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SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO 
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 1 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

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

darbo sutartį, pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų pareigybių grupei.   

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti socialinio darbuotojo 

sudarytus globos ir socialinės reabilitacijos planus, padėti gydytojams, slaugytojams aptarnauti 

gyventojus, užtikrinant, kad įstaigos gyventojams būtų teikiamos kokybiškos, jų poreikius ir 

savarankiškumo lygį atitinkančios paslaugos. 

4. Pareigybės pavaldumas – socialinio darbuotojo padėjėjas pavaldus vyriausiajam 

sociainiam darbuotojui. 

 
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 
5. Socialinio darbuotojo padėjėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją; 

5.2. turėti minimalių teorinių bei praktinių žinių  apie globą, slaugą, reabilitaciją,  

sanitarinius - higieninius reikalavimus, turi būti pasitikrinęs sveikatą, turėti pirmosios pagalbos, 

higienos įgūdžių atestavimo pažymėjimus; 

5.3. žinoti žmonių saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisykles, laikytis 

darbo drausmės, būti darbe su spec. rūbais;  

5.4. mokėti bendrauti su gyventojais, suprasti jų problemas ir jiems padėti, gerbti juos. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Socialinio darbuotojo padėjėjas 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. kartu su kitais darbuotojais ir pačiu gyventoju įvertina ir tenkina jų poreikius ir 

pageidavimus; 

6.3. sprendžia iškilusius konfliktus; 

6.4. palaiko ryšį su gyventojų artimaisiais; 

6.5. ugdo bei padeda palaikyti socialinius ir buitinius įgūdžius; 

6.6. stebi gyventojų sveikatos būklę, informuoja apie tai slaugytojus ir gydytojus, 



reikalui esant lydi gyventoją į PSPC. 

6.7. su gyventojais nekonfliktuoja, elgiasi mandagiai. Praneša apie savavališką 

pasišalinimą; 

6.8.   palaiko švarą ir tvarką kambariuose, reguliariai juos valo ir vėdina. Tikrina 

kambariuose gyventojų spinteles, reikalui esant, jas sutvarko; 

6.9.     teikia pagalbą asmens higienos priežiūroje. Maudo, prausia, rengia, maitina tuos 

gyventojus, kurie patys to padaryti negali; 

6.10.   gyventojus rengia pagal sezoną, duoda tik jam pagal dydį ir amžių tinkančius rūbus; 

6.11.   rūpinasi kambarių estetiniu apipavidalinimu; 

6.12.  stebi, kad į kambarius nebūtų įnešami alkoholiniai gėrimai, padeda izoliuoti 

apsvaigusį nuo alkoholio ar smurtaujantį gyventoją; 

6.13.  mirus globos namų gyventojui, jį tinkamai sutvarko; 

6.14. kartu su gyventojais prižiūri ir tvarko globos namų aplinką: sodina, laisto gėles, ravi 

gėlynus; 

6.15.  kelia kvalifikaciją; 

6.16. pasišalinus gyventojui iš globos namų nedelsiant informuoja apie tai socialinį 

darbuotoją, vyriausiąjį socialinį darbuotoją bei direktorių (savaitgaliais ir švenčių dienomis, po 

darbo valandų - slaugytoją), dalyvauja jo paieškoje; 

6.17. 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; 

    ______________________________ 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku, 1 aprašymo egz. gavau: 

 

_______________ Rasa Mejerienė 

 

_______________ 


