
Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys 

 

Individualios priežiūros darbuotojas (2 pareigybės) Galioja iki 2022-09-02. 

Pareigybės lygis – C 

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientas 6,2 – 7,15  baziniais dydžiais. 

Darbo laiko norma:  1 etatas, 40 val. per savaitę. 

Pareigybės paskirtis – teikti socialines paslaugas asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, 

dienos užimtumo padalinio klientams. 

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.): turėti ne 

žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją ir būti įgijęs socialinio 

darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo 

kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių 

valandų įžanginius mokymus ir 160 akademinių valandų mokymus arba sveikatos apsaugos 

ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos 

ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus. Gebėti 

bendrauti su proto negalią turinčiais asmenimis, jų artimaisiais, mokėti dirbti komandoje, turėti 

organizacinių gebėjimų, asmenines savybes: atsakingumą, altruizmą, pareigingumą, empatiją, 

humaniškumą, gebėjimą, išvengti konfliktų, dvasinę tvirtybę; turėti teorinių ir praktinių žinių apie 

globą, ugdymą, užimtumą; gebėti nustatyti kliento poreikius, išklausyti ir suprasti jį. 

 Šias pareigas einančio darbuotojo pagrindinės funkcijos: 

bendrauja su klientais, ugdo jų darbinus įgūdžius, padeda susitvarkyti, orientuotis 

aplinkoje, maitintis, naudotis buitiniais prietaisais ir priemonėmis. 

pagal poreikį lydi klientus į gydymo įstaigas, užsiėmimus kituose centro padaliniuose, 

vasaros poilsio stovyklas, ekskursijas. Lydėjimo metu atsako už jų saugumą; 

padeda klientams rūpintis tvarkinga apranga, avalyne bei asmens higiena; 

padeda socialiniams darbuotojams ugdyti klientų meninius gebėjimus, dalyvauja įvairių 

renginių pasiruošimo procese; 

kuria bendradarbiavimo santykius su klientu, į jo problemų sprendimą įtraukia klientą, jo 

šeimą. 

Prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančio 

dokumento kopiją prašome siųsti el. paštu:  personalas@mspc.lt arba atnešti adresu: Kriaučiūno 

g. 2, Marijampolė (3 aukštas). 

Pretendentų atrankos forma – pokalbis. 

Dokumentai priimami: 2022-09-02 įskaitytinai. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką 

informuojami tik atrinkti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys kandidatai. 

Atsakingas darbdavio asmuo: Marijampolės socialinės pagalbos centro personalo 

specialistas,  tel. 8 69011211,  el.p. personalas@mspc.lt. 


