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SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Socialinis darbuotojas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  48 

straipsnyje ir Kvalifikacinius reikalavimus mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo 

ir profesinio mokymo programas apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-506, nustatytus reikalavimus. 

2. Socialinis darbuotojas siekia organizuoti socialinę veiklą pagrindinių Utenos šeimos ir 

vaiko gerovės centro (toliau – Centras) tikslų bei uždavinių įgyvendinimui.  

3. Socialinis darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR 

įstatymais ir poįstatyminiais aktais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, JT Vaiko 

teisių konvencija, LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, LR Darbo kodeksu, Centro 

nuostatais, pareigine instrukcija, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, administracijos 

įsakymais bei teisėtais nurodymais. 

4. Socialinis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui socialiniam 

darbui. 

5. Socialinis darbuotojas turi mokėti bendrauti, būti kūrybingas ir galintis padėti spręsti 

socialines problemas. 

6. Socialinis darbuotojas turi valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, rengti 

išvadas. 

7. Socialinis darbuotojas dirba individualiai su vaikais ir šeimynose, taip pat atlieka kitus 

jam administracijos pavestus darbus, numatytus šiose pareigybėse. 

 

II. SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGOS 

 

8. Bendrauti ir, direktoriui įgaliojus, atstovauti vaikų interesus, rengti dokumentus, 

bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis, migracijos tarnyba, vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

SODRA ir kitomis institucijomis.  

9. Užtikrinti vaikų fizinį ir psichinį saugumą; 

10. Rūpintis vaikų mokymųsi ir bendradarbiauti su visomis mokymosi įstaigomis, kuriose 

mokosi Centro vaikai. 

11. Savo darbe taikyti įvairius socialinio darbo metodus (socialinį konsultavimą, stebėjimą, 

socialinių ryšių sudarymą, atvejo analizę ir pan.), vertinti vaikų poreikius ir numatyti galimus jų 

teikimo būdus; 

12. Dirbti individualų socialinį darbą su vaiku, vaikų grupe; 

13. Socialinis darbuotojas, dirbant šeimynoje: 

13.1. turi formuoti vaiko kasdienio gyvenimo įgūdžius (tvarkant pinigų apskaitą, 

apsiperkant, atliekant buitinius darbus ir kt.), darbinius įgūdžius (siuvimas, mezgimas, patalpų, 

aplinkos tvarkymas ir kt.); 

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

laisvalaikiu; 

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

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



vystimosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas; 

13.4. rengti vaikus savarankiškam gyvenimui; 

13.5. tarpininkauti tarp vaiko  ir Centro kitų sričių specialistų. 

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

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

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

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

mokymosi motyvaciją; 

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

psichoaktyvios medžiagos, vykdyti jų prevenciją; 

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

nedelsiant informuoti administraciją.  

13.11. organizuoti savavališkai iš Centro pasišalinusių ar laiku negrįžusių iš globėjų 

vaikų paiešką. 

14.  Rengti  ir dalyvauti rengiant individualų socialinės globos planą, kitus su vaiko globa 

susijusius dokumentus. 

15. Rengti dokumentus išvykstantiems ir išvykusiems iš Centro vaikams, instruktuoti 

išvykstančius vaikus ir įteikti atmintines, domėtis iš Centro išėjusių ir savarankiškai rūpintis savimi 

pradėjusių vaikų socialine padėtimi ir aplinka, esant būtinybei, inicijuoti ir tarpininkauti dėl 

socialinės pagalbos tęstinumo užtikrinimo; 

16. Rengti dokumentus dėl kišenpinigių išmokėjimo, organizuoti tikslingą vaikų 

kišenpinigių panaudojimą.  

17. Dirbti bendradarbiavimo ir komandinio darbo principu, ieškoti efektyvesnių veiklos 

formų; 

18. Būti „artimu“ asmeniu vaikui; 

19. Bendradarbiauti su medicinos įstaigomis, ligoninėmis, sanatorijomis, neįgalumo 

nustatymo, reabilitacijos įstaigomis ir psichinės raidos vystimosi  specialistais. 

20. Prižiūrėti  vaikų švarą bei tvarkingumą.  

21. Vykdyti vaikų aprūpinimo drabužiais, avalyne, higienos priemonėmis priežiūrą.  

22. Tikrinti naujai atvykusių vaikų dokumentus . 

23. Kontroliuoti nakvojančių vaikų dienyno pildymą ir dienotvarkės vykdymą.     

24. Organizuoti vaikų paieškas. 

25.Bendradarbiauti su kitomis socialinėmis įstaigomis bei socialiniais partneriais, 

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

tėvais bei įvaikinimo tarnybomis.  

26. Užmegzti dalykinius ryšius su kitų įstaigų socialiniais darbuotojais. 

27. Kurti ir vykdyti veiklos programas. 

28. Kuruoti  vaikų asmens bylų tvarką ir priežiūrą. 

29. Tobulinti savo kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose kursuose, seminaruose. 

30. Dalyvauti Centro savivaldoje. 

31. Konsultuoti vaikus įvairiais gyvenimo klausimais. 

32. Padėti vaikams savarankiškai įveikti iškilusias socialines problemas, skatinti 

pilnavertiškesnį vaiko socialinį funkcionavimą. 

 33. Vykdyti kitą socialinę veiklą ir teikti kitas socialines paslaugas nurodytas teikiamų 

institucijos socialinių paslaugų sąraše, patvirtintų steigėjo. 

34. Pristatyti laiku ir tinkamai parengtus dokumentus į archyvą. 

35. Vykdyti visus kitus teisėtus administracijos nurodymus. 

 

 

 



 

III. SOCIALINIO DARBUOTOJO TEISĖS 

36. Socialinis darbuotojas turi teisę: 

36.1. gauti ataskaitinę, statistinę ir kitą dokumentaciją bei informaciją, reikalingą 

darbui; 

36.2. dalyvauti įstaigos darbuotojų dalykiniuose pasitarimuose; 

36.3. teikti pasiūlymus Centro administracijai bei kitiems darbuotojams savo 

kompetencijos srityje;   

36.4. pagal galiojančius įstatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikaciją, pasirenkant 

tinkamas formas ir laiką; 

36.5. atestuotis, vadovaujantis atestacijos principais; 

36.6. gauti kasmetines atostogas įstatymų numatyta tvarka. 

36.7. turėti kitų teisių ir pareigų, neprieštaraujančių teisės aktams. 

IV. SOCIALINIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

37. Socialinis darbuotojas atsako už: 

37.1. teisingą įsipareigojimų įstaigai ir vaikui laikymąsi;  

38. Už savo pareigų netinkamą vykdymą socialinis darbuotojas atsako įstaigos darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

                      _______________________________________ 

 

 

 

 
            


