
Dovilė Bartkutė 

Socialinė darbuotoja aprūpinimui techninės pagalbos priemonėmis 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

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

1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties  išsilavinimą; 

2. išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį 

reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos 

ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, 

lokalius (Centro) teisės aktus; 

3. turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi 

moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių; 

4. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisykles; 

5. žinoti tarnybinės etikos reikalavimus; bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles ir jomis 

vadovautis; 

6. suprasti  ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus; 

7. turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, 

planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai; 

8. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, 

organizuoti savo veiklą. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

1. teikia informaciją ir konsultuoja miesto gyventojus apie neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos 

priemonėmis;  

2. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda neįgaliesiems techninės pagalbos priemones (TPP); 

3. pasirašo techninės pagalbos priemonių panaudos sutartis; 

4. dirba su  eSPIS sistema ir TPP apskaitos informacine sistema; 

5. rūpinasi, kad techninės priemonės būtų perduodamos naudojimui tvarkingos ir saugios; 

6. organizuoja techninių pagalbos priemonių remontą; 

7. rūpinasi grąžinamų priemonių technine būkle, esant pažeidimams (gedimams, lūžiams) registruoja 

registracijos žurnale;  

8. organizuoja nebetinkamų naudoti TPP nurašymą; 

9. veda techninių pagalbos priemonių apskaitą ir užtikrina duomenų teisingumą; 



10. rengia ataskaitas, pranešimus posėdžiams, kitą reikalingą informaciją institucijoms vyr. soc. 

darbuotojo pareikalavimu; 

11. užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, 

paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant; 

12. bendradarbiauja su įmonėmis, gaminančiomis įrangą neįgaliesiems, Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriumi, Techninės pagalbos neįgaliesiems centru, 

nevyriausybinėmis ir kitomis institucijomis; 

13. kuria mandagius, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus santykius tarp paslaugų gavėjo ir paslaugas 

teikiančio personalo;  

14. kuria paslaugų gavėjui stabilią, stresinių situacijų nesukeliančią teigiamą emocinę aplinką, kurioje 

jis jaustųsi pripažintas, svarbus;  

15. vaduoja socialinį darbuotoją bendrųjų socialinių paslaugų teikimui jo atostogų, ligos ar kitais 

nebuvimo darbe atvejais; 

16. informuoja vyr. soc. darbuotoją apie problemas, kylančias aprūpinant paslaugų gavėjus techninės 

pagalbos priemonėmis; 

17. vykdo kitus Centro direktoriaus ar vyr. soc. darbuotojo pavedimus. 


