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SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

   

                                                          I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Socialinio darbuotojo padėjėjo darbo paskirtis – padėti likusiems be tėvų globos vaikams 

( toliau – vaikai) adaptuotis Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras), tenkinti 

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

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

socialinio darbuotojo nurodymus ir jam vadovaujant. 

3. Socialinio darbuotojo padėjėjas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, socialinių paslaugų teikimą 

reglamentuojančiais teisės aktais, šiuo pareigybės aprašymu, Centro vidaus tvarkos taisyklėmis, 

kitomis Centre patvirtintomis taisyklėmis, tvarkomis, procedūromis ir politikomis, Lietuvos socialinių 

darbuotojų etikos kodeksu. 

              4. Socialinio darbuotojo padėjėjas turi  turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Turi būti 

išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus. 

5. Socialinio darbuotojo padėjėjas turi žinoti: 

5.1. Lietuvos socialinės apsaugos, vaiko teisių apsaugos konceptualiąsias nuostatas ir 

pagrindinius socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus; 

5.2. vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus, amžiaus tarpsnių bei specialiųjų poreikių 

ypatumus, 

5.3. institucinės socialinės globos paslaugos sudėtį; 

5.4. saugos darbe, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos reikalavimus. 

6. Socialinio darbuotojo padėjėjas turi gebėti: 

6.1. bendrauti su vaikais padedant jiems apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, 

maitintis, naudotis buitiniais prietaisais ir priemonėmis, vaikui skirtomis techninės pagalbos 

priemonėmis, kitomis ugdymo priemonėmis; 

6.2. panaudoti įgytas teorines žinias praktikoje; 

6.3. dirbti komandoje su šeimynos socialiniais, pedagogais/darbuotojais ir kitais Centro 

specialistais. 

7. Socialinio darbuotojo padėjėjas turi būti tolerantiškas, geranoriškas, atsakingas ir 

iniciatyvus. 

8. Socialinio darbuotojo padėjėjas savo veikloje turi vadovautis šiomis vertybinėmis 

nuostatomis: 

8.1. gerbti vaikus ir vertinti kiekvieno iš jų unikalumą; 

8. 2. būti empatiškas, stengtis suprasti kiekvieną vaiką ir jam padėti; 

8.3. vertinti visus vaikus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų šeimų 

socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų; 

8.4. pasitikėti vaikais, būti objektyviu priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis 

nuostatomis; 

8.5. sukurti bendradarbiavimo su vaiku santykius, į jo problemų sprendimą įtraukiant jį 

patį, jo šeimą, bendruomenę; 

8.6. laikytis konfidencialumo, apie vaiką žinomą informaciją teikiant tik įstatymų 

numatytais atvejais ir tik siekiant geriausiai apginti vaiko interesus. 



 

 

                              II. SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO PAREIGOS 
 

9. Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigos: 

9.1. kokybiškai teikti socialinę ir kitą pagalbą vaikui, vaikų grupei; 

9.2. pasirinkti tinkamus bendravimo ir darbo su vaiku, vaikų grupe metodus; 

9.3. teikiant pagalbą neperžengti savo profesinės kompetencijos ir tarnybinės etikos ribų; 

9.4 socialinio darbuotojo padėjėjas dirbant šeimynoje turi: 

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

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

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

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

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

9.4.4. 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; 

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

9.4.6 atsakingai atlikti pareigas organizuojant vaikų maitinimą. 

9.5. nuolat konsultuotis su šeimynos socialiniais pedagogais/ darbuotojais ir socialinių 

darbuotojų padėjėjais savo veiklos klausimais, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant vaiko ISGP. 

9.6. informuoti šeimynos socialinius darbuotojus, prireikus Centro administraciją ir kitus 

specialistus apie probleminę situaciją; 

9.7. vykdyti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos reikalavimus; 

9.8. vykdyti kitą socialinio darbuotojo, Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo 

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

neprieštaraujantį teisės aktams. 

 

III. SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO TEISĖS 

 

10. Socialinio darbuotojo padėjėjo teisės: 

10.1. būti Centro tarybos narius; 

10.2. dalyvauti Centro darbuotojų bendruose susirinkimuose, sociokultūrinėje veikloje; 

10.3. teikti pasiūlymus šeimynos socialiniams, pedagogams/darbuotojams vaiko poreikių 

tenkinimo, socialinių įgūdžių ugdymo klausimais; 

10.4. išreikšti savo nuomonę apie šeimynos veiklas;                                                         

10.5. prireikus pagalbos kreiptis į šeimynos socialinius pedagogus/darbuotojus, į Centro 

administraciją, kitus Centro specialistus; 

10.6. gauti darbui su vaiku reikalingą informaciją ir paramą iš šeimynos socialinių 

pedagogų/ darbuotojų, Centro administracijos ar kitų specialistų; 

10.7. turėti tinkamas priemones paslaugoms teikti, būti aprūpintu darbo priemonėmis; 

10.8. suderinęs su Centro administracija kelti savo profesinę kvalifikaciją, dalyvaudamas 

periodiniuose profesinės kvalifikacijos kėlimo mokymuose pagal Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką, taip pat sistemingai tobulinti savo kvalifikaciją, 

pasirinkdamas kitas tinkamas formas ir laiką; 

10.9. į tinkamas darbo sąlygas; 

10.10. turėti kitų teisių, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems 

teisės aktams. 

 



 

IV. SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO ATSAKOMYBĖ 

 

11. Socialinio darbuotojo padėjėjas atsako už: 

11.1. kokybišką šiuose pareiginiuose nuostatuose numatytų pareigų ir funkcijų vykdymą; 

11.2. vaiko, vaikų grupės, kuriems teikia socialinę ir kitą pagalbą, saugumą, griežtą 

sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymąsi; 

11.3. Centro vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi; 

11.4. savo profesinės kompetencijos nuolatinį tobulinimą; 

11.5. žalą, padarytą vaikui ar Centrui dėl savo kaltės ar neatsargumo. 

12. Už savo pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, vaikui ar Centrui padarytą 

žalą dėl savo kaltės ar neatsargumo socialinio darbuotojo padėjėjas atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka. 

13. Socialinio darbuotojo padėjėjui gali būti taikoma drausminė, materialinė ar baudžiamoji 

atsakomybė, jeigu jis: 

13.1 pažeidė darbo drausmę. 

13.2 aplaidžiai vykdė savo pareigas. 

13.3 jei darbe vartojo kvaišalus, nikotinines medžiagas ar svaigalus 

13.4 padarė materialinę žalą. 
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