
       PATVIRTINTA 

       Stonaičių socialinės globos namų direktoriaus 

       2017 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V- 14 

 

SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINIO DARBUOTOJO 
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Socialinio darbuotojo (socialinio darbo tarnyba), darbuotojo, dirbančio pagal darbo  

sutartį, pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Socialinio darbuotojo pareigybė reikalinga stiprinti žmogaus prisitaikymo prie aplinkos 

sugebėjimus, padėti atstatyti ryšius su bendruomene, integruotis į visuomenę, skatinti 

pilnavertiškesnį žmogaus socialinį funkcionavimą, užtikrinant, kad įstaigos gyventojams būtų 

teikiamos kokybiškos, jų poreikius ir savarankiškumo lygį atitinkančios paslaugos. 

4. Pareigybės pavaldumas – socialinis darbuotojas pavaldus vyriausiajam socialiniam 

darbuotojui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 
 
 5. Socialinis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 5.1. turėti ne žemesnį negu aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą; 

 5.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą, etikos kodeksą, saugos ir sveikatos darbe bei 

priešgaisrinės saugos reikalavimus, dokumentų rengimą, jų apskaitą ir tvarkymą; 

 5.3. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Office programomis. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 
 6. Socialinis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 6.1. savo darbe vadovaujasi globos namų, socialinio darbo tarnybos nuostatais, vidaus 

tvarkos taisyklėmis, etikos kodeksu ir šiuo pareigybės aprašymu;  

 6.2. aiškinasi gyventojų poreikius, sprendžia jų problemas; 

 6.3. lavina gyventojų sugebėjimus, ugdo visapusišką asmenybę; 

 6.4. atstovauja ir gina globos namų gyventojų interesus; 

 6.5. skatina gyventojus įsijungti į savipagalbos grupes, aktyvina juos; 

 



6.6. padeda gyventojams susirasti mėgstamą užsiėmimą, rūpinasi jų užimtumu; 

6.7. sprendžia konfliktines situacijas, laikosi konfidencialumo; 

6.8. skatina bendravimą tarp gyventojų ir gerina jų bendravimo kokybę;  

6.9. bendradarbiauja su gyventojų artimaisiais; 

6.10. planuoja ir organizuoja darbą grupėse bei individualiai,  sudaro sutartį ir vykdo veiklą 

pagal individualius veklos planus; 

6.11. stebi gyventojų sveikatos būklę ir informuoja apie tai specialistus, esant reikalui lydi 

gyventoją į PSPC; 

6.12. padeda gyventojams apsirūpinti maisto produktais ir  buitinėmis priemonėmis, pagal 

gyventojų poreikį tvarko jų pinigines lėšas ir asmenines materialines vertybes; 

6.13. lavina meninius gabumus, padeda ruošti masinius renginius; 

6.14. tenkina gyventojų dvasinius poreikius; 

6.15. prižiūri, kad gyventojai laikytųsi globos namų vidaus tvarkos taisyklių; 

6.16. pildo reikiamą dokumentaciją; 

6.17. atlieka laidojimo procedūras; 

6.18. pasišalinus gyventojui iš globos namų nedelsiant informuoja apie tai vyriausiąjį 

socialinį darbuotoją ir direktorių bei organizuoja jo paiešką; 

6.19. vykdo ir kitus globos namų direktoriaus ir vyriausiojo socialinio darbuotojo 

pavedimus, susijusius su darbine veikla. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7.  Atsakingas už darbo vietoje esančias materialines vertybes; 
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