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SOCIALINIO DARBUOTOJO  
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖS 

 
         1. Socialinio darbuotojo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – socialinis 
darbuotojas), pareigybė priskiriama įstaigos specialistų pareigybių grupei.  
         2. Pareigybės lygis – A2 
         3. Socialinio darbuotojo pareigybė reikalinga teikti socialines paslaugas globos namų 
gyventojams: organizuoti pagalbą globos namų gyventojui (asmeniui), dėl neįgalumo (ir amžiaus) 
neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu bei 
dalyvauti visuomenės gyvenime; padėti neįgaliems globos namų gyventojams patiems spręsti savo 
socialines problemas, nežeidžiant jų žmogiškojo orumo. 
         4. Socialinis darbuotojas tiesiogiai pavaldus socialinio darbo padalinio vadovui.       
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

         5. Socialinis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  
         5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį socialinio darbo arba jam prilygintą 
išsilavinimą;  
         5.2. darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais ir kitais, socialinį darbą ir socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais, 
Lietuvos socialinio darbuotojo etikos kodekso nuostatomis, įstaigos nuostatais, darbo tvarkos 
taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu. 
         5.3. išmanyti įstaigos ir socialinį darbą (veiklą), socialinės apsaugos sritį reglamentuojančius 
teisės aktus, žmogaus teises, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais 
teisės aktais; 
         5.4. gebėti tiksliai vertinti socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai 
organizuoti žmogiškuosius ir kt. išteklius;  

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

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

         6. Socialinis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
         6.1. darbe vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis: 
         6.2. gerbia gyventojus ir vertina kiekvieno iš jų unikalumą; 
         6.3. stengiasi suprasti kiekvieną gyventoją ir jam padėti; 
         6.4. vertina visus gyventojus vienodai ir teikia jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės 
padėties, tikėjimo, lyties, rasės ar pažiūrų; 
         6.5. būna objektyviu priimant sprendimus, nesivadovauja išankstinėmis nuostatomis; 

    6.6. bendrauja su gyventoju, rūpinasi jo laisvalaikiu kompetencijos ribose, įvertina gyventojo 
individualius poreikius, probleminę situaciją; sukuria bendradarbiavimo su gyventoju santykius, į jo 
socialinių problemų sprendimą įtraukiant jį patį, jo artimuosius, bendruomenę; 



         6.7. laikosi konfidencialumo, apie gyventoją žinomą informaciją teikia tik įstatymų 
numatytais atvejais ir siekiant apginti gyventojo interesus; 
         6.8. organizuoja, vykdo socialinį darbą, planuoja ir teikia socialines paslaugas gyventojui, 
priskirtai gyventojų grupei; 
         6.9. organizuoja ir teikia paslaugas taip, kad gyventojas būtu palaikomas, skatinamas ir 
motyvuojamas būti kuo savarankiškesniu: ugdo, atstato ir palaiko gyventojo gebėjimus 
savarankiškai spręsti jam iškylančias socialines problemas, tam panaudojant paties gyventojo, 
bendruomenės išteklius; vertinti teikiamų socialinių paslaugų gyventojui veiksmingumą;  
         6.10. dirba komandoje;  
         6.11 bendradarbiauja su gyventoju analizuojant galimus problemos sprendimo būdus, vertina 
gyventojo motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas,  
         6.12. parengia gyventojui individualų socialinės globos planą  (toliau - ISGP), organizuoja ir 
dalyvauja jį vykdant. Inicijuoja ISGP peržiūrėjimą ir tikslinimą pasikeitus gyventojo sveikatos 
būklei, jo poreikiams ar kitoms aplinkybėms; 
         6.13. atsižvelgia į gyventojo nuomonę socialinių paslaugų teikime; 
         6.14. supažindina naujus įstaigos gyventojus (jo artimuosius) su gyventojų vidaus tvarkos ir 
gyventojų lankymo taisyklėmis;  
        6.15. užtikrina, kad gyventojas būtų aprūpintas higienos priemonėmis, suteikta   diskretiška 
pagalba tenkinant būtinuosius biosocialinius poreikius, palaikant švarą ir tvarką kambariuose, 
gyvenamojoje aplinkoje, jam atliekant buitines, savitvarkos, saviraiškos funkcijas;  
        6.16. tvarko gyventojo asmens bylą, joje (nustatyta tvarka) kaupia informaciją apie socialinių 
paslaugų teikimą ir kt.; pildo gyventojo piniginių reikalų bylą (nustatyta tvarka); 
        6.17. planuoja ir organizuoja kultūrinę, užimtumo, sporto, darbo veiklas; 
        6.18. informuoja ir konsultuoja gyventoją (jo artimuosius) apie pagalbos poreikius ir 
priemones, esant reikalui, tarpininkauja asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir kitose institucijose; 
įtraukia gyventojo šeimą ir artimuosius į pagalbos procesą; 
        6.19. organizuoja ir lydi gyventojus išvykose, ekskursijose. 
        6.20. užtikrina ir gina gyventojo teises, atstovauja juos už globos namų ribų; 
        6.21. sudaro gyventojui sąlygas bendrauti su pasirinktu SAVU asmeniu;  
        6.22. vykdo neveiksnaus gyventojo atžvilgiu direktoriaus pavestas globėjo funkcijas ir/arba 
palaiko ryšį su gyventojo globėju;  
        6.23. skatina gyventoją dalyvauti rūpinantis įstaigos gerove;   
        6.24. imasi skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų priemonių nelaimingų atsitikimų, smurto, 
gyventojo pasišalinimo iš įstaigos, kitų ekstremalių situacijų atvejais. Nedelsiant apie tai praneša  
padalinio vadovui; organizuoja gyventojo paiešką ir joje dalyvauja;  

   6.25. užtikrina kvalifikuotą priežiūrą (užtikrinant privatumą ir orumą) ir dvasinę pagalbą 
mirštančiam gyventojui: sudaro sąlygas tenkinti jo religinėms, socialinėms reikmėms bei savo 
valios išreiškimui. Mirus gyventojui, praneša artimiesiems, sutvarko dokumentus;  

  6.26. rūpinasi gyventojų saugumu, dirbant individualiai ar grupėje, organizuojant gyventojų 
veiklas, globos namuose organizuojamų renginių, laisvalaikio metu; 
         6.27. vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos, darbo drausmės 
reikalavimus; 
         6.28. domisi socialinio darbo pasiekimais, taiko pažangią patirtį, analizuoja ir tobulina savo 
profesinę veiklą, vertina teikiamos pagalbos, paslaugų efektyvumą gyventojui, grupei. 
  

IV. ATSKAITOMYBĖ 
 
        7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 
        7.1. už kokybišką pareigų vykdymą pagal šį pareigybės aprašymą;  
        7.2. už informacijos, susijusios su gyventojo sveikatos būkle, turtine padėtimi, 
konfidencialumą. Taip pat ir kitos informacijos, galinčios turėti neigiamos įtakos gyventojui ar jo 
teisėtiems interesams, konfidencialumą. 



         8. Už pareigų nevykdymą,  už savo veiksmus, profesines, etines klaidas, gyventojui ar įstaigai 
padarytą žalą, darbo drausmės pažeidimus darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka. 
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