesioginio darbo su klientais laiku, sudaro savaitės planą, kurį 

pirmadieniais teikia socialiniam darbuotojui koordinuojančiam padėjėjo veiklą.  

7.10. pildo suteiktų socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) mėnesio ataskaitas ir teikia socialinio 

darbuotojo padėjėjo darbą koordinuojančiam socialiniam darbuotojui;  

7.11. atvykdamas ir išvykdamas iš PSPC pasirašo registracijos žurnale, nurodydamas atvykimo ir 

išvykimo laiką;  

7.12.  perduoda klientams kvitus paslaugų apmokėjimui, esant poreikiui tarpininkauja sumokant už 

suteiktas paslaugas. Klientui iškilus klausimų dėl mokėjimų apie tai informuoja kuruojantį socialinį 

darbuotoją . 

7.13. surenka iš paslaugų gavėjų įmokas už pagalbos į namus paslaugas iki kito  mėnesio 30 d.; 

7.14. Skyriaus vadovo pavedimu ar vyr. socialinio darbuotojo  pavedimu vaduoja kitą socialinio 

darbuotojo padėjėją dirbantį Skyriuje (atostogų metu, ligos atveju, išvykus į komandiruotę ar kitais 

nebuvimo darbe atvejais); 

7.15. taiko komandinio darbo principą, užtikrinant kompleksinį asmens poreikių tenkinimą, 

bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, bendruomene; 

7.16. padeda plėtoti ir stiprinti asmens socialinius ryšius su šeimos nariais ar artimaisiais 

giminaičiais, skatina pagarbių santykių su šeimos nariais palaikymą; 



7.17. reaguoja į gavėjo, globėjo, rūpintojo, šeimos narių ir artimųjų giminaičių skundus, 

pasiūlymus, apie juos informuoja socialinio darbuotojo organizatorių arba socialinį darbuotoją, kad 

būtų užtikrinta operatyvi, geranoriška pagalba, sprendžiant kilusius klausimus; 

7.18. dalyvauja Skyriaus susirinkimuose; 

7.19. padėjėjoms tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti yra skiriamas tarnybinis telefonas kuris turi 

būti pasiekimas soc. darbuotojams, vedėjui ir klientams darbo valandomis; 

7.20. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus. 

 

 

IV. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS  

  

8. Šias pareigas einantis  darbuotojas turi teisę: 

8.1. kelti savo profesinę kompetenciją bei tobulinti savo įgūdžius; 

8.2. kreiptis pagalbos dėl pareigų vykdymui reikalingų priemonių, informacijos gavimo, 

konsultacijų ir paramos iš administracijos, specialistų, kitų institucijų/įstaigų; 

8.3. dalyvauti įstaigos darbuotojų dalykiniuose pasitarimuose; 

8.4. teikti siūlymus Skyriaus vedėjui dėl darbo proceso ir socialinio darbo gerinimo; 

8.5. neteikti pagalbos į namus paslaugų, kurios nėra įrašytos į sutartį su paslaugos gavėju arba jei šis 

atsisako už mokamas paslaugas sumokėti pagal patvirtintus įkainius. 

     

 

V. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

  

9. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 

9.1. suteiktų socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) ataskaitų surašymą laiku ir teisingai nurodant 

valandų skaičių teikiant paslaugas kliento namuose; 

9.2. kvitų, už suteiktas paslaugas, perdavimą klientams,  

9.3. teisingą atsiskaitymą su paslaugų gavėjais; 

9.4. laiku suteiktą ir reikiamą pagalbą/paslaugas kliento namuose; 

9.5. teisingą ir savalaikį Skyriaus dokumentacijos pildymą Centre, ataskaitų pateikimą; 

9.6. už asmens duomenų tvarkymą, saugojimą, konfidencialumo užtikrinimą (gautos informacijos 

naudojimą tik darbo funkcijų vykdymui); 

9.7. už savalaikį sveikatos pasitikrinimą pagal nustatytą grafiką; 

9.8. saugaus darbo, vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Panevėžio socialinio paslaugų centro lokalių 

teisės aktų, kitų darbą reglamentuojančių norminių aktų laikymąsi; 

9.9. Centro turto, darbo priemonių tausojimą ir priežiūrą bei jų naudojimą tik darbo funkcijų 

atlikimo tikslais. 

9.10. Centrui, paslaugų gavėjui padarytą žalą dėl savo kaltės ar nerūpestingo neatsargumo. 

   

 

_______________________ 

 


