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SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

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

priskiriama kvalifikuotų darbuotojų  grupei.  

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis - padėti likusiems be tėvų globos vaikams adaptuotis Centre tenkinti 

socialinius, buitinius, ugdymo, kitus specialiuosius poreikius, teikti socialinę ir kitą pagalbą. 

Socialinio darbuotojo padėjėjas dirba su vaiku, vaikų grupe (šeimynos vaikais) pagal socialinio 

darbuotojo nurodymus ir jam vadovaujant.  

4. Pareigybės pavaldumas - direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį žemesnį kaip vidurinį 

išsilavinimą. Turi būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. kokybiškai teikia socialinę ir kitą pagalbą vaikui, vaikų grupei; 

6.2. socialinio darbuotojo padėjėjas dirbant šeimynoje turi: 

6.2.1. padėti vaikams rengiantis, maitinantis, prausiantis, šukuojantis ir pan.; 

6.2.2.  įsitraukti ir patiems kartu su vaikais dalyvauti atliekant kitą su ugdymu, užimtumu, 

savitarna, savitvarka, maitinimu ir pan. organizuojant susijusią veiklą; 

6.2.3. padėti ugdyti vaikų darbinius įgūdžius: padėti ir mokyti vaikus siūti, megzti, lyginti, 

savarankiškai tvarkyti patalpas, aplinką, naudotis buitiniais prietaisais bei priemonėmis ir pan.; 

6.2.4. padėti vaikams rūpintis higiena, užtikrinti, kad vaikai švariai rengtųsi, laiku būtų keičiami 

apatiniai drabužiai, patalynė, užtikrinti, kad atitinkamai būtų parinktos skalbimo priemonės ir 

nustatytas tinkamas skalbimo mašinų rėžimas; 

6.2.5.prižiūrėti patalpas, kurios jam priskirtos, palaikyti jose švarą ir tvarką; 

6.2.6 atsakingai atlikti pareigas organizuojant vaikų maitinimą. 

6.3. nuolat konsultuojasi su šeimynos socialiniais pedagogais/darbuotojais ir socialinių 

darbuotojų padėjėjais savo veiklos klausimais, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko ISGP; 

6.4. informuoja šeimynos socialinius darbuotojus, prireikus Centro administraciją ir kitus 

specialistus apie probleminę situaciją; 

6.5. vykdo saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos reikalavimus; 

6.6. vykdyto kitą socialinio darbuotojo, Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo 

socialiniam darbui ar kito specialisto pavestą darbą, susijusį  su socialinio darbuotojo padėjėjo darbu 

ir neprieštaraujantį teisės aktams. 
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