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SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO NAKTIMIS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – Centras) socialinio darbuotojo padėjėju 

naktimis gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 m. a., turintis psichologijos, pedagogikos, elgesio 

kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, bei žinantis taisyklingą valstybinę kalbą. 

 2. Socialinio darbuotojo padėjėjas naktimis dirba pagal  Centro direktoriaus patvirtintą darbo 

grafiką. 

 3. Socialinio darbuotojo padėjėjas naktimis dirba vadovaudamasi Centro vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir priešgaisrinės apsaugos 

instrukcijomis, pareigybės aprašu. 

 4. Centro direktorius pasilieka sau teisę šiuos pareiginius nuostatus papildyti, su papildymais 

supažindinant darbuotoją. 

 5. Išsilavinimas - ne žemesnis kaip vidurinis. 

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

išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus. 

 6. Gebėjimas bendrauti su globojamais vaikais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), turėjimas 

žinių kaip atstatyti socialiai pažeistų vaikų fiziologinę, emocinę, psichologinę būseną. 

 7. Gebėjimas bendradarbiauti su socialiniais pedagogais ir kitais specialistais,  globojamų  

vaikų   tėvais ( globėjais, rūpintojais). 

 8. Gebėjimas pasiruošti ir atlikti priskirtų patalpų valymo darbus, naudotis valymo 

inventoriumi, buitine technika, cheminėmis valymo, drabužių plovimo priemonėmis bei kt. 

 

 II. SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO NAKTIMIS PAREIGOS 

 

 9. Užtikrinti paramos šeimai skyriaus klientų saugumą, globotinių asmens higieną einant 

miegoti ir atsikėlus ryte,  kontaktuoti su paramos šeimai skyriaus klientais. 

        10. Užtikrinti tvarką globotinių kambariuose ir kitose patalpose. 

        11.Organizuoti patalpų valymo, drabužių, patalynės skalbimą, teritorijos tvarkymo darbus. 

        12. Ryte padėti  mokyklinio amžiaus vaikams išsiruošti į mokyklą, ikimokyklinio amžiaus – į 

darželį. Esant reikalui – palydėti ar nuvesti. 

        13. Keistis informacija su kitu personalu, ypač keičiantis pamainoms. Apie įvykius darbo metu 

daryti įrašus tam skirtuose žurnaluose. 

        14. Susirgus vaikui, paramos šeimai skyriaus klientui suteikti būtinąją pagalbą, esant reikalui, 

iškviesti greitąją medicinos pagalbą. 

        15. Atsiradus naujam klientui, užpildyti reikalingus dokumentus, prieš tai informuojant tuo 

metu budintį VTAS specialistą. 

        

       

 

 



III. SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO NAKTIMIS TEISĖS 

 

    16. Socialinio darbuotojo padėjėjas naktimis turi teisę: 

   16.1. tobulinti kvalifikaciją;   

                17.2. teikti Centro administracijai pasiūlymus socialinės vaikų globos  bei savo darbo 

sąlygų gerinimui;  

  16.3. gauti atliekamiems darbams tvarkingas ir saugias priemones. 

 16.4. turėti raktus nuo visų patalpų. 

 

IV. SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO NAKTIMIS ATSAKOMYBĖ 

 

17. Socialinio darbuotojo padėjėjas naktimis darbo metu atsako: 

17.1. už globotinių sveikatą, gyvybę ir paramos šeimai skyriaus klientų saugumą; 

17.2. už materialinių vertybių apsaugą tiek Centro patalpose, tiek jo teritorijoje. 

18. Vykdo ir kitas Centro administracijos paskirtas funkcijas ir užduotis, nenumatytas 

šiuose pareiginiuose nuostatuose bei auklėtojų ir kitų specialistų nurodymus globojamų vaikų 

priežiūros, ugdymo, jų buities organizavimo bei ūkio tvarkymo klausimais.      

      19. Centrui padarytą materialinę  žalą dėl savo kaltės, už pareigų nevykdymą ar 

netinkamą vykdymą, nepriklausomai veikla įvykdyta ( ar neįvykdyta )  tyčinė, ar dėl neatsargumo, 

taikoma LR įstatymų nustatyta drausminė, administracinė, materialinė ar baudžiamoji atsakomybės, 

priklausomai nuo pažeidimo aplinkybių ir pasekmių. 
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