
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, socialinės apsaugos 
sistemą; 

6.3.turėti ne mažiau kaip 1 metų socialinio darbo su suaugusiais  socialinės rizikos 
asmenimis patirtį; 

6.4.vadovaujasi: 
6.4.1. LR socialinio darbo etikos kodekso principais; 
6.4.2. Žmogaus teisių ir orumo. Socialinio darbo pagrindas yra žmogaus 

individualumas, orumas ir su tuo susijusios teisės. Gina kiekvieno asmens fizinę, 
psichologinę, dvasinę būseną bei užtikrina gerovę: gerbiant savarankiško 
apsisprendimo teisę, skatinant aktyvų asmenų veikimą, kiekvieną žmogų traktuoja 
kaip visumą; 

6.4.3. Socialinio teisingumo. Skatina socialinį teisingumą santykiuose visuomenėje 
apskritai ir santykiuose su konkrečiu žmogumi; 

6.4.4. Konfidencialumo principu. Informacija apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi 
ir priimti kasdieninius sprendimus gali būti teikiama tik pačiam asmeniui, prašymą 
ar pareiškimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai 
veiksniu tam tikroje srityje pateikusiam asmeniui, savivaldybės administracijai, 
teismui; 

6.4.5. Sąsaja su pagalbos poreikiu - nustatant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir 
priimti kasdieninius sprendimus atkreipiamas dėmesys ir į pagalbos, galinčios 
kompensuoti asmens prarastus (neturimus) gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti 
kasdieninius sprendimus, poveikį; 

6.4.6. Nešališkumo principu. Priimant kasdieninius sprendimus vertinimo procese, turi 
būti objektyvus, neturėti išankstinio nusistatymo; 

6.5.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; 

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

dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
6.8.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.vertina ir rengia išvadas apie asmenį, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai 

veiksniu tam tikroje srityje, gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius 
sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje situacijoje; 

8.2.informaciją apie asmenį renka laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo nuostatų; 

8.3.vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus 
savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse laikantis šių principų: 

8.3.1. veiksnumo prezumpcija. Laikoma, kad asmuo geba atlikti tam tikrus veiksmus, kol 
nustatoma, kad jis šių gebėjimų stokoja; 

8.3.2. palankiausio asmeniui pasirinkimo ieškojimas atsižvelgiant į asmens interesus ir 
įvertinat asmens valią bei pasirinkimą. Nustatant asmens poreikius sudaro kuo 
tinkamesnes tam sąlygas, bendrauja asmeniui patogiu laiku, priimtinoje aplinkoje, 
priimtinomis priemonėmis ir pan. Jei asmuo negali išreikšti savo nuomonės žodžiu 
pasitelkiamos jam priimtinos bendravimo formos (gestų kalba, technologijos 
priemonės, paveikslėliai, nuotraukos ar pan.); 

8.3.3. proporcingumas - rengiant išvadą  atkreipiamas dėmesys į tai, ar mažiausiai ribojant 
asmens teises ir mažiausiai varžant jo veiksmus bus pasiektas atitinkamas tikslas, 
geriausiai atitinkantis asmens valią ir pasirinkimus; 

8.3.4. į asmenį orientuotas socialinio darbuotojo požiūris - vertindamas asmens gebėjimą 
pasirūpinti savimi  priimti kasdieninius sprendimus, socialinis darbuotojas bendrauja 
su asmeniu laikydamasis nuostatos, kad pats asmuo geriausiai išmano savo padėtį ir 
naudodamasis tinkama pagalba gali geriausiai įvardyti savo poreikius bei galimybes, 
gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus; 

8.4.teikia  metinę ataskaitą Centrą kontroliuojančioms ir  finansuojančioms institucijoms;  
8.5.atlieka socialinių paslaugų gavėjų finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas 

vertinimų finansinius perskaičiavimus (pasikeitus paslaugų gavėjo pajamoms);  
8.6.informuoja raštu socialinių paslaugų gavėjus apie pasikeitusį apmokėjimą už jiems 

teikiamas paslaugas; 
8.7.bendradarbiauja su Centro darbuotojais, šeimos gydytojais, psichikos, sveikatos ir 

kitomis institucijomis; 
8.8.laikosi konfidencialumo ir korupcijos prevencijos principų; 
8.9.laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų Centro vidaus tvarką reguliuojančių 

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

reikalavimų; 
8.11. laikosi darbo drausmės ir etikos normų; 
8.12. laiku tikrinasi sveikatą; 
8.13. laikosi Centro direktoriaus patvirtinto darbo ir poilsio grafiko. Nurodytus darbus atlikti 

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

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



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

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


