
               

 

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. išmanyti globos ir slaugos pagrindus, higienos reikalavimus; 

5.4. sugebėti savarankiškai susiplanuoti darbo dieną bei organizuoti savo darbą. 

5.5 gebėti dirbti su senyvo amžiaus, suaugusiais su negalia bei vaikais su negalia asmenimis. 

5.6. būti pareigingas ir darbštus; 

5.7. privalo gebėti bendrauti su senyvo amžiaus, suaugusiais su negalia bei vaikais su negalia 

asmenimis, mokėti dirbti komandoje, turėti asmenines savybes, atsakingumą, pareigingumą, 

empatiškumą, humaniškumą, altruizmą, gebėjimą išvengti konfliktų. 

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

reikalavimus, vidaus tvarkos taisykles. 

5.9. mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

Internet Explorer, dokumentų valdymo sistema. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas  vykdo šias funkcijas: 

6.1. teikia asmeniui (šeimai) dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas; 

6.2. užtikrina asmeniui (šeimai) pagalbą (pagal poreikius), atliekant buitines, savitvarkos ir 

saviraiškos funkcijas, ugdyti ir palaikyti  jo namų ūkio, pirkimo ir kitus kasdieniniame gyvenime  

įgūdžius, motyvuojančius asmenį ir padedančius  užtikrinti kiek įmanoma  didesnį jo savarankiškumą; 

6.3. aprūpina maisto produktais ir ruošia maistą; 

6.4. moka ir padeda asmeniui naudotis kompensacine technika (neįgaliojo vežimėliu, 

lazdomis, vaikštynėmis, tualeto kėde), liftu bei laiptų kopikliu; 

6.5. veža reguliariai prižiūrimus asmenis į lauką, esant palankioms oro sąlygoms; 

6.6. lydi asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas įstaigas; esant poreikiui, tarpininkauja, kad 

sveikatos priežiūros įstaigose asmeniui būtų teikiamos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos; 

prireikus iškviečia asmeniui skubiąją medicinos pagalbą; 

6.7. pagal patvirtintą grafiką teikia Centro klientams dienos socialinės globos paslaugas; 

6.8. informuoja Pagalbos namuose tarnybos vadovą arba socialinius darbuotojus apie 

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

gyvenamosios vietos pasikeitimą, sveikatos būklės pasikeitimą, kitas svarbias aplinkybes; 

6.9. sukuria asmeniui stabilią, stresinių situacijų nesukeliančią teigiamą emocinę aplinką, 

kurioje jis jaustųsi pripažintas, svarbus ir užtikrina mandagius, pasitikėjimą ir pagarba pagrįstus 

santykius; 

6.10. padeda plėtoti ir stiprinti asmens socialinius ryšius su šeimos nariais ar artimaisiais 

giminaičiais, skatina pagarbų santykių su šeimos nariais palaikymą; 

6.11. reaguoja į paslaugos gavėjo, jo globėjo, rūpintojo, šeimos narių ir artimųjų giminaičių 

skundus, pasiūlymus, apie juos informuoja Pagalbos namuose tarnybos vadovą arba socialinį 

darbuotoją, kad būtų užtikrinta operatyvi, geranoriška pagalba, sprendžiant juose keliamus klausimus. 



6.12. dalyvauja Centro rengiamuose susirinkimuose; 

6.13. dalyvauja Centro ir kitų institucijų organizuojamuose seminaruose, konferencijose, 

mokymuose; 

6.14. bendrauja ir bendradarbiauja su pirminės sveikatos priežiūros, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, bendruomene ir kitų institucijų specialistais; 

6.15. laikosi profesinės etikos normų, konfidencialumo; 

6.16. už aptarnaujamo kliento lėšas moka už medicinos, pašto, buto, remonto, maisto prekių 

ir kitas būtinas paslaugas; 

6.17. teikia siūlymus socialinių paslaugų namuose teikimo klausimais; 

6.18. savo kompetencijos ribose, vykdo kitus Pagalbos namuose tarnybos vadovo su Centro 

veikla susijusius pavedimus. 

 


