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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

SOCIALINIO DARBUOTOJO DARBUI  

SU SENYVO AMŽIAUS ASMENIMIS  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1.  Socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis yra 

biudžetinės įstaigos Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Socialinės  globos ir 

pagalbos  skyriaus (toliau - Skyrius) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – formuoti ir palaikyti Trumpalaikės globos paslaugos gavėjų senyvo 

amžiaus žmonių darbinius – profesinius, meninius – kūrybinius gebėjimus ir socialinės sveikos 

gyvensenos įgūdžius, senyvo amžiaus klientų gyvenimo srityse, integruoti juos į visuomenės 

gyvenimą. 

4. Pareigybės pavaldus – Skyriaus vedėjui. 
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

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

5.1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties  išsilavinimą.. 

5.2. 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, Centro bei Skyriaus patvirtintais 

dokumentais ir šiuo pareigybės aprašymu; 

5.3. turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook) įgūdžių ir gebėjimą 

naudotis kitomis informacinėmis technologijomis; 

5.4. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos taisykles; 

5.5. gebėti savarankišai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus socialinio darbuotojo padėjėjų 

veiklą; 

5.6. išmanyti meninės, darbinės veikos pagrindus ir gebėti juos taikyti darbui su suaugusiais 

neįgaliais bei senyvo amžiaus asmenimis;  

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

suprasti ir reaguoti į ekstremalius paslaugų gavėjo būsenos pokyčius; 

5.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas. 
 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. kartu su kitais Skyriaus darbuotojais rengia ir įgyvendina paslaugų gavėjų darbinių, 

meninių – kūrybinių gebėjimų lavinimo programas, organizuoja jų užimtumą, 

6.2. metodiškai dirba su suaugusiais neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis pagal 

patvirtintus metinius ir mėnesinius planus, programas, dienotvarkę, užsiėmimų grafikus ir  paslaugų 

gavėjų galimybes; 



6.3. naujai atvykusiam paslaugų gavėjui suteikia išsamią informaciją apie Skyriuje teikiamas 

paslaugas, supažindina su vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitomis tvarkomis; 

6.4. pildo Skyriaus paslaugų gavėjų Individualius socialinės globos planus; 

6.5. rengia Skyriaus veiklos programas, ataskaitas, grafikus, teikia juos skyriaus vedėjui; 

6.6. vykdo paslaugų gavėjų įgūdžių, gebėjimų pokyčių stebėjimą, vertinimą, apie pokyčius 

laiku skyriaus vedėjui; 

6.7. vykdo Skyriaus paslaugų gavėjų integraciją į meninę, kultūrinę ir sportinę veiklas; 

6.8. bendradarbiauja su kitais Skyriaus ir Centro darbuotojais, kartu įgyvendina parengtas 

veiklas bei programas; 

6.9. bendradarbiauja ir kuria mandagius, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus santykius su 

Skyriaus paslaugų gavėjų tėvais, artimaisiais. Informuoja artimuosius apie svarbesnius paslaugų 

gavėjo pokyčius, skatina paslaugų gavėjo ir jo artimųjų bendravimą; 

6.10. domisi naujais darbo metodais, juos taiko praktikoje; 

6.11. darbo su paslaugų gavėjais vietose, kabinetuose palaiko tvarką, švarą; 

6.12. rūpinasi Skyriaus paslaugų gavėjų saugumu, informuoja skyriaus vedėją apie iškilusius 

sunkumus, problemas; 

6.13. koordinuoja ir  vertina socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą, išvadas teikia skyriaus 

vedėjui; 

6.14. organizuoja gerosios patirties apie paslaugų gavėjų gebėjimų rezultatus sklaidą 

visuomenei: rengia jų darbų parodas, organizuoja kūrybines – menines šventes Centre ir už jo ribų, 

teikia informaciją Centro komunikacijos koordinatoriui viešinimui; 

6.15. vaduoja socialinį darbuotoją darbui su Dienos centro neįgaliaisiais ir jo atostogų, ligos 

ar kitais nebuvimo darbe atvejais; 

6.16. atlieka kitas Skyriaus vedėjo ir Centro administracijos pavestas užduotis, kurios 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. 
 

IV SKYRIUS 

TEISĖS 
 

7. Socialinis darbuotojas turi teisę: 

7.1. kreiptis pagalbos dėl pareigų vykdymui reikalingos informacijos gavimo, konsultacijų ir 

paramos iš administracijos, specialistų, kitų institucijų/įstaigų;  

7.2. dalyvauti įstaigos darbuotojų dalykiniuose pasitarimuose; 

7.3. teikti siūlymus skyriaus vedėjui dėl darbo proceso ir socialinio darbo gerinimo, saugios 

ugdymo ir socialinės aplinkos kūrimo įstaigoje; 

7.4. turėti kitų teisių, neprieštaraujančių teisės aktams. 
 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už: 

8.1. jo kompetencijai priskirtų pareigų, funkcijų ir pavedimų vykdymą laiku ir teisingai, 

8.2.  surinktų duomenų teisingumą, saugumą, konfidencialumą; 

8.3. gautos informacijos naudojimą tik darbo funkcijų vykdymui;  

8.4. teisingą ir savalaikį dokumentacijos pildymą, ataskaitų pateikimą, darbų atlikimą; 

8.5. saugaus darbo, vidaus tvarkos taisyklių ir kitų lokalių teisės aktų, kitų darbą 

reglamentuojančių norminių aktų laikymąsi; 

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

atlikimo tikslais; 

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

______________________ 


