
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  
 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
6.1.Centro socialiniu darbuotoju gali dirbti asmuo ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, turintis 

aukštąjį arba aukštesnįjį (socialinio darbo) išsilavinimą, pasitikrinęs sveikatą. Socialiniu 
darbuotoju gali būti asmuo nepaisant jo amžiaus, lytinės orientacijos, rasės ar etninės 
priklausomybės, religijos, įsitikinimų; 

6.2.geba dirbti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą; 

6.3.turi žinoti: 
6.3.1. Centro veiklos sritis, struktūrą; 
6.3.2. darbo organizavimo tvarką; 
6.3.3. Vidaus darbo tvarkos taisykles; 
6.3.4. socialinio darbuotojo etikos kodeksą; 
6.3.5. socialinio darbo veiklos organizavimo būdus ir metodus; 
6.3.6. dokumentų rengimo, įforminimo ir raštvedybos taisykles; 
6.3.7. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus; 

6.4.moka lietuvių kalbą teisės aktais nustatytu mokėjimo lygiu; 
6.5.moka valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai 

dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
6.6.turi teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba 

moka dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, elektroninio pašto 
tvarkymo programa, interneto naršykle; 
moka užsienio kalbą/kalbas pagal bendruosius Europos kalbų metmenis. 

 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

8.1.organizuoja ir teikia bendrąsias socialines  paslaugas:  
8.1.1. informavimo,  
8.1.2. konsultavimo,  
8.1.3. tarpininkavimo ir atstovavimo,  
8.1.4. maitinimo organizavimo (maitinimas Centro labdaros valgykloje ar kitose 

maitinimo įstaigose, karšto maisto pristatymas į namus),  
8.1.5. pagal poreikį aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, 
8.1.6. asmens higienos ir priežiūros paslaugas (dušas, drabužių skalbimas, skalbinių 

surinkimas ir pristatymas į namus, kirpimo paslaugas Centre, kirpimo paslaugas 
paslaugų gavėjo namuose). 

8.2.vertina bendrųjų socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo, nutraukimo poreikį; 
8.3.kas mėnesį rengia ir teikia informaciją Kaišiadorių rajono savivaldybės socialinės 

paramos skyriui apie teikiamas bendrąsias socialines paslaugas; 
8.4.dalyvauja Centro veiklos programų rengime ir vykdyme, projektinėje veikloje; 
8.5.konsultuoja asmenis savo srities socialinių paslaugų teikimo klausimais; 
8.6.dalyvauja direktoriaus sudarytose komisijose; 
8.7.veda bendrųjų socialinių paslaugų gavėjų bylas (surenka būtinus dokumentus paslaugos 

gavimui), sudaro sutartis su paslaugų gavėjais, veda suteiktų bendrųjų paslaugų 
registracijos žurnalą; 



8.8.informuoja socialinių paslaugų gavėjus apie pasikeitusį apmokėjimą už jiems teikiamas 
paslaugas; 

8.9.kas mėnesį teikia ataskaitas Kaišiadorių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriui 
apie suteiktas bendrąsias socialines paslaugas; 

8.10. organizuoja techninės pagalbos priemonių įsigijimą ir išdavimą  klientams, tvarko tam 
reikiamus dokumentus ir pasirašo sutartis su paslaugų gavėjais; 

8.11. rengia ir tvarko dokumentaciją dėl techninės pagalbos priemonių įsigijimo (priima ir 
registruoja prašymus, išduoda Centre, organizuoja techninių pagalbos priemonių 
pristatymą į namus, pasirašo reikiamus dokumentus);  

8.12. kas ketvirtį teikia ataskaitas TPNC Kauno skyriui informaciją apie asmenis, įsigijusius 
judėjimo technines pagalbos priemones, grąžintas priemones, bei šių priemonių 
poreikį; 

8.13. tarpininkauja perduodant TPNC Kauno skyriui asmenų prašymus ir reikalingus 
dokumentus dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo ir jų išlaidų 
kompensavimo; 

8.14. tarpininkauja organizuojant judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto ir 
individualaus pritaikymo asmenims paslaugas; 

8.15. sudaro sutartis su asmenimis, atliekančiais visuomenei naudingą veiklą, veda 
visuomenei naudingos veiklos apskaitos žurnalą;     

8.16. kas mėnesį teikia informaciją Kaišiadorių rajono savivaldybės socialinės paramos 
skyriui apie visuomenei naudingų darbų atlikimą; 

8.17. pildo Centro darbuotojų medicinines knygeles (sveiktos pasą F Nr.048/a), sudaro 
darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafiką, informuoja darbuotoją apie sekantį 
sveikatos pasitikrinimą; 

8.18. organizuoja Centro darbuotojų privalomus higienos ir pirmos pagalbos mokymus, 
veda jų apskaitą; 

8.19. teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl veiklos gerinimo; 
8.20. kelia profesinę kvalifikaciją; 
8.21. bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis savo kompetencijos ribose;  
8.22. laikosi konfidencialumo ir korupcijos prevencijos principų; 
8.23. laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų Centro vidaus tvarką reguliuojančių 

norminių teisės aktų; 
8.24. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros 

reikalavimų; 
8.25. laikosi darbo drausmės ir etikos normų; 
8.26. laiku tikrinasi sveikatą; 
8.27. laikosi Centro direktoriaus patvirtinto darbo ir poilsio grafiko. Nurodytus darbus atlikti 

laiku ir kokybiškai; 
8.28. įvykus nelaimingam atsitikimui skubiai suteikia pirmąją pagalbą, informuoja Centro 

direktorių, esant reikalui, kviečia greitąją medicinos pagalbą; 
8.29. susirgus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių negalint atvykti į darbą, praneša apie tai 

direktoriui; 
8.30. nepažeidžia Centro direktoriaus nurodymų, vengia bet kokio neigiamo poveikio 

Centro reputacijai; 
8.31. dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse bei projektuose; 
8.32. vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus nurodymus. 


