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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

ŠEIMOS GEROVĖS SKYRIAUS 

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) socialinio darbuotojo padėjėjas 

yra biudžetinės įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Į darbą priimamas ir 

atleidžiamas Centro direktoriaus įsakymu.  

2. Pareigybės lygis – C 

3. Pareigybės paskirtis – teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas 

šeimoms, kuriose auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, 

narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių 

lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš 

juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos 

interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi 

bei saugumui. Taip pat šeimomis, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji 

globa (rūpyba). 

4. Socialinio darbuotojo padėjėjas yra pavaldus Šeimos gerovės skyriaus (toliau – 

Skyriaus) vedėjui. 

 

II. SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5 Socialinio darbuotojo padėjėjas privalo: 

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

5.2. Būti baigęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus (privalumas)  

5.3. Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą 

reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant šeimomis; 

5.4. laikytis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu 

susijusių lokalių Centro teisės aktų; 

5.5. turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus 

vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties; 

5.6. laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik 

įstatymų numatytais atvejais; 

5.7. būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku; 

5.8. laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų; 

 

 

III. SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

            6. Socialinio darbuotojo padėjėjo pagrindinis uždavinys – teikti socialinių įgūdžių ugdymo 

ir palaikymo paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. Konkrečius klientus ir jų grupes 

nurodo Skyriaus vedėjas. 

6.1. Socialinio darbuotojos padėjėjas atlieka šias funkcijas: 

6.1.1 padėti šeimai palaikyti kasdieninius namų ruošos, asmens higienos, tarpusavio 

bendravimo įgūdžius.   



6.1.2. esant poreikiui padeda socialiniam darbuotojui darbui su šeima tarpininkauti ir lydėti 

šeimą bei jos narius į reikalingas institucijas, įstaigas ir organizacijas arba pas reikalingus 

specialistus, prieš tai suderinus su skyriaus vadovu; 

6.2. nedelsiant informuoja socialinį darbuotoją darbui su šeimomis apie problemas, 

kylančias teikiant paslaugas šeimai ar jos nariams.  

6.3. rengia ir pateikia darbo ataskaitas ir teikia Skyriaus vadovui, 

6.4. dalyvauja  Skyriaus susirinkimuose, komandiniame darbe; 

6.5. Skyriaus vadovo pavedimu atostogų metu, ligos atveju, išvykus į komandiruotę ar 

kitais nebuvimo darbe atvejais vaduoja socialinio darbuotojo padėjėją dirbantį Skyriuje, 

IV SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

7. Socialinio darbuotojo padėjėjas turi teisę: 

7.1. Kelti savo profesinę kompetenciją bei tobulinti savo įgūdžius. 

7.2. Kreiptis pagalbos dėl pareigų vykdymui reikalingų priemonių, informacijos gavimo, 

konsultacijų ir paramos iš administracijos, specialistų, kitų įstaigų. 

7.3. Teikti siūlymus Skyriaus vadovui dėl darbo proceso. 

 

V SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

            8. Socialinio darbuotojo padėjėjas atsako už: 

            8.1. visų šiuose pareiginiuose nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą; 

            8.2. kokybišką ir savalaikį socialinės priežiūros teikimą; 

8.3. Saugaus darbo, vidaus tvarkos taisyklių ir kitų lokalių teisės aktų, kitų darbą 

reglamentuojančių norminių aktų laikymąsi; 

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

funkcijų atlikimo tikslais; 

            9. Socialinio darbuotojo padėjėjo privalo neskleisti konfidencialios informacijos apie 

šeimas tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose. 

 

_____________________________________ 

 


