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            PATVIRTINTA 

            Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

                                                                                                  direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d.  

                                                                                                  įsakymu Nr. 1-154 
 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO  

GLOBOS CENTRO  SKYRIAUS  

SOCIALINIO DARBUOTOJO (GLOBOS KOORDINATORIAUS)  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre 

(toliau – Centras) priskiriama specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis –A2. 

3. Pareigybės paskirtis: organizuoti, koordinuoti ir vykdyti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių 

konsultavimą ir pagalbos jiems teikimą. 

4. Pareigybės pavaldumas: socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) (toliau - Globos 

koordinatorius) dirbantis Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro skyriuje, tiesiogiai 

pavaldus socialinio darbo organizatoriui. 

 

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  socialinių mokslų išsilavinimą (socialinis 

darbas, socialinė pedagogika, psichologas) 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.  
 

III SKYRIUS 

SOCIALINIO DARBUOTOJO (GLOBOS KOORDINATORIAUS), DIRBANČIO GLOBOS 

CENTRO SKYRIUJE, FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas koordinuodamas pagalbą budintiems 

globotojams:  

6.1.  Sudaro kartu su budinčiu globotoju individualios pagalbos vaikui planą. Individualus pagalbos 

planas vaikui sudaromos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo 

budinčio globotojo šeimoje. Per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo budinčio 

globotojo šeimoje stebima vaiko situacija, atliekamas vaiko poreikių vertinimas, nustatomas 

paslaugų poreikis, aptariamas pagalbos teikimas. Naudojantis surinkta informacija, įvertinus 

poreikius sudaromas individualus pagalbos vaikui planas. 
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6.2.    Teikia reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos atvejais  – 

ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę) teikia individualias konsultacijas budinčiam globotojui.  

6.3.    Palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimais vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio 

priemonėmis. 

6.4.    Reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui.  

6.5.    Organizuoja kitų specialistų pagalbą, atsižvelgdamas į atsirandančius vaiko poreikius (pvz.: 

logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo ugdymo 

ar užimtumo paslaugas), kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos, sveikatos 

priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams.  

6.6.    Atsižvelgdamas į budinčio globotojo ir (ar) individualius vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir 

vaikui kitose institucijose;  

6.7.    Organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems globotojams; 

6.8.    Teikia informaciją budinčiam globotojui apie darbą su biologine vaiko šeima ir padeda vaikui 

pasiruošti susitikimui su biologine šeima.  

7.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas koordinuodamas pagalbą globėjams, 

nesusijusiems giminystės ryšiais: 
7.1. Kartu su globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, sudaro individualios pagalbos vaikui planą ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo globėjo, nesusijusio giminystės 

ryšiais, šeimoje dienos (jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), individualios pagalbos vaikui 

planas sudaromas tik esant intensyvios pagalbos poreikiui arba bendru globos koordinatoriaus ir 

globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, sutarimu). Per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko 

apgyvendinimo globėjo, nesusijusiu giminystės ryšiais, šeimoje dienos stebima vaiko situacija, 

atliekamas vaiko poreikių vertinimas, nustatomas paslaugų poreikis, aptariamas pagalbos teikimas. 

Naudojantis surinkta informacija, įvertinus poreikius sudaromas individualus pagalbos vaikui 

planas. 

7.2. Reguliariai, ne rečiau kaip 1 kartą per 3 savaites (kriziniais atvejais – ne rečiau kaip 1–2 kartus 

per savaitę), teikia individualias konsultacijas globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, o jei vaikui 

nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.  

7.3.    Palaiko ryšį su globėjais, nesusijusiais giminystės ryšiais, ir jų globojamais (rūpinamais) 

vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis. 

7.4.    Reguliariai organizuoja ar teikia psichologo konsultacijas giminystės ryšiais nesusijusiam 

vaikui ir globėjui. 

7.5.    Teikia informaciją globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, apie darbą, vykstantį su 

biologine vaiko šeima, ir esant poreikiui padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima. 

7.6.    Prireikus padeda globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, pasiruošti atstovauti vaikui 

teisėsaugos ar kitose institucijose.  

7.7.    Atsižvelgdamas į individualius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, ir (ar) vaiko poreikius, 

tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose.    

8.     Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas  koordinuodamas pagalbą globėjams 

giminaičiams, šeimynų dalyviams: 

8.1.    Reguliariai, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, teikia individualias konsultacijas, o jei 

vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius.  

8.2.    Palaiko ryšį su globėjais giminaičiais, šeimynų dalyviais ir jų globojamais (rūpinamais) 

vaikais (pvz.: telefonu, elektoriniu paštu). 

8.3.    Jei reikalinga intensyvi pagalba, sudaro individualios pagalbos vaikui planą, padeda parinkti, 

suplanuoti ir organizuoti reikalingų paslaugų globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui ir 

globojamam (rūpinamam) vaikui teikimą, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir nuolat vertina jų poveikį. 

Individualus pagalbos vaikui planas sudaromas atsiradus poreikiui, bet ne vėliau kaip per 30 

kalendorinių dienų; 

8.4.    Esant poreikiui ir galimybei, gali organizuoti ar teikti psichologo konsultacijas globėjui 

giminaičiui, šeimynos dalyviui.  
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9.  Koordinuoja pagalbą įtėviams – jų prašymu konsultuoja juos, organizuoja individualią ir 

grupinę psichosocialinę pagalbą.  

10.  Periodiškai, ne rečiau kaip 1 kartą kas 6 mėnesius, vykdo budinčio globotojo, vykdomos 

veiklos kokybės vertinimą (vyksta pas budinčius globotojus, organizuoja grupinius aptarimus, 

dalijimosi patirtimi susitikimus, įsivertinimus ir pan.) (toliau – budinčio globotojo veiklos 

vertinimas). Budinčio globotojo veiklos vertinimas atliekamas globos centro direktoriaus nustatytą 

tvarka.  

11. Prireikus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus, atlieka globėjo, nesusijusio 

giminystės ryšiais, globėjo giminaičio veiklos kokybės vertinimą.  

12. Atsižvelgdamas į gautus budinčio globotojo ir (ar) globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, 

globėjo giminaičio veiklos vertinimo rezultatus, globos koordinatorius planuoja budinčių globotojų 

ir (ar) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių veiklos, bendradarbiavimo 

tobulinimo priemones, sutaria dėl šių priemonių įgyvendinimo ir pan.  

13. 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.  

 

IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

14. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

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

vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

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

kodeksus. 

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

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus. 

 

_________________________ 

Parengė socialinio darbo organizatorė 

Aida Zlataravičienė 


