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 SOCIALINIO DARBO PADALINIO  INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ  

 

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

individualios priežiūros darbuotojo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – individualios 

priežiūros darbuotojas), pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybė reikalinga užtikrinti transporto priemonių priežiūrą ir saugų žmonių bei 

krovinių transportavimą. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Socialinio darbo padalinio 

socialiniam darbuotojui.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIOS 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. 

 

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. vairuoja ir prižiūri Globos namams priklausančius automobilius; 

6.3. saugiai veža keleivius nurodytu maršrutu; 

6.4. padeda gyventojams įlipti ir išlipti iš specialios paskirties automobilio; 

6.5. įstumia ir išstumia vežimėliuose sėdinčius neįgaliuosius gyventojus specialiu 

takeliu, įtvirtina vežimėlių ratus, užtikrinant saugų keleivių pervežimą; 

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

poreikius ir pageidavimus; 

6.7. siekia, kad gyventojai būtų patenkinti individualios priežiūros darbuotojo ir kitų 

darbuotojų veikla; 
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6.8. rūpinasi gyventojų gyvybės apsauga socialinės globos namuose, informuoja 

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

problemas; 

6.9. prižiūri, kad gyventojai laikytųsi Globos namų vidaus tvarkos taisyklių, sprendžia 

konfliktines situacijas, apie jas informuoja bendrosios praktikos slaugytojus, socialinius 

darbuotojus, vyriausiąjį socialinį darbuotoją, direktorių; 

6.10. siekia, kad gyventojai būtų patenkinti Globos namų socialinių darbuotojų ir kitų 

darbuotojų organizuojama veikla, bendradarbiauja su kitu personalu; 

6.11. prieš išvykimą į reisą laiku ir kokybiškai atlieka visus automobilio techninio 

aptarnavimo darbus; 

6.12. pastebėjus kokį nors automobilio gedimą arba išgirdus nuolat besikartojančius 

bildesius, stengiasi rasti priežastį ir imtis priemonių gedimui pašalinti; 

6.13. neveža kėbule žmonių, jei nėra specialiai įrengtos jiems vietos; 

6.14. individualiai veda degalų, tepalų, ridos ir kitų eksploatacinių medžiagų apskaitą 

priskirtam automobiliui; 

6.15. taupiai naudoja degalus, alyvą, tepalus, nepakenkiant automobilio techninei 

būklei; 

6.16. pakraunant ar iškraunant automobilį, patikimai jį sustabdo ir pastato galu arba 

kampu. Stengiasi nestatyti automobilio šonu, nes sumažėja pakrovimo – iškrovimo darbų frontas ir 

šis būdas yra neracionalus; 

6.17. stebi, kaip automobilis pakraunamas. Krovinys turi būti tinkamai išdėstytas, 

stabiliai padėtas ir pritvirtintas. Neleidžia automobilio perkrauti; 

6.18. laiku ir teisingai įformina kelionės (maršruto) dokumentus;  

6.19. vairuoja autotransporto priemonę tik turint su savimi vairuotojo pažymėjimą, 

autotransporto priemonės draudimą, techninį pažymėjimą, autotransporto priemonės techninį pasą, 

techninės priežiūros taloną ir kelionės lapą; 

6.20. važiuojant kelyje nuolat stebi automobilio prietaisų, kontroliuojančių variklio 

darbą (ampermetro, alyvos, slėgio rodiklio, stabdžių pneumatinės pavaros oro slėgį manometro) 

parodymus, stebi, kaip dirba visi transmisijos agregatai, mazgai, važiuoklė, tikrina padangas; 

6.21. pakrauna ir iškrauna krovinius; 

6.22. baigus darbą, atlieka visus automobilio kasdieninio techninio aptarnavimo 

reikalavimus, pastato automobilį į saugojimo zoną, išjungia variklį; 

6.23. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir 

direktoriui; 

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

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

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

kompetencijos ribose; 

6.26. 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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