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UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

  ŠEIMŲ SKYRIAUS   

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

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

Centras) yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų pareigybės grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis: teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas Centro Šeimų 

skyriuje apgyvendintiems klientams ir jų vaikams.  

4. Pareigybės pavaldumas: socialinio darbuotojo padėjėjas, dirbantis Šeimų skyriuje, tiesiogiai 

pavaldus socialinio darbo organizatorei.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

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

išklausiusiam 40 val. įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus. 

5.2. 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. 

5.3. Savo darbe turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais ir 

kitais teisės aktais, susijusiais su socialinių paslaugų teikimu, socialinio darbo organizavimu, 

įstaigos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Šeimų skyriaus veiklos aprašu, šiuo 

pareigybės aprašymu, direktoriaus įsakymais ir direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui 

nurodymais. 

5.4.Socialinio darbuotojo padėjėjas turi būti tvarkingas, sąžiningas, tolerantiškas, geranoriškas, 

kūrybiškas bei iniciatyvus, be žalingų įpročių. 

5.5. Privalo išmanyti: 

5.5.1. Centro struktūrą, Šeimų skyriaus veiklos sritis, darbo organizavimo tvarką. 

5.5.2. Reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga. 

5.5.3. Higienos reikalavimus. 

5.5.4. Tvarkomų kambarių, patalpų priežiūros bei valymo  tvarką. 
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5.5.5. Jam paskirto inventoriaus paskirtį, jo priežiūros ir naudojimo taisykles. 

5.5.6. Baldų priežiūros reikalavimus, kambarių interjero ir gėlių priežiūros reikalavimus. 

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

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

5.5.9. Bendravimo ir tarnybinio etiketo reikalavimus. 

5.5.10. Institucinės socialinės globos paslaugų sudėtį. 

 

III SKYRIUS 

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO, DIRBANČIO ŠEIMŲ SKYRIUJE,  

FUNKCIJOS 

 

6. Socialinio darbuotojo padėjėjas, dirbantis Šeimų skyriuje, vykdo šias funkcijas: 

6.1. Padeda Šeimų skyriaus klientams palaikyti kasdieninius namų ruošos, asmens higienos, 

tarpusavio bendravimo įgūdžius. 

6.2. Tarpininkauja ir lydi Šeimos skyriaus klientus bei jų šeimos narius į reikalingas institucijas, 

įstaigas ir organizacijas, pas reikalingus specialistus. 

6.3. Nedelsiant informuoja socialinio darbo organizatorių, socialinį darbuotoją, dirbantį Centro 

Šeimų skyriuje, apie problemas, kylančias teikiant paslaugas Šeimų skyriaus klientams ar jų 

nariams. 

6.4. Dalyvauja Šeimų skyriaus susirinkimuose,  socialinio darbo organizatoriaus organizuojamame 

komandiniame darbe. 

6.5. Rūpinasi ir užtikrina švarą ir tvarką Šeimų skyriaus patalpose,  kontroliuoja, kad Šeimų 

skyriaus klientais tvarkytųsi savo kambarius, virtuvėlę, sanitarinius mazgus. 

6.6. Prižiūri, kad Šeimų skyriaus klientai laikytųsi Šeimų skyriaus tvarkų, iškilus konfliktinei 

situacijai ją sprendžia, informuoja socialinio darbo organizatorių.  

6.7. 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 

 

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. 

____________________________________ 

 


