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            PATVIRTINTA 

            Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

                                                                                                  direktoriaus 2019 m. spalio 22 d.  

                                                                                                  įsakymu Nr. 1- 125 
 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ SKYRIAUS 

SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Socialinio darbuotojo pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras)  

priskiriama specialistų  grupei.  

2. Pareigybės lygis –A2. 

3. Pareigybės paskirtis: sukurti kompelsiškai teikiamų paslaugų tinklą šeimai Utenos rajone, 

sudaryti sąlygas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 

08.4.1-ESFA-V-416-08-0003 „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone” dalyvaujančioms 

šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prienamumą kuo arčiau 

šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes. 

4. Pareigybės pavaldumas: socialinis darbuotojas, dirbantis Centro Bendruomeninių šeimos namų 

skyriuje (toliau –BŠN), tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. Turi turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį  socialinio darbo išsilavinimą su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su 

profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.  

5.2. Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą bei išmanyti 

Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

5.3. Turi būti ne teistas už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko 

įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas 

vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius 

sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių 

baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas.  

5.4.Socialinis darbuotojas turi vadovautis individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, 

konfidencialumo, vaiko apsisprendimo bei pripažinimo, atsakomybės ir kompetencijos principais, 

laikytis etikos normų ir asmens duomenų apsaugos normų. 

5.5.Socialinis darbuotojas turi būti tvarkingas, sąžiningas, tolerantiškas, geranoriškas, kūrybiškas 

bei iniciatyvus, be žalingų įpročių. 

 

III SKYRIUS 

SOCIALINIO DARBUOTOJO, DIRBANČIO BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ 

SKYRIUJE, FUNKCIJOS 

 

6. Socialinis darbuotojas, dirbantis BŠN skyriuje,  vykdo šias funkcijas: 
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6.1. Organizuoja, koordinuoja paslaugų šeimoms teikimą Utenos rajono savivaldybėje užtikrinant, 

kad šeimos informaciją apie paslaugas gautų „vieno langelio“ principu. 

6.2. Informuoja tikslines grupes apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai. 

6.3. Konsultuoja Utenos rajono šeimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai. 

6.4. Įtraukia Utenos rajono šeimas į vykdomas veiklas. 

6.5. Suteikia potencialiems klientams visą reikiamą informaciją apie vykdomo projekto Nr. 08.4.1-

ESFA-V-416-08-0003 „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone”  veiklas, funkcijas. 

6.6. Nukreipia Utenos rajono šeimas į jiems teikiamas veiklas. 

6.7. Bendradarbiauja su Utenos rajono seniūnijomis, dėl paslaugų teikimo seniūnijos gyventojams. 

6.8. Bendradarbiauja su projekto partneriais dėl tinkamo veiklų vykdymo. 

6.9. Vykdo projekto veiklų sklaidą ir visuomenės informavimą apie projekto veiklas. 

6.10. Bendradarbiaujant su Utenos rajono savivaldybės administracija pildo projekto reikiamą 

dokumentaciją, ataskaitas. 

6.11. Koordinuoja projekte dirbančių specialistų veiklą, klientų srautus. 

6.12. Centro naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje Kontora (toliau – Kontora) susipažįsta su 

jam vizuotais direktoriaus įsakymais, įsakymais patvirtintomis tvarkomis, taisyklėmis, veiklų 

aprašais ir kitais dokumentais, kurie Kontoroje nukreipti jam susipažinimui, vykdymui.    

6.13. Vykdo visus kitus teisėtus Centro direktoriaus  nurodymus. 

 

IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. Už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą 

vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.2. Už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus. 

7.3. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus. 

 

 

 

_________________________ 

 
 


