
Socialinio darbuotojo padėjėjas darbui su neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo 

mokymus išskyrus asmenis, turinčius socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį; 

2. mokėti teikti pirmąją pagalbą ir turėti galiojančius pirmosios pagalbos mokymų ir higienos įgūdžių 

mokymų pažymėjimus; 

3. žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

socialinės apsaugos sritį, darbą su suaugusiais neįgaliais bei senyvo amžiaus asmenimis, darbo 

santykius, socialinių darbuotojų etikos kodeksu; 

4.  gebėti vertinti proto negalią ir psichikos sutrikimų turinčių žmonių reakcijas ir elgseną, suprasti ir 

reaguoti į ekstremalius tokių žmonių būsenos pokyčius. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

1. pildo žurnalus (paslaugų gavėjo išvykimo, lankytojų registravimo ir kt.). Vykdo vyr. soc darbuotojo 

ir/ar bendrosios praktikos slaugytojo nurodytus; 

2. dirba komandoje su kitais Skyriaus darbuotojais bei bendrosios praktikos slaugytoja; 

3. ugdo Skyriaus paslaugų gavėjų savarankiškumą; 

3.1. užtikrina Skyriaus paslaugų gavėjams individualią, diskretišką pagalbą, padeda jiems tenkinti 

būtinuosius poreikius (maitintis, rūpintis asmens higiena, lydi pasivaikštant lauke, išeinant už Centro 

ribų); 

3.2. rūpinasi ir užtikrina švarą ir tvarką kabinetuose, kambariuose, (keičia patalynę, tvarko spinteles, 

valo dulkes,  grindis, sanitarinius mazgus); 

3.3. stebi paslaugų gavėjo sveikatos, emocinę būklę, apie pokyčius informuoja bendrosios praktikos 

slaugytoją, socialinį darbuotoją, vyr. soc darbuotoją; 

3.4. pagal poreikį ir paslaugų gavėjo galimybes padeda jam integruotis į meninę, kultūrinę, darbinę ir 

sportinę veiklas; 

3.5. esant poreikiui ir suderinus su vyr. soc. darbuotoju, lydi paslaugų gavėjus į kitas įstaigas (banką, 

paštą, sveikatos priežiūros ir kt.); 

3.6. nepalieka paslaugų gavėjo be priežiūros, nakties metu užtikrina tinkamą poilsį; 

3.7. prižiūri, kad paslaugų gavėjai laikytųsi Skyriaus vidaus tvarkos taisyklių, iškilus konfliktinei 

situacijai ją sprendžia; 

3.8. paslaugų gavėjui grubiai pažeidus bendrąsias vidaus tvarkos taisykles (girtauja, grasina 

darbuotojui ar trikdo ramybę) soc. darbuotojo padėjėjas informuoja vyr. soc. darbuotoją: rašo tarnybinį 

pranešimą, kilus pavojui sveikatai ir saugumui kviečia policijos pareigūnus; 

3.9. perduoda visą reikiamą informaciją į kitą pamainą atvykusiam darbuotojui; 

3.10. bendrauja su paslaugų gavėjo artimaisiais, savo kompetencijos ribose teikia informaciją 

(maitinimo, higienos, elgesio ir pan. klausimais); 

3.11. atostogų, ligos ar kitais nebuvimo darbe atvejais vaduoja socialinio darbuotojo padėjėjus; 

3.12. atlieka kitas vyr. soc. darbuotojo ir Centro administracijos, bendrosios praktikos slaugytojo 

pavestas užduotis, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.       


