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            PATVIRTINTA 

            Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

                                                                                                  direktoriaus 2019 m. spalio 22 d.  

                                                                                                  įsakymu Nr. 1-132 
 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO  

KRIZIŲ ĮVEIKIMO VAIKAMS VEIKLOS GRUPĖS SKYRIAUS  

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

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

priskiriama specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis –A2. 

3. Pareigybės paskirtis: padėti globotiniams (rūpintiniams) adaptuotis Krizių įveikimo vaikams 

veiklos grupės skyriaus  (toliau – Krizių skyrius), bendruomenėje, visuomenėje, gauti visas būtinas 

socialines, ugdymo ir kitas paslaugas, garantuoti socialinį saugumą, palaikyti ryšius su biologine 

šeima, artimaisiais, spręsti ugdymo, saviraiškos, saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, 

lankomumo, užimtumo, elgesio problemas, padėti augti  savarankiškais visuomenės nariais. 

4. Pareigybės pavaldumas: socialinis pedagogas, dirbantis Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės 

skyriuje, tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui. 

 

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, socialinės pedagogikos 

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 pedagogas 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 pedagogas turi būti tvarkingas, sąžiningas, tolerantiškas, geranoriškas, kūrybiškas bei 

iniciatyvus, be žalingų įpročių. 

5.6. Privalo išmanyti: 

5.6.1. Centro struktūrą, Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus veiklos sritis, darbo 

organizavimo tvarką. 

5.6.2. Reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga. 

5.6.3. Higienos reikalavimus. 
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5.6.4. Vaiko anatomijos, fiziologijos, amžiaus tarpsnių bei socialinių ir psichologinių poreikių 

ypatumus. 

5.6.5. Jam paskirto inventoriaus paskirtį, jo priežiūros ir naudojimo taisykles. 

5.6.6. Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimus. 

5.6.7. Pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. 

5.6.8. Bendravimo ir tarnybinio etiketo reikalavimus. 

5.6.9. Institucinės socialinės globos paslaugų sudėtį. 

 

 

III SKYRIUS 

SOCIALINIO PEDAGOGO, DIRBANČIO KRIZIŲ ĮVEIKIMO VAIKAMS VEIKLOS 

GRUPĖS SKYRIUJE,  FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1.Bendrauja ir, direktoriui įgaliojus, atstovauja vaikų interesus, rengia dokumentus, 

bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis, migracijos tarnyba, vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

SODRA ir kitomis institucijomis. 

6.2. Užtikrina vaikų fizinį ir psichinį saugumą. 

6.3. Rūpinasi vaikų mokymųsi ir bendradarbiauja su visomis ugdymo įstaigomis, kuriose mokosi 

Krizių skyriuje gyvenantys vaikai. 

6.4. Savo darbe taiko įvairius socialinio darbo metodus (socialinį konsultavimą, stebėjimą, 

socialinių ryšių sudarymą, atvejo analizę ir pan.), vertina vaikų poreikius ir numato galimus jų 

teikimo būdus. 

6.5. Dirba individualų socialinį darbą su vaiku, vaikų grupe. 

6.6. Socialinis pedagogas, dirbantis Krizių skyriuje turi: 

6.6.1. Ugdyti vaiko kasdienio gyvenimo įgūdžius (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant 

buitinius darbus ir kt.), darbinius įgūdžius (siuvimas, mezgimas, patalpų, aplinkos tvarkymas ir kt.). 

6.6.2. Padėti vaikams apsiperkant, vadovaujantis Centro direktoriaus įsakymais patvirtintų Utenos 

šeimos ir vaiko gerovės centro maitinimo organizavimo, tiekimo ir atsiskaitymo tvarka bei Utenos 

šeimos ir vaiko gerovės centro banko mokėjimo kortelių naudojimo, atsiskaitymo, saugojimo 

tvarkos aprašo nuostatomis. 

6.6.3. Keistis informacija su kitu darbuotoju, ypač keičiantis pamainoms. Pasirašyti darbuotojų 

pamainų perdavimo – priėmimo žurnale, apie įvykius darbo metu daryti įrašus kituose, tam 

skirtuose žurnaluose, pildyti Centro krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus globotinių 

maitinimo dienos normos paskirstymo žiniaraštį bei dienos globotinių valgiaraštį.   

6.6.4. Atsižvelgiant į vaikų amžių, sveikatą, išsivystymą ir polinkius rūpintis vaiko laisvalaikiu. 

6.6.5. Bendrauti su vaiko tėvais ar giminaičiais ir padėti jiems suprasti vaiko socialinius, ugdymo 

poreikius, jų teikimo svarbą, padėti geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, 

tėvų teises ir pareigas. 

6.6.6. Rengti vaikus savarankiškam gyvenimui. 

6.6.7. Tarpininkauti tarp vaiko  ir Centro kitų sričių specialistų. 

6.6.8. Supažindinti vaikus su darbų saugos, saugaus eismo, priešgaisrinės saugos instruktažais, 

maudymosi, elektrosaugos, higienos taisyklėmis ir užtikrinti vaikų saugumą. 

6.6.9. Savo darbą derinti su socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir kitų specialistų 

veikla. 

6.6.10. Organizuoti pamokų ruošą (su mokyklinio amžiaus vaikais) ir skatinti vaikų mokymosi 

motyvaciją. 

6.6.11. Užtikrinti, kad Krizių skyriuje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir 

psichoaktyvios medžiagos, vykdyti jų prevenciją. 

6.6.12. Įvykus Krizių skyriuje nelaimingam atsitikimui, smurtui prieš vaiką ar incidentui su vaiku 
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nedelsiant informuoti Centro administraciją. 

6.6.13. Organizuoti savavališkai iš Krizių skyriaus pasišalinusių ar laiku negrįžusių iš globėjų vaikų 

paiešką. 

6.7. Rengia ir dalyvauja rengiant individualų socialinės globos planą, kitus su vaiko globa susijusius 

dokumentus. 

6.8. Rengia dokumentus išvykstantiems ir išvykusiems iš Krizių skyriaus vaikams, instruktuoja 

išvykstančius vaikus ir įteikia atmintines, domisi iš Krizių skyriaus išėjusių ir savarankiškai rūpintis 

savimi pradėjusių vaikų socialine padėtimi ir aplinka, esant būtinybei, inicijuoja ir tarpininkauja, dėl 

socialinės pagalbos tęstinumo užtikrinimo. 

6.9. Rengia dokumentus dėl kišenpinigių išmokėjimo, organizuoja tikslingą vaikų kišenpinigių 

panaudojimą.  

6.10. Dirba bendradarbiavimo ir komandinio darbo principu, ieško efektyvesnių veiklos formų. 

6.11. Yra „artimu“ asmeniu vaikui. 

6.12. Bendradarbiauja su medicinos įstaigomis, ligoninėmis, sanatorijomis, neįgalumo nustatymo, 

reabilitacijos įstaigomis ir psichinės raidos vystymosi specialistais. 

6.13. Prižiūri vaikų švarą bei tvarkingumą.  

6.14. Vykdo vaikų aprūpinimo drabužiais, avalyne, higienos priemonėmis priežiūrą. 

6.15. Tikrina naujai į Krizių skyrių atvykusių vaikų dokumentus. 

6.16. Bendradarbiauja su kitomis socialinėmis įstaigomis bei socialiniais partneriais, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais, rėmėjais, vaikų esamais bei potencialiais globėjais, 

tėvais bei įvaikinimo tarnybomis. 

6.17. Kuruoja vaikų asmens bylų tvarką ir priežiūrą. 

6.18. Tobulina savo kvalifikaciją, dalyvauja profesiniuose kursuose, seminaruose. 

6.19. Konsultuoja vaikus įvairiais gyvenimo klausimais. 

6.20. Padeda vaikams savarankiškai įveikti iškilusias socialines problemas, skatina pilnavertiškesnį 

vaiko socialinį funkcionavimą. 

6.21. 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.     

6.22. Vykdo visus kitus teisėtus administracijos 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. 

 

 

_________________________ 

 
 


