
               

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 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. turėti medicinos, socialinio darbo, psichologinių žinių; 

5.3. būti pareigingas ir darbštus; 

5.4. privalo gebėti bendrauti su senyvo amžiaus asmenimis, mokėti dirbti komandoje, turėti 

asmenines savybes, atsakingumą, pareigingumą, empatiškumą, humaniškumą, altruizmą, gebėjimą 

išvengti konfliktų. 

5.5. privalo būti išklausęs ir žinoti saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, elektrosaugos 

reikalavimus, vidaus tvarkos taisykles. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas: 

6.1. pagal patvirtintą grafiką teikti Centro klientams dienos socialinės globos paslaugas; 

6.2. informuoti Pagalbos namuose tarnybos vadovą arba Centro direktorių apie pasikeitusią 

paslaugų gavėjo socialinę situaciją, poreikius, gydymą stacionare, mirtį, išvykimą, gyvenamosios 

vietos pasikeitimą, sveikatos būklės pasikeitimą, kitas svarbias aplinkybes; 

6.3. dalyvauti Centro rengiamuose susirinkimuose; 

6.4. dalyvauti Centro ir kitų institucijų organizuojamuose seminaruose, konferencijose, 

mokymuose; 

6.5. bendradarbiauti su pirminės sveikatos priežiūros, nevyriausybinių organizacijų, 

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento ir kitų institucijų 

specialistais; 

6.6. laikytis profesinės etikos normų, konfidencialumo; 

6.7. už aptarnaujamo kliento lėšas mokėti už medicinos, pašto, buto, remonto, maisto prekių 

ir kitas būtinas paslaugas; 

6.8. teikti siūlymus socialinių paslaugų namuose teikimo klausimais; 

6.9. savo kompetencijos ribose, vykdyti kitus su Centro veikla susijusius pavedimus. 

 

IV. SKYRIUS 

DARBUOTOJO TEISĖS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę: 

7.1. kelti savo kvalifikaciją 

7.2. atsisakyti teikti klientui paslaugas, jeigu darbo sąlygos kelia realų pavojų darbuotojo, 

sveikatai ar gyvybei. 

7.3. gauti darbui būtiną informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

7.4. į saugias ir sveikas darbo sąlygas; 

7.5 teikti pasiūlymus, kaip gerinti darbo sąlygas dienos socialinės globos paslaugų kokybei 

užtikrinti. 

 

V. SKYRIUS 



ATSAKOMYBĖ 

 

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 

8.1. savalaikį aukščiau išvardintų pareigų vykdymą; 

8.2. savalaikį Pagalbos namuose tarnybos vadovo nurodymų vykdymą; 

8.3. žalą padarytą dėl savo veiklos; 

8.4. efektyvų darbų ir paslaugų atlikimą; 

8.5. gautos informacijos konfidencialumą; 

8.6. savarankiškai priimtus sprendimus. 

8.7. darbo drausmės pažeidimus bei aplaidumą darbe Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 


