
Socialinio darbuotojo padėjėjas 

 

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

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

2. Būti baigęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus; 

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

teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą; 

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

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

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

poreikių turintiems asmenims. 

 

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

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; 

1.1. padeda pagaminti maistą, suplauti indus (akliems ir turintiems judėjimo sutrikimų); 

1.2. sutvarko butą  (kartą per savaitę išplauna grindis, išvalo kiliminę dangą, nuvalo dulkes); 

1.3. teikia asmeninės higienos paslaugas: padeda išsimaudyti, pakeičia patalynės užvalkalus (pagal 

poreikį); 

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

paslaugas; 

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

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

sveikatos priežiūros ar kitas įstaigas; 

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

turintiems judėjimo sutrikimų), atneša vandens; 

1.8. organizuoja gyvenamojo būsto, santechnikos įrengimų remontą; 

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

pavedimus; 

2. atlieka kuruojančio socialinio darbuotojo, vyr. soc. darbuotojo, skyriaus vedėjo paskirtas užduotis 

iš Tarybos sprendimu patvirtintų papildomų paslaugų sąrašo; 

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

4. atsiradus būtinybei keisti pildomą dokumentaciją (klientų lankymo grafikus, ataskaitas ir kt.), 

apie tai ne vėliau nei kitą darbo dieną raštu praneša jo darbą koordinuojančiam socialiniui 

darbuotojui. Darbo grafikus pateikia iki einamojo mėnesio 5 dienos, ataskaitas ir tabelius paskutinę 

einamojo mėnesio darbo dieną. Pataisytus dokumentus pristato socialinio padėjėjo veiklą 

koordinuojančiam  socialiniam darbuotojui); 

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

problemas, kylančias teikiant pagalbos į namus paslaugas; 

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

jaustųsi pripažintas, svarbus, ir užtikrinti mandagius, pasitikėjimą ir pagarba pagrįstus santykius; 

8. atvykus į Centrą pildo suteiktų mokamų socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) ataskaitą ir ją 

teikia socialinio darbuotojo padėjėjo darbą koordinuojančiam socialiniam darbuotojui;  

9. pildo „Išvykimo iš Centro žurnalą“, informuoja apie išvykimą  iš Centro socialinio padėjėjo 

darbą koordinuojantį socialinį darbuotoją; 



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

11. perduoda pinigų priėmimo kvitus koordinuojančiam socialiniam darbuotojai; 

12. 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); 

13. taiko komandinio darbo principą, užtikrinant kompleksinį asmens poreikių tenkinimą, bendrauja 

ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, 

bendruomene; 

14. padeda plėtoti ir stiprinti asmens socialinius ryšius su šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais, 

skatina pagarbių santykių su šeimos nariais palaikymą; 

15. 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; 

16. dalyvauja Skyriaus susirinkimuose; 

17. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus. 


