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SOCIALINIO DARBO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖ 

 
          1. Socialinio darbo padalinio vadovo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – 
socialinio darbo padalinio vadovas), pareigybė priskiriama įstaigos struktūrinių padalinių vadovų ir 
jų pavaduotojų pareigybių grupei. 
          2. Pareigybės lygis – A2. 
          3. Socialinio darbo padalinio vadovo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti 
socialinio darbo ir individualios priežiūros personalo darbą, užtikrinti prieinamas, kokybiškas ir 
efektyvias socialines paslaugas globos namų gyventojams. 
         4. Pareigybės pavaldumas – socialinio darbo padalinio vadovas pavaldus direktoriaus 
pavaduotojui socialiniams reikalams.    
    

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

         5. Socialinio darbo padalinio vadovas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo, ar jam prilygintą išsilavinimą (socialinio 

darbo ar jam prilyginto išsilavinimo sąrašą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras) ir ne 
mažiau 3 metų darbo stažą socialinio darbo srityje; 

5.2. turėti teorinių socialinio darbo žinių, apie Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės 
apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žmogaus teises, Europos Sąjungos šalių socialinės 
paramos sistemas; išmanyti įstaigos  ir socialinį darbą (veiklą) reglamentuojančius dokumentus; 

5.3. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais ir kitais, socialinį darbą ir socialines paslaugas ir reglamentuojančiais teisės aktais, 
Lietuvos socialinio darbuotojo etikos kodekso nuostatomis, įstaigos nuostatais, darbo tvarkos 
taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu; 

5.4. būti susipažinusiam su vadybinės veiklos organizavimo principais ir metodais, gebėti 
diegti įstaigoje bendruomenės narių humanistinio, demokratinio bendravimo principus, santykius su 
darbuotojais grįsti tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba; 

5.5. efektyviai organizuoti žmogiškuosius bei kitus galimus išteklius, organizuoti socialinį 
darbą ir socialinių paslaugų teikimą įstaigoje, mokėti planuoti ir organizuoti socialinį darbą,  
įstaigos bendruomenės veiklą, sudaryti veiklos programas ir projektus, analizuoti ir sisteminti  
duomenis;   

5.6. gebėti bendrauti su neįgaliaisiais, dirbti komandoje, gerbti gyventojus ir darbuotojus, 
laikytis konfidencialumo. Būti tolerantišku, geranorišku, atsakingu, kūrybišku, iniciatyviu; 

5.7. išmanyti dokumentų valdymą, žinoti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles, lietuvių 
kalbos kultūros reikalavimus, dirbti kompiuteriu. 

 
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
         6.  Socialinio darbo padalinio vadovas vykdo šias funkcijas: 
         6.1. telkia įstaigos bendruomenės išteklius socialinių paslaugų teikimui, organizuoja ir 
rūpinasi socialinės globos ir paslaugų teikimu, teikimo sąlygomis, bendradarbiauja koordinuojant 
socialinio darbo ir socialinių paslaugų teikimą; 

6.2. priima naujus gyventojus (vadovaujantis įstaigos, steigėjo bei SADM nustatyta tvarka), 



organizuoja paslaugų paskyrimą, planavimą ir apgyvendinimą; 
 6.3. dalyvauja socialinės globos įstaigos veiklos stebėsenos ir paslaugų kokybės valdymo 

procesuose, organizuoja įsivertinimą pagal SGN ir vertina socialinės globos ir atskirų paslaugų 
kokybę;  
         6.4. dalyvauja įstaigos strateginių veiklos planų sudarymo, veiklos programų, vykdymo ir 
atsiskaitymo veikloje, teikia siūlymus įstaigos veiklos tobulinimui; inicijuoja, dalyvauja rengiant, 
įgyvendinant ir koordinuojant socialinės paskirties programas, projektus. 
        6.5. direktoriaus pavedimu teikia informaciją fiziniams asmenims, dalyvauja tiriant jų 
prašymus ir skundus, teikia siūlymų keliamoms problemos spręsti bei trūkumams šalinti. 
        6.6. planuoja ir organizuoja socialinių darbuotojų ir padėjėjų kvalifikacijos tobulinimąsi, 
sudaryti sąlygas jiems nustatyta tvarka atestuotis; 
        6.7. telkia įstaigos specialistus (socialinius darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus,  
slaugytojus, gydytojus) bendrai komandinei veiklai, sprendžiant pensionato gyventojų socialines 
problemas, ieškant efektyvios pagalbos asmeniui būdų;  
        6.8. esant reikalui dalyvauja komandoje su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais rengiant 
individualius socialinės globos planus (ISGP) programas, analizuoja ir vertina jų įgyvendinimą; 
        6.9. planuoja paslaugas, bendradarbiaujant su specialistais (gydytojais, slaugos personalu, 
socialiniais darbuotojais, socialinių darbuotojų padėjėjais, administracija); 
        6.10. laikosi darbo drausmės, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų; 
        6.11. imasi skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų priemonių nelaimingų atsitikimų, smurto, 
kitų ekstremalių situacijų atvejais. Nedelsiant apie tai informuoja įstaigos direktorių ir nustatyta 
tvarka atitinkamas valstybines institucijas; 
        6.12. organizuoja ir koordinuoja saviraiškos ir saviaktualizacijos, užimtumo, emocinių ir 
elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas, prognozuojant gyventojų socialines 
problemas; 

6.13. konsultuoja socialinio darbo, informacijos teikimo įvairioms įstaigoms ir dalyvavimo 
teismuose klausimais socialinius darbuotojus ir socialinio darbuotojo padėjėjus, esant poreikiui, 
dalyvauja teismo procesuose;                        

6.14. suderinus su direktoriumi, palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialines, psichologines, teisines ir medicinines 
paslaugas; 
         6.15. laiku pildo dokumentaciją, užtikrina, kad dominuotų atvirumo, pasitikėjimo, problemų 
aptarimo aplinka; 

6.16. direktoriaus pavedimu, rengia informaciją įvairioms institucijoms Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka;  

6.17. kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie įstaigos veiklą teikiant socialines 
paslaugas, dirbančiųjų socialinį darbą darbuotojų kvalifikaciją, atestaciją; rengia ir teikia statistinius 
duomenis apie įstaigos veiklą ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis nustatyta tvarka 
(steigėjui, Statistikos departamentui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms 
institucijoms); 

6.18. dalyvauja aptariant socialinio darbo problemas, nustatant jų priežastis bei sprendimo 
būdus; 
         6.19. organizuoja gyventojų darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą: rūpinasi minėtų veiklų 
programų ir (ar) planų rengimu, patvirtinimu, teikia metodinę pagalbą jas įgyvendinant; 

6.20. stebi ir analizuoja taikomų socialinio darbo metodų efektyvumą, įvairių socialinių 
paslaugų programų (užimtumo, darbo terapijos, laisvalaikio praleidimo ir kt.) vykdymą; teikia 
siūlymus dėl socialinių paslaugų  kokybės gerinimo; 
         6.21. konsultuoja darbuotojus ir gyventojus (esant poreikiui), savo kompetencijos ribose;  
užtikrina gyventojų teisę įvairiais klausimais kreiptis į įstaigos administraciją, steigėją, bei kitas 
institucijas ir įstaigas;  

6.22. rūpinasi asmens teisių gynimu ir užtikrinimu; 
6.23. organizuoja asmens išleidimą ir pašalinimą iš įstaigos, darbo tvarkos taisyklėse nustatyta 



tvarka; 
6.24. užtikrina gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių saugojimo, naudojimo ir 

apskaitos kontrolę pagal nustatytą tvarką; 
         6.25. koordinuoja gyventojų tarybos veiklą; sudaro sąlygas gyventojams, atsižvelgiant į jų 
individualias galimybes,  dalyvauti savivaldoje; 
         6.26. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos savivaldos institucijomis, 
visuomeninėmis, globos bei labdaros organizacijomis, su gyventojo artimaisiais, globėjais, švietimo 
ir mokslo, sveikatos priežiūros įstaigomis;  
        6.27. organizuoja darbuotojų socialinio darbo patirties sklaidą įstaigoje ir už jos ribų, inicijuoja 
metodinių naujovių diegimą; kaupia metodinę medžiagą, ruošia ir teikia rekomendacijas paslaugų 
teikimo klausimais; skatina darbuotojus ir sudaro sąlygas jų kvalifikacijai tobulinti;   
        6.28. plėtoja socialinio darbo, socialinio darbuotojo sampratą įstaigos bendruomenėje ir 
visuomenėje; supažindina gyventojus, dirbančiuosius socialinį darbą su įstaigos veikla, socialinį  
darbą reglamentuojančiais dokumentais, darbo ir įstaigos veiklos pokyčiais; 
        6.29. rūpinasi informacijos apie teikiamas socialines paslaugas sklaida įstaigoje, teikia 
siūlymus informacijos rengimui ir atnaujinimui internete, informaciniuose lapeliuose ir kt.; 
        6.30. vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus; 

 
IV. ATSAKOMYBĖ  

 
7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 
8. už neteisingus ir neteisėtus veiksmus, aplaidumą ir netinkamų pareigų vykdymą bei 

kompetencijos viršijimą; 
9. už kokybišką pareigų vykdymą pagal šį pareigybės aprašymą; 
10. už informacijos, susijusios su socialinės globos namų gyventojo sveikatos būkle, turtine 

padėtimi, konfidencialumą. Taip pat ir kitos informacijos, galinčios turėti neigiamos įtakos globos 
namų gyventojui ar jo teisėtiems interesams, konfidencialumą; 

12. už socialinių paslaugų teikimo vykdymo kontrolę; 
13. už pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka. 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 


