
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. Socialiniu darbuotoju gali dirbti atestuotas asmuo, įgijęs teisę mokyti ir konsultuoti 

būsimus įtėvius ar globėjus (rūpintojus), pagal vieningą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir 

konsultavimo (toliau-GIMK) programą ir turintis socialinės mokslų srities aukštąjį išsilavinimą; 

              5.2. mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis „MS Word, MS Exel, MS Outlook, 

Internet Exsplorer“; 

              5.3. mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą; 

              5.4. mokėti savarankiškai planuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, 

daryti išvadas bei priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose situacijose; 

              5.5. turėti bendravimo įgūdžių, gebėti bendrauti su būsimais įtėviais ar globėjais 

(rūpintojais), vaikais, kitais asmenimis; 

              5.6. mokėti dirbti komandoje, turėti organizacinių gebėjimų; 

              5.7. turėti asmenines savybes: atsakingumą, pareigingumą, sąžiningumą, altruizmą, 

empatiškumą, humaniškumą, gebėjimą išvengti konfliktų, būti reiklus sau ir kitiems, pasižymėti 

dvasine tvirtybe; 

              5.8.turėti etikos ir estetikos, psichologijos, pedagogikos žinių; 

              5.9. turėti teorinių žinių apie globą, įvaikinimą, vaiko adaptacijos naujoje šeimoje ypatumus, 

įtėviais ar globėjais (rūpintojais) tapusių asmenų psichologinę būseną, pagalbos būdus jiems; 

              5.10. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 6.Šias pareigybes einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

               6.1.įvairiomis formomis skatina bei populiarina vaikų globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą, 

siekiant mažinti vaikų institucinę globą; 

               6.2. teikia bendrąsias socialines paslaugas būsimoms ir esamoms globėjų (rūpintojų) ir 

įtėvių šeimoms; 

               6.3. organizuoja ir veda grupinius įvadinius mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) 

ir įtėviams pagal GIMK programą; 

               6.4. formuoja ir pildo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių bylas; 

               6.5. atlieka gyvenimo sąlygų įvertinimą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių gyvenamojoje vietoje; 

               6.6. atlieka gyvenimo sąlygų pervertinimą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių gyvenamojoje 

vietoje; 

               6.7. rengia ir teikia Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos 

skyriui (toliau-VTAS) išvadą dėl vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) ar įtėvio pasirengimo tapti globėju 

(rūpintoju) ar įtėviu užpildant atitinkamą formą;  

               6.8. rengia ir teikia VTAS pervertinimą dėl vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) ar įtėvio 

pasirengimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu; 

6.9.  rengia ir teikia VTAS įvertinimą ir išvadas: 

6.9.1. dėl asmenų, pageidaujančių įvaikinti bei globoti vaikus, nesusietus giminystės ryšiais, 

pasirengimo tapti globėjais (rūpintojais); 

6.9.2. dėl asmenų, pageidaujančių įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką (-us), pasirengimo tapti 

įtėviais; 

6.10. įgyja teisę vesti tęstinius mokymus esamiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams 

pagal GIMK programą; 

6.11. organizuoja ir veda mokymus pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai 

(rūpybai) pagal GIMK programą; 



6.12. rengia ir teikia VTAS išvadą dėl vaiko svečiavimosi; 

6.13. pagal poreikį bendradarbiauja su kitų sričių specialistais, ugdymo, sveikatos priežiūros, 

teisėsaugos ir kitomis suinteresuotomis institucijomis; 

6.14. suteikia savalaikę pagalbą įtėviams ir globėjams (rūpintojams), organizuojant 

individualias konsultacijas, pokalbius, kitų specialistų pagalbą (psichologinę, pedagoginę, teisinę, 

medicininę ir kt.); 

6.15. dalyvauja įvairių komisijų veikloje sprendžiant globos (rūpybos) ir įvaikinimo 

klausimus; 

6.16. bendradarbiauja su kitais GIMK specialistais, teikiančiais globėjų (rūpintojų) ir įtėvių 

paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas; 

6.17. sukuria tinkamas, emociškai jaukias mokymo sąlygas būsimiems įtėviams ir globėjams 

(rūpintojams); 

6.18. rodo mokymų dalyviams pozityvaus elgesio ir bendravimo pavyzdį; 

6.19. vadovauja grupės darbui, palaiko grįžtamuosius ryšius; 

6.20. kiekvienų mokymų metu, kūrybiškai taiko žinias bei gebėjimus; 

6.21. su mokymų dalyviais elgiasi draugiškai, bet ne familiariai. Sukuria abipusį 

pasitikėjimą; 

6.22. geba įvertinti mokymų dalyvių norą dalyvauti grupėje, nepaisant laiko stokos ir 

nuovargio; 

6.23. rengia metinius darbo planus ir juos įgyvendina; 

6.24. rengia Centro direktoriui ataskaitas apie atliktą darbą; 

6.25. ruošia pranešimus su darbine veikla susijusiomis temomis; 

6.26. sistemingai teikia informaciją Centro direktoriui apie socialinio darbo organizavimą, 

problemines situacijas, reikiamos pagalbos svarbą; 

6.27. priima sprendimus neperžengiant savo profesinės kompetencijos ribų; 

6.28. pradeda ir baigia darbą planuotu laiku; 

6.29. rengia ir dalyvauja įgyvendinant socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo 

projektus; 

6.30. geba klausyti ir išklausyti; 

6.31. geba operatyviai priimti sprendimus; 

6.32. geba nepasiduoti neigiamoms emocijoms; 

6.33. geba argumentuotai pateikti savo nuomonę ir ją apginti, organizuojant darbą ir taikant 

naują patirtį; 

6.34. laikosi Socialinio darbuotojo etikos kodekso; 

6.35. išklauso saugos ir sveikatos darbe reikalavimų ir jų laikosi; 

6.36. laikosi konfidencialumo; 

6.37. laikosi tarnybinės etikos, privalo būti taktiškas su klientais, jų artimaisiais bei 

kolegomis; 

6.38. gerbia ir gina savo įstaigos interesus; 

6.39. nuolat kelia profesinę kvalifikaciją specialiuose kursuose, seminaruose, stažuotėse bei 

darbo vietoje, domisi socialinio darbo ir politikos naujovėmis; 

6.40. savo kompetencijos ribose, vykdo kitus, su Centro veikla susijusius pavedimus.   

 


