
Socialinis darbuotojas integraliai pagalbai 

 

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

1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais socialinių 

paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, savivaldybės Tarybos sprendimais ir  šiais 

pareiginiais nuostatais;  

2. turėti aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą; 

3. būti iniciatyvus, sąžiningas, kruopštus; 

4. gebėti inicijuoti ir diegti naujoves; 

5. gebėti organizuoti integralią pagalbą (dienos socialinę globą) įvairių socialinių problemų bei 

specialiųjų poreikių turintiems asmenims;  

6. gebėti bendrauti su įvairių įstaigų specialistais, klientų artimaisiais, globėjais, rūpintojais 

sprendžiant asmens problemas; 

7. gebėti tiksliai vertinti asmens socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, 

efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus išteklius, organizuoti socialinį darbą ir 

socialinių paslaugų teikimą kliento namuose; 

8. gebėti dirbti komandoje; 

9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

10. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis). 
 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

1. lankosi gyventojų namuose, įvertinęs situaciją nustato integralios pagalbos (dienos socialinės 

globos) paslaugų poreikį, pildo reikiamą dokumentaciją; 

2. remdamasis Integralios pagalbos namuose paslaugų sąrašu parengia Integralios pagalbos paslaugų, 

teikiamų asmens namuose, sutartį (toliau – Sutartis); 

3. organizuoja integralios pagalbos (dienos socialinės globos) paslaugų teikimą pagal su klientu 

sudarytą Sutartį;  

4. paslaugų gavėjui per 1 mėnesį nuo paslaugų teikimo pradžios parengia Individualų socialinės 

globos planą, užtikrinant paslaugų gavėjo, kitų šeimos narių ar artimųjų giminaičių dalyvavimą jį 

sudarant; 

5. analizuoja ir vertina integralios pagalbos paslaugų, teikiamų asmens namuose, kokybę;         

6. kiekvieną mėnesį tikrina ir analizuoja socialinių darbuotojų padėjėjų pateikiamas darbo  ataskaitas, 

rengia ataskaitas apie suteiktas klientams paslaugas, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 

7.  užtikrina, kad paslaugas teikiantys darbuotojai vadovautųsi žmogiškos etikos normomis, kad jų 

santykiai su paslaugų gavėju būtų grindžiami abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo 

principais; 

8. reguliariai lanko paslaugų gavėjus jų namuose, siekiant išsiaiškinti jų vertinimus dėl teikiamų 

paslaugų, mobiliosios komandos narių darbo kokybės, iškilusių problemų; 

9. užtikrina socialinių darbuotojų padėjėjų bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų 

specialistais globos paslaugų teikimo namuose klausimais; 

10. taiko komandinio darbo principą, užtikrina kompleksinį paslaugų gavėjo poreikių tenkinimą;   

11. teikia gyventojams informaciją apie savivaldybės teritorijoje teikiamas integralios pagalbos 

paslaugas;  

12. renka ir analizuoja informaciją apie miesto bendruomenės gyventojų poreikius globos 

paslaugoms;  

13. nuolat siekia atnaujinti teorines savo žinias ir praktinius socialinio darbo įgūdžius bei gebėjimus; 

14. vykdo kitus Pagalbos į namus skyriaus vedėjo, projekto vadovo, koordinatoriaus  nurodymus. 

 

 


