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DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAM DARBUI  

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1. Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre 

(toliau – Centras)  priskiriama vadovų ir jų pavaduotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti direktoriaus įsakymus ir nurodymus, pavaduoja ir atstovauja 

direktorių jam pavedus arba nebuvimo Centre  metu. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti aukštąjį socialinio darbo arba socialinio pedagogo 

išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų socialinio ar socialinio pedagoginio darbo stažą bei vadybinę 

patirtį. 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Vykdo globojamų vaikų ir jų šeimų ugdymo, socialinės globos, socialinių paslaugų teikimo 

proceso organizavimą, įskaitant vaikų individualių socialinės globos planų, šeimų savi pagalbos 

programų, papildomojo ugdymo programų nuolatinį aptarimą ir priežiūrą; 

6.2. Sudaro Centro globojamų vaikų neformaliojo švietimo tvarkaraštį; 

6.3.Teikia profesinę pagalbą Centro specialistams ir aptarnaujančiam personalui, prižiūri kaip 

vykdomi Centro veiklą reglamentuojantys dokumentai, teikia metodinę pagalbą globojamų vaikų 

tėvams, (globėjams, rūpintojams) bei kitiems jo artimiesiems; 

6.4.Skatina Centro soc. darbuotojus, soc. pedagogus ir kitus specialistus bei aptarnaujantį 

personalą tobulinti savo profesinį meistriškumą, dalykiškai bendradarbiauti, atestuotis, inicijuoti 

socialinio darbo metodų diegimą; 

6.5. Analizuoja globojamų vaikų ir jų šeimų pasiekimus; 

6.6.Atsako už įsakymų globojamų vaikų ir apgyvendinamų šeimų klausimais projektų rengimą, 

globojamų vaikų ir šeimų asmens bylų sudarymą;  

6.7. Rengia Centro soc. darbuotojų, soc. pedagogų, specialistų bei aptarnaujančio personalo 

pareigybių aprašus ir teikia juos Centro direktoriui tvirtinti; 

6.8. Koordinuoja Centro skyrių projektų rengimo ir jų vykdymo veiklą (gavus direktoriaus 

įgaliojimą sudaro su projekto vykdytojais darbo sutartis, įsakymus, susijusius su projekto vykdymu, 

veda darbo apskaitos žiniaraščiu ir kt. su projektais susijusi veikla); 

6.9. Analizuoja ir apibendrina Centro soc. darbuotojų, soc. pedagogų ir specialistų veiklą, 

pedagogų atestacijai rengia dokumentus, teikia juos  Centro direktoriui tvirtinti; 



6.10. Palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su ugdymo, švietimo, socialinėmis, sveikatos, 

teisinėmis bei kt. institucijomis vaikų socialinės globos, pagalbos šeimai, metodinių paslaugų teikimo 

klausimais; 

6.11. Apie Centro klientų gyvybei ir sveikatai, Centro statiniams iškilusią grėsmę informuoja 

Centro direktorių, tarnybas, galinčias padėti esamoje situacijoje, pats stengiasi pašalinti iškilusį 

pavojų; 

6.12. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Centro klientu, stengiasi išsiaiškinti nelaimingo 

atsitikimo aplinkybes ir priežastis, apie tai nedelsiant informuoja Centro direktorių; 

6.13. Pavaduoja laikinai nesantį Centro direktorių ( ligos, atostogų, komandiruotės ir kt. atvejais); 

6.14. Aprūpina Centro globotinius mokymuisi skirtomis priemonėmis, vadovėliais, pratybų 

sąsiuviniais bei reikalingomis kanceliarinėmis prekėmis; 

6.15. Rūpinasi, kad Centro darbuotojai tinkamai atliktų savo pareigas. 

 

__________________________ 
 


