
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
   5.1. turėti aukštąjį socialinio darbo arba socialinės pedagogikos išsilavinimą;
   5.2. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
   5.3. žinoti socialinio darbo etikos normas ir principus;
   5.4. turėti vadybos žinių;
   5.5. sugebėti integruoti ir naudotis etikos bei socialinių mokslų žiniomis;
   5.6. dirbti sistemingai, kūrybiškai, sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, 
įvertinti galutinį rezutlatą;
   5.7. gebėti nustatyti kliento poreikius, išklausyti ir suprasti juos, suteikti jiems reikiamą socialinę 
pagalbą;
   5.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti 
informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose situacijose;
   5.9. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet 
Explorer;
   5.10. turi turėti asmenines savybes: atsakingumą, sąžiningumą, altruizmą, pareigingumą, 
empatiškumą, humaniškumą, gebėjimą išvengti konfliktų, dvasinę tvirtybę;
   5.11. mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus 
teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGIAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
   6.1. organizuoja vaiko, likusio be tėvų globos (toliau – Globojamas vaikas), patekimą į globėjo 
šeimą;
   6.2. įvairiomis formomis (žiniasklaidoje, socialiniuose tinklapiuose, įvairiose įstaigose) skatina 
bei populiarina vaikų globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą, siekiant mažinti vaikų institucinę globą;
   6.3. užveda Globojamo vaiko asmens bylą ir perduoda ją globėjui;
   6.4. organizuoja globėjų susirinkimus;
   6.5. nustačius vaiko laikinąją ar nuolatinę globą (rūpybą) atlieka pirminį Globojamo vaiko 
aplankymą, periodiškai lankosi pas globėją šeimose, vertina poreikius ir pildo Globojamo vaiko ir 
globėjo pagalbos planus  ir atvejo aprašymus;
   6.6. perduoda globėjui dokumentus, tiesiogiai susijusius su Globojamu vaiku ir turinčius reikšmę 
jo globai;
   6.7. suteikia globėjui būtiną informaciją apie Globojamo vaiko šeimą, sveikatą, vystymąsi, 
charakterį, elgesio problemas, kitą žinomą informaciją;
   6.8. kviečia globėją į Globojamo vaiko globos (rūpybos) plano (toliau – Planas) sudarymo 
susirinkimą, siekia, kad visi plane numatyti asmenys jį įgyvenditų;
   6.9. bendrauja su globėjais, suteikia jiems reikiamą pagalbą, atstovauja Globojamo vaiko interesus 
ugdymo, medicinos, savivaldybės ir kitose įstaigose;
   6.10. savo kompetencijos ribose, organizuoja ir teikia globėjams individualias konsultacijas;
   6.11. užveda ir tvarko globėjo bylą, kuri yra Globojamo vaiko bylos dalis;
   6.12. organizuoja globėjams metodinę ir psichologinę pagalbą;
   6.13. padeda spręsti konfliktus, iškilusius globėjo šeimoje dėl Globojamo vaiko ar jo biologinių 
tėvų;



   6.14. bendradarbiauja su socialiniu darbuotoju, kuris Globojamo vaiko šeimai teikia socialinių 
įgūdžių ugdymo ir palaikymo asmens namuose socialines paslaugas, siekia, kad Globojamas vaikas 
grįžtų į biologinę šeimą;
   6.15. kartu su atsakingais specialistais organizuoja Globojamo vaiko ir biologinės jo šeimos 
susitikimus, juose dalyvauja, stebi esamą situaciją, ją fiksuoja Globojamo vaiko byloje;
   6.16. tvarko reikiamą, su darbo funkcijomis susijusią dokumentaciją;
   6.17. sudaro Globos centre suteiktų paslaugų apžvalgas;
   6.18. teikia ataskaitas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
   6.19. rengia ir pateikia Centro direktoriui metinius veiklos planus ir ataskaitas;
   6.20. siekia, kad darbas būtų atliktas laiku ir kokybiškai;
   6.21. savo kompetencijos ribose bendradarbiauja su kitų institucijų specialistais;
   6.22. laikosi tarnybinės etikos, elgiasi taktiškai su kolegomis, klientais bei jų artimaisiais;
   6.23. laikosi konfidencialumo;
   6.24. išklauso saugos ir sveikatos darbe kursus;
   6.25. nuolat kelia kvalifikaciją;
   6.26. savo kompetencijos ribose, vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus.


