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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 arba B. 

3. Pareigybės paskirtis - organizuoti socialinę veiklą pagrindinių Centro tikslų bei uždavinių 

įgyvendinimui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam 

prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 

metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir turi būti įgijęs socialinio darbuotojo  kvalifikaciją. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO 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 mokymosi įstaigomis, kuriose 

mokosi Centro 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 darbuotojas, dirbant šeimynoje turi: 

6.6.1.iformuoti 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. atsižvelgiant į vaikų amžių, sveikatą, išsivystymą ir polinkius rūpintis vaiko 

laisvalaikiu; 

6.6.3. dirbti socialinį darbą, bendrauti su vaiko tėvais ar giminaičiais ir padėti jiems 

suprasti vaiko socialinius, ugdymo poreikius, jų teikimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio 

vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas; 

6.6.4. rengti vaikus savarankiškam gyvenimui; 

6.6.5. tarpininkauti tarp vaiko  ir Centro kitų sričių specialistų; 

6.6.6. supažindinti vaikus su darbų saugos, saugaus eismo, priešgaisrinės saugos 

instruktažais, maudimosi, elektrosaugos, higienos taisyklėmis ir užtikrinti vaikų saugumą; 

6.6.7. savo darbą derinti su soc. darbuotojų padėjėjų ir kitų specialistų veikla; 



6.6.8. organizuoti pamokų ruošą (su mokyklinio amžiaus vaikais) ir skatinti vaikų 

mokymosi motyvaciją; 

6.6.9. užtikrinti, kad Centre nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir 

psichoaktyvios medžiagos, vykdyti jų prevenciją; 

6.6.10. įvykus nelaimingam atsitikimui, smurtui prieš vaiką ar incidentui su vaiku 

nedelsiant informuoti administraciją;  

6.6.11. organizuoti savavališkai iš Centro 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 Centro vaikams, instruktuoja 

išvykstančius vaikus ir įteikia atmintines, domisi iš Centro 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 atvykusių vaikų dokumentus; 

6.16. Kontroliuoja nakvojančių vaikų dienyno pildymą ir dienotvarkės vykdymą;     

6.17. Organizuoja vaikų paieškas; 

6.18.Bendradarbiauja su kitomis socialinėmis įstaigomis bei socialiniais partneriais, 

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

tėvais bei įvaikinimo tarnybomis; 

6.19. Užmezga dalykinius ryšius su kitų įstaigų socialiniais darbuotojais; 

6.20. Kuria ir vykdo veiklos programas; 

6.21. Kuruoja  vaikų asmens bylų tvarką ir priežiūrą; 

6.22. Tobulina savo kvalifikaciją, dalyvauja profesiniuose kursuose, seminaruose; 

6.23. Dalyvauja Centro savivaldoje; 

6.24. Konsultuoja vaikus įvairiais gyvenimo klausimais; 

6.25. Padeda vaikams savarankiškai įveikti iškilusias socialines problemas, skatina 

pilnavertiškesnį vaiko socialinį funkcionavimą; 

6.26. Vykdo visus kitus teisėtus administracijos nurodymus. 

 

 

_________________________ 

 
 


