
 
PATVIRTINTA 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. 

įsakymu Nr. 1-72 

 

SOCIALINIO DARBUOTOJO, DIRBANČIO SU ŠEIMOMIS  

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 ir teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos 
šeimoms, socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Šeimų 
skyriuje bei skyriaus padalinyje. 

 

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. informuoja ir konsultuoja šeimas socialinės paramos teikimo ir problemų 

sprendimų klausimais; 

6.2. priima prašymus socialinėms paslaugoms gauti; 

6.3. vertina šeimos poreikį socialinėms paslaugoms gauti; 

6.4. kartu su šeima sudaro planą dėl bendros veiklos siekiant pokyčių ir jo laikantis 

organizuoja bei teikia socialinę priežiūrą; 

6.5. parenka šeimos poreikius atitinkantį socialinės paramos teikimo modelį; 

6.6. sudaro šeimos bylą, kaupia ir sistemina dokumentaciją, susijusią su šeima;   

6.7. tarpininkauja ir nukreipia šeimą bei jos narius į reikalingas institucijas, įstaigas 

ir organizacijas arba pas reikalingus specialistus; 

6.8. bendrauja ir bendradarbiauja su šeimos socialine aplinka; 

6.9. nustatyta tvarka fiksuoja darbo su šeimomis pokyčius, esant poreikiui koreguoja 

planą dėl bendros veiklos siekiant pokyčių; 

6.10. vertina teikiamos socialinės priežiūros eigą ir jos efektyvumą; 

6.11. esant poreikiui organizuoja tarpžinybinius pasitarimus; 

6.12. esant poreikiui kuruoja šeimos biudžeto tikslingą panaudojimą; 

6.13. tikrina, ar šeima gaunamą valstybės paramą naudoja šeimos interesams, įtariant   

naudojimą ne pagal paskirtį – siūlo piniginę paramą pakeisti alternatyviomis paramos formomis; 



6.14. esant poreikiui siūlo skirti šeimai vienkartinę pašalpą, socialinę paramą 

mokiniams, nustatyta tvarka vertinant šeimos pajamas, gyvenimo sąlygas ir sudarant buities ir 

gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą; 

6.15. rengia raštus pagal savo kompetenciją; 

6.16. pildo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teisės aktais nustatytas dokumentų 

formas; 

6.17. vykdo kitus Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojo, Šeimų skyriaus padalinio vadovės teisėtus nurodymus, susijusius su atliekamomis 

pareigomis. 
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