
 
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 vadovautis šiomis nuostatomis: 
6.3.1. individualizacijos – žmogus yra vertas pagarbos ir yura unikalus; 
6.3.2. priėmimo – kiekvienas individas turi teisę būti toks, koks yra, o ne toks, kokį jį 

nori matyti kiti; 
6.3.3. konfidencialumo – būtina laikytis konfidencialumo principų; 
6.3.4. neteisimo – socialinis darbuotojas neturi būti teisėjas; 
6.3.5. tikslingos jausmų išraiškos – kiekvienas klientas turi teisę reikšti savo jausmus; 

6.4.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; 

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

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

moka dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, elektroninio pašto 
tvarkymo programa, interneto naršykle; 

6.8.moka užsienio kalbą/kalbas pagal bendruosius Europos kalbų metmenis. 
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
8.1.  organizuoti ir kontroliuoti Centro socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos 

šeimomis socialinį darbą;  
8.2. užtikrinti socialinės priežiūros organizavimą ir teikimą socialinės rizikos šeimoms 

socialinių darbuotojų atostogų ir kitu nebuvimo darbe laiku;  
8.3. vertinti paslaugos gavėjui teikiamų paslaugų efektyvumą, inicijuoti jų formos pakeitimą;   
8.4. rengti statistines ataskaitas LR teisės aktų nustatyta tvarka ir garantuoti jų teisingumą; 
8.5. pagal poreikį lankyti socialinės priežiūros gavėjus jų namuose, išsiaiškinti socialinių 

darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę asmenims (šeimoms);  
8.6. vertinti gavėjui teikiamos priežiūros efektyvumą ir, esant reikalui, inicijuoti jų formos 

pakeitimą;   
8.7. Socialinis darbuotojas, sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas, turi 



bendradarbiauti su savivaldybių vaikų teisių apsaugos tarnybos specialistais, vaikų 
globos namų pedagogais ir socialiniais darbuotojais, mokyklų pedagogais, sveikatos 
priežiūros įstaigų darbuotojais, kitų įstaigų darbuotojais; 

8.8. Socialinis darbuotojas turi būti pasirengęs vykdyti šias veiklas: 
8.8.1.planuoti ir teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei vykdyti socialinę 

priežiūrą socialinės rizikos šeimoms; 
8.8.2. tirti socialinės rizikos šeimų socialinę situaciją; 
8.8.3. nustatyti socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikį; 
8.8.4. vertinti socialinės rizikos šeimai teikiamos socialinės priežiūros veiksmingumą ir 

efektyvumą; 
8.8.5. dirbti specialistų komandoje (kompleksines pagalbos šeimai priemones derinti su 

socialiniais pedagogais, psichologais ir kitais specialistais); 
8.8.6. rinkti ir kaupti informaciją apie socialinės rizikos šeimų problemas ir jų socialinę 

aplinką; 
8.8.7. teikti Centro direktoriui išvadas ir siūlymus dėl socialinės rizikos šeimų socialinės 

situacijos bei jų problemų sprendimo būdų; 
8.8.8. teikti išvadas, sprendimą priimančiam asmeniui (komisijai) dėl socialinės rizikos 

vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinių paslaugų skyrimo; 
8.8.9. informuoti Kaišiadorių rajono socialinių paslaugų centro direktorių bei 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrių 
ir/ar policiją apie smurtą šeimoje. Esant smurto prieš vaikus atvejams nedelsiant 
informuoti Kaišiadorių rajono socialinių paslaugų centro direktorių bei 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrių 
ir/ar policiją; 

8.8.10. teikti informaciją Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių 
apsaugos skyriui apie šeimas, kurios nesirūpina savo vaikais, apie dažną tėvų 
girtavimą, dėl kurio nukentėjo vaikai, būdami be suaugusiųjų priežiūros, apie tai, 
kad valstybės paramą tėvai naudoja ne šeimos ir vaikų interesams; 

8.8.11. teikti socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms šių šeimų namuose; 
8.8.12. gerinti šeimų socialinį gyvenimą, mažinant jų socialinę atskirtį ir skatinant 

socialinę integraciją į visuomenę; 
8.8.13. siekti užkirsti kelią galimoms asmens, šeimos ar bendruomenės problemoms 

atsirasti; 
8.8.14. įgalinti šeimas siekti pokyčių asmeniniame ir socialiniame gyvenime, randant ir 

išnaudojant šeimų stipriąsias puses, gebėjimus, įgūdžius, patirtis; 
8.8.15. teikti informaciją apie pagalbos galimybes (anoniminių alkoholikų draugija, 

socialinės reabilitacijos centras, darbo birža, neįgaliųjų užimtumo centras ir t.t.); 
8.8.16. sistemingai lankyti socialinės rizikos šeimas, stebėti vaikų, gyvenančių 

socialinės rizikos šeimose, buities, auklėjimo ir kitas socialinių poreikių 
patenkinimo sąlygas; 

8.8.17. tarpininkauti šeimai dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, 
vaiko teisių apsaugos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, 
socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.); 

8.8.18. teikti socialines paslaugas pagal poreikį turimų išteklių ribose šeimos artimoje 
aplinkoje esantiems asmenims, esant galimybei įtraukti juos į pagalbos šeimai 
teikimo procesą; 

8.8.19. darbe vadovautis žmogiškomis vertybėmis, santykius su gavėjais grindžia 



abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir sutarimo principais; 
8.8.20. ugdyti ir palaikyti šeimų motyvaciją siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime, 

ugdyti suaugusiųjų šeimos narių gebėjimus pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus, 
taip pat padėti šeimai sukurti palankią aplinką vaikų augimui ir raidai; 

8.8.21. telkti tarpinstitucinę komandą bei bendruomenę darbui su šeimomis;  
8.8.22. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių 

pažeidimų prevencijos gerinimo priemones; 
8.8.23. darbe taikyti individualaus ir grupinio darbo metodus; 
8.8.24. laikytis konfidencialumo ir korupcijos prevencijos principų; 
8.8.25. laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų įstaigos vidaus tvarką 

reguliuojančių norminių teisės aktų; 
8.8.26. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros 

reikalavimų; 
8.8.27. laikytis darbo drausmės ir etikos normų; 
8.8.28. kelti savo profesinę kvalifikaciją; 
8.8.29. laiku pasitikrinti sveikatą; 
8.8.30. laikytis Centro direktoriaus patvirtinto darbo ir poilsio grafiko. Nurodytus 

darbus atlikti laiku ir kokybiškai; 
8.8.31. įvykus nelaimingam atsitikimui skubiai suteikti pirmąją pagalbą, informuoti 

Centro direktorių, esant reikalui, kviesti greitąją medicinos pagalbą; 
8.8.32. susirgus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių negalint atvykti į darbą, pranešti apie 

tai direktoriui; 
8.8.33. palaikyti tvarką ir švarą darbo vietoje; 
8.8.34. nepažeisti Centro direktoriaus nurodymų, vengti bet kokio neigiamo poveikio 

Centro reputacijai; 
8.8.35. Dalyvauti Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse bei 

projektuose; 
8.8.36. vykdyti kitus teisėtus Centro direktoriaus nurodymus. 

 


