
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. 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.

5.2. žinoti neįgalių, pagyvenusių asmenų socialinės globos darbo organizavimą;
5.3. žinoti socialinio darbuotojo etikos normas ir princus;
5.4. žinoti asmenybės vystymosi ypatumus, ligos ar kitos negalios poveikį žmogui;
5.5. gebėti bendrauti su senais ir neįgaliais asmenimis;
5.6. mokėti dirbti komandoje;
5.7. mokėti teikti buitines ir higienos paslaugas;
5.8. mokėti pirmos pagalbos suteikimo būdus;
5.9. turėti asmenines savybes: atsakingumą, sąžiningumą, altruizmą, pareigingumą, 

empatiškumą,  humaniškumą, gebėti išvengti konfliktų, dvasinę tvirtybę.
5.10. mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus ir 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą. 

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. siekia, kad gyventojų sveikata ir sveika gyvensena (higiena, įpročiai, rėžimas, 

bendravimas, su kitais gyventojais, teigiamas požiūris į supančią aplinką ir pan.) taptų kiekvieno 
gyvenimo norma;

6.2. siekia klientą maksimaliai integruoti į visuomenę, įgyvendinti socialinio darbuotojo 
sudarytus globos ir socialinės reabilitacijos planus;

6.3. teikia visapusišką ir kokybišką slaugą, globą, padeda organizuoti gyventojų užimtumą;
6.4. atsako už gyventojų kūno švarą kasdien (maudo, karpo nagus, šukuoja ir kt.)
6.5. atsako už gyventojų aprangos, patalynės švarą (perrengia gyventojus, pakeičia 

patalynę ir kt.);
6.6. reikalui esant maitina ar padeda gyventojams pavalgyti, surenka ir išplauna indus, 

tvarko gyventojų priemones;
6.7. palaiko pavyzdingą švarą ir tvarką gyventojų kambariuose ir kitose socialinės globos 

padalinio patalpose;
6.8. padeda bendrosios praktikos slaugytojui paruošti gyventojus slaugos procedūrų 

atlikimui;
6.9. skatina ir padrąsina asmenis judėti, teikia jiems pagalbą judant: padeda atsistoti, 

atsisėsti į vežimėlį, guldo į lovą ir kelia iš jos, padeda judėti (keičia padėtis lovoje);
6.10. kasdien (atsižvelgiant į oro sąlygas) veda, veža, lydi gyventojus pasivaikščioti;
6.11. išklauso, supranta klientus, sukuria abipusį pasitikėjimą; 
6.12. pasikeitus gyventojų sveikatos būklei, informuoja socialinės globos padalinio 

bendrosios praktikos slaugytoją, esant reikalui kreikiasi į medicinos įstaigas dėl reikiamos pagalbos 
suteikimo;

6.13. paduoda gyventojams gydytojo paskirtus ir slaugytojo paskirstytus vaistus;
6.14. gina klientų teises;



6.15. užmezga ir palaiko ryšius su gyventojų artimaisiais – informuoja artimuosius apie 
svarbesnius kliento gyvenime įvylusius pokyčius;

6.16. laikosi tarnybinės etikos, yra taktiškas su kolegomis, gyventojais bei jų artimaisiais;
6.17. gerbia ir gina savo įstaigos interesus;
6.18. nekonfliktuoja, palaiko tinkamą emocinį klimatą darbo vietoje;
6.19. argumentuotai pateikia savo nuomonę ir ją apgina;
6.20 vadovaujasi komandinio darbo principais;
6.21. operatyviai priima sprendimus;
6.22. laikosi  konfidencialumo;
6.23. kelia kvalifikaciją;
6.24. išklauso saugos ir sveikatos darbe kursus;
6.25. savo kompetencijos ribose, laiku ir kokybiškai vykdo kitus Centro direktoriaus 

pavedimus.


