
 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir socialinio darbuotojo, kvalifikaciją;  

5.2.turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų srityje; 

5.3.sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles; 

5.4.žinoti socialinio darbo etikos normas ir principus; 

5.5.turėti vadybos žinių, 

5.6.sugebėti integruoti ir naudotis etikos bei socialinių mokslų žiniomis; 

5.7. dirbti sistemingai, kūrybiškai, sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti 

sprendimus, įvertinti galutinį rezultatą; 

5.8. gebėti nustatyti kliento poreikius, išklausyti ir suprasti juos, suteikti jiems reikiamą 

socialinę pagalbą; 

5.9. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, 

apibendrinti informaciją, daryti išvadas bei priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose situacijose; 

5.10. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis „MS Word, MS Exel, MS Outlook, 

Internet Explorer; 

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

empatiškumą, huinaniškumą, gebėjimąjimą išvengti konfliktų, dvasinę tvirtybę; 

5.12. mokėti taikyti praktiko je Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. organizuoja Centro darbą ir pildo Centro darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį; 

6.2. organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, 

šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, 

bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais 

globos centro specialistais, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais 

tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, 

teikiančiais paslaugas šeimai; 

6.3. tvarko kiekvieno budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, šeimynos 

dalyvių, įtėvių, bylą, kurioje fiksuojami (protokoluojami) susitikimai, dalyvavusieji susitikime 

asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, jei jie buvo sudaryti, susitarimų vykdymo terminai, 

įsivertinimai it kita darbui svarbi informacija; 

6.4. koordinuodamas pagalbą budintiems globotojams: 

6.4.1. kartu su budinčiu globotoju sudaro individualios pagalbos vaikui planą; 

6.4.2. reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos atvejais — ne 

rečiau kaip 1-2 kartus per savaitę) teikia individualias konsultacijas budinčiam globotojui. Esant 

poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau; 

6.4.3. palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimais vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio 

ryšio priemonėmis; 

6.4.4. organizuoja kitų specialistų pagalbą, atsižvelgdamas į atsirandančius vaiko poreikius 

(pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo 

ugdymo ar užimtumo paslaugas), kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos, sveikatos 

priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams; 

6.4.5. atsižvelgdamas į budinčio globotojo ir (ar) individualius vaiko poreikius, tarpininkauja jam 

ir vaikui kitose institucijose; 

6.4.6. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems globotojams; 



6.4.7. teikia informaciją budinčiam globotojui apie darbą su biologine vaiko šeima ir padeda 

vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima. 

6.5. koordinuodamas pagalbą socialiniams globėjams: 

6.5.1. kartu su socialiniu globėju sudaro individualios pagalbos vaikui planą; 

6.5.2. reguliariai teikia individualias konsultacijas socialiniam globėjui ne rečiau kaip vieną 

kartą per tris savaites (kriziniais atvejais — ne rečiau kaip 1-2 kartus per savaitę), o jei vaikui nustatyta 

nuolatinė globa (rūpyba) — ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali 

būti organizuojamos dažniau, 

6.5.3. palaiko ryšį su socialiniais globėjais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais tiesiogiai ir 

(ar) elektroninio ryšio priemonėmis; 

6.5.4. reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir socialiniam globėjui; 

6.5.5. teikia informaciją socialiniam globėjui apie darbą, vykstantį su biologine vaiko šeima, ir 

esant poreikiui padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima; 

6.5.6. esant poreikiui padeda socialiniams globėjams pasiruošti atstovauti vaikui teisėsaugos ar 

kitose institucijose, 

6.5.7. atsižvelgdamas į individualius socialinio globėjo ir (ar) vaiko poreikiui, tarpininkauja jam ir  

vaikui kitose institucijose. 

6.6. koordinuodamas pagalbą globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams: 

6.6.1. reguliariai, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, teikia individualias konsultacijas, o jei 

vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) — ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Esant poreikiui 

individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau; 

6.6.2. palaiko ryšį su globėjais giminaičiais, šeimynų dalyviais ir jų globojamais (rūpinamais) 

vaikais (pvz.: telefonu, elektoriniu paštu); 

6.6.3. esant poreikiui, kai reikalinga intensyvi pagalba, sudaro individualios pagalbos vaikui 

planą ir padeda parinkti, suplanuoti bei organizuoti reikalingų paslaugų globėjui giminaičiui ir 

globojamam (rūpinamam) valkui teikimą, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir nuolat vertina jų poveikį; 

6.6.4. esant poreikiui ir galimybei, gali organizuoti psichologo konsultacijas globėjui 

giminaičiui, šeimynos dalyviams. 

6.7. organizuoja, budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką; 

6.8. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti  ar tapti budinčiais 

globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas; 

6.9. organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių įtėvių, šeimynų 

dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos 

namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymo vykdymą 

pagal Valstybes vaiko teisią apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos it darbo 

ministerijos (toliau - VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo it konsultavimo 

programas (toliau  GIMK programos); 

6.10. parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK 

programas ir teikia jo kandidatūrą VTAS; 

6.11. organizuoja tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų 

giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų 

(socialinių pedagogų) mokymus pagal GIMK programas; 

6.12. ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo dienos, kai budintis globotojas, socialinis globėjas 

globėjas giminaitis baigia GIMK programas, organizuoja jų tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti 

vaikus vertinimą pagal GIMK programas ir organizuoja siūlymų teikimą VTAS dė1 budinčių 

globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus; 

6.13. užtikrina Centro darbuotojų dalyvavimą vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose 

vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintu Vaiko laikinosios globos 

(rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka; 

6.14. organizuoja budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams 

intensyvios pagalbos teikimą; 

6.15. organizuoja laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui ir 

galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams; 

6.16. organizuoja reikiamų įgaliojimų budinčiam globotojui suteikimą; 

6.17. organizuoja tinkamą atsiskaitymą su budinčiais globotojais ir socialiniais globėjais; 



6.18. pildo vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba)) aplankymo aktą ir teikia susistemintą 

informaciją ir (ar) vaiko aplankymo akto kopiją VTAS, vadovaudamasis LR Socialinės apsaugos darbo 

ministro įsakymu patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais; 

6.19. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis; 

6.20. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą socialinės 

rizikos šeimoms; 

6.21. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais 

tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams 

tėvams; 

6.22. užtikrina tinkamų sąlygą sudarymą vaiko biologinei seimai ir vaikui susitikti Centre ar 

kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams; 

6.23. savo kompetencijos ribose, teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų 

įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams 

(socialiniams pedagogams); 

6.24.  organizuoja ir inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių 

globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes; 

6.25.  vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą; 

6.26.  laikosi konfidiancialumo; 

6.27.  savo kompetencijos ribose, atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, 

įvaikiams, g1obėjams, giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, 

šeimynų dalyviams; 

6.28.  Centro socialinio darbuotojo ligos, atostogų ar komandiruočių metu atlieka jo funkcijas. 

socialinį darbą, globos teikimą ir koordinavimą



 


