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I. PAREIGYBĖ  

 

1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Socialinio darbo padalinio 

socialinio darbuotojo padėjėjo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – socialinio 

darbuotojo padėjėjas), pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybė reikalinga užtikrinti socialinių paslaugų teikimo efektyvumą ir 

rezultatyvumą. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Socialinio darbo padalinio 

socialiniam darbuotojui.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją; 

5.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

5.3. žinoti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos sritį 

reglamentuojančius teisės aktus, žmogaus teises, Europos sąjungos šalių socialinės paramos 

sistemas; 

5.4. gerbti gyventojus ir vertinti kiekvieno jų unikalumą; 

5.5. būti empatiškas, stengtis suprasti kiekvieną gyventoją ir jam padėti; 

5.6. vertinti visus gyventojus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų 

socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų; 

5.7. pasitikėti gyventoju, būti objektyviu priimant sprendimus, nesivadovauti 

išankstinėmis nuostatomis; 

5.8. laikytis konfidencialumo, apie gyventoją žinomą informaciją teikiant tik įstatymų 

numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius gyventojo interesus; 

5.9. išmanyti socialinio darbo etikos normas ir principus; 

5.10. būti tolerantiškas, geranoriškas, atsakingas, kūrybiškas bei iniciatyvus; 

5.11. žinoti liftų priežiūros ir eksploatavimo, elektrosaugos taisykles, priešgaisrinę ir 

darbo saugą, pasitikrinti sveikatą (turintis asmens medicininę knygelę). 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. dirba pagal socialinio darbuotojo nurodymus ir jam vadovaujant; 

6.2. kartu su kitais darbuotojais bei gyventoju išsiaiškina, įvertina ir patenkina jo 

poreikius ir pageidavimus; 

6.3. siekia, kad gyventojai būtų patenkinti socialinio darbuotojo padėjėjo ir kitų 

darbuotojų veikla; 

6.4. rūpinasi gyventojų gyvybės apsauga Globos namuose, informuoja socialinius 

darbuotojus, budintį personalą, administraciją apie ypatingus įvykius ir atsiradusias problemas, 

pažymi budėjimo žurnale; 

6.5. darbo metu reguliariai  apžiūri savo darbo teritoriją, stebi, kad patalpose nebūtų 

pašalinių, nepageidaujamų asmenų; 
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6.6. bendradarbiauja su kitu personalu; 

6.7. darbo metu dėvi tvarkingus, higienos reikalavimus atitinkančius darbo drabužius; 

6.8. nepatiki savo pareigų vykdymo kitam asmeniui; 

6.9. saugiai ir kultūringai aptarnauja Globos namų gyventojus, darbuotojus, socialinės 

globos namų svečius, transportuodamas keleiviniu liftu; 

6.10. užtikrina saugų (neperkraunant keliamosios galios) krovininio lifto darbą; 

6.11. nuolat stebi liftų darbą. Pastebėjus gedimus, laiku juos atjungia ir praneša 

atsakingam asmeniui už liftų eksploataciją. Jam nesant – administracijai; 

6.12. naudojasi pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis bei žino pirminių gaisro 

gesinimo priemonių išdėstymą, jų veikimo principus ir paskirtį; 

6.13. tvarkingai veda liftų darbo registracijos žurnalus; 

6.14. pastoviai palaiko liftų bei aikštelių švarą bei tvarką; 

6.15. liftus eksploatuoja pagal lifto eksploatavimo instrukciją ir taisykles; 

6.16. atsako už saugų ir tinkamą globos namų gyventojų, medžiagų ir inventoriaus 

transportavimą liftu; 

6.17. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai,  nevartojant necenzūrinių 

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

6.18. naktį, išeiginėmis ir šventinėmis dienomis tiesiogiai pavaldus budinčiam 

Sveikatos priežiūros padalinio bendrosios praktikos slaugytojui; 

6.19. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo 

kompetencijos ribose; 

6.20. vykdo kitus Globos namų direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniams 

reikalams bei Socialinio darbo padalinio vadovo ir jo pavaduotojo pavedimus, savo kompetencijai 

priskirtais klausimais.   
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