
ANYKŠČIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

DEBEIKIŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ, SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS SOCIALINIO DARBUOTOJO 

PADĖJĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Anykščių rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) Debeikių savarankiško gyvenimo namų, senyvo amžiaus asmenims 
individualios priežiūros specialistas - socialinio darbuotojo padėjėjas (toliau – socialinio darbuotojo padėjėjas) yra priskiriama IV 

biudžetinių įstaigų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis – teikti socialines paslaugas neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, kitiems laikinai dėl ligos 

ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims, kuriems yra priimtas sprendimas dėl socialinių paslaugų ir specialiosios 

pagalbos asmeniui skyrimo Anykščių rajono socialinių paslaugų centro struktūriniame padalinyje Debeikių savarankiško gyvenimo 

namai, senyvo amžiaus asmenims. 

4. Socialinis darbuotojas yra skiriamas ir atleidžiamas Centro direktoriaus įsakymu, tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui ir 

atskaitingas direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams. 

 

II SKYRIUS. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Socialinio darbuotojo padėjėjas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1 Būti jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis, ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir baigęs socialinio darbuotojo padėjėjo 

kvalifikacijos studijas ir turintis tai patvirtinantį diplomą/pažymėjimą. Išklausęs įvadinius socialinio darbuotojo padėjėjo kursus ir 

turintis tai pagrindžiantį pažymėjimą, išklausęs darbo vietoje darbų saugos instruktavimą, nustatytu laiku pasitikrinęs sveikatą. 

5.2 Privalo mokėti bendrauti su senyvo amžiaus asmenimis, ir su asmenimis turinčiais negalią, mokėti dirbti komandoje, būti 

atsakingu, pareigingu, empatišku, humanišku, gebėti analizuoti paslaugos gavėjų sveikatos būklės bei psichikos pasikeitimus, dvasiškai 

tvirtas asmuo. 

6. Tarnybos socialinio darbuotojo padėjėjas privalo: 

6.1. Žinoti ir vykdyti socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašą; 

6.2. Žinoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Anykščių rajono tarybos sprendimus ir Centro direktoriaus įsakymus, 

reglamentuojančius pagalbos į namus paslaugos organizavimą, teikimą ir vykdymą. 
6.3. Turėti pirmos medicinos pagalbos ir higienos mokymo pažymėjimus; 

6.4. Vadovautis Centro nuostatais, Debeikių savarankiško gyvenimo namų nuostatais, socialinių darbuotojų profesinės etikos 

kodeksu, direktoriaus įsakymais ir nurodymais, direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, tarnybos socialinio darbuotojo 

nurodymais, Centro vidaus tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos, bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis ir šiais pareiginiais 

nuostatais.  

6.5. Paslaugas organizuoti ir teikti užtikrinant paslaugų gavėjo  pagrindines teisės, teisę į privatumą, orumą, fizinę neliečiamybę, 

lyčių lygybė ir nediskriminavimą. 

6.6.  Įgalinti paslaugų gavėją dalyvauti socialinės paslaugos planavime, organizavime ir teikime. 

6.7. Nelaimingo atsitikimo atveju iškviesti specialiąsias tarnybas bendruoju pagalbos telefonu 112. 

 

III SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. Paslaugas teikia neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, kitiems laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių 

savarankiškumo netekusiems asmenims, kuriems yra priimtas Socialinių paslaugų komisijos sprendimas dėl socialinių paslaugų 

asmeniui skyrimo.  

7.2. Centro struktūriniame padalinyje Debeikių savarankiško gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims, atsakingai ir kokybiškai 

teikia socialinės priežiūros paslaugas, pagal Anykščių rajono savivaldybės tarybos patvirtiną tvarkos aprašą. Patvirtintas socialinės 

priežiūros paslaugos paketas (1 priedas) yra neatsiejama šios pareigybės aprašo dalis.  

7.3. Sutartinai dirba komandoje su socialiniais darbuotojais kuruojančiais šią paslaugą, vertinant ir tenkinat pagrįstus paslaugos  

gavėjo poreikius ir pageidavimus; 

7.4. Analizuoja informaciją susijusią su paslaugos gavėjo poreikiais, sveikata, daro išvadas, įvertina situaciją ir rizikos faktorius, 
informuoja specialistus; 

7.5. Esant nenumatytiems atvejams operatyviai ir savarankiškai priima sprendimus, apie juos informuoja struktūrinio padalinio 

socialinį darbuotoją ir Centro direktorių; 

7.6. Tarpininkauja tarp paslaugos gavėjo ir jo socialinės aplinkos, sprendžia iškylančius konfliktus bei problemas; 

7.7. Dalyvauja Centro organizuojamuose projektuose; 

7.8. Informuoja struktūrinio padalinio socialinį darbuotoją apie paslaugos gavėjo poreikius, siūlo sprendimo būdus; 

7.9. Informuoja struktūrinio padalinio socialinį darbuotoją apie paslaugos gavėjo situacijos pasikeitimą – paslaugos stabdymą, 

atnaujinimą, nutraukimą. Struktūrinio padalinio socialiniam darbuotojui pateikia paslaugos gavėjo arba jo įgalioto asmens, raštišką 

prašymą dėl socialinės priežiūros paslaugos teikimo pokyčių. 

7.10. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, struktūrinio padalinio socialiniam darbuotojui pateikia Centro direktoriaus įsakymu patvirtintus 

dokumentus apie paslaugos teikimą. 

7.11. Kartu su struktūrinio padalinio socialiniais darbuotojais kasmet atlieka paslaugos kokybės vertinimą, apibendrinimą ir išvadų 
parengimą. 

7.12. Struktūrinio padalinio socialiniam darbuotojui kas mėnesį teikia pasiūlymus dėl darbo grafiko sudarymo. 



7.13. Dalyvauja, Centro direktoriaus įsakymu paskirtų, komisijų darbe; 

7.14. Dalyvauja Centro darbuotojų pasitarimuose; 

7.15. Palaiko ryšius ir bendradarbiauja su paslaugos gavėjo giminėmis ir artimaisiais; 

7.16. Sabo kompetencijos ribose bendradarbiauja su seniūnijomis, Socialinės paramos skyriaus specialistais, sveikatos priežiūros 

įstaigų specialistais, kitų socialinių įstaigų specialistais, rajone veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis 

socialines paslaugas; 

7.17. Pastebėjus sienų, durų, baldų, santechnikos ar įrengimų gedimus, nedelsiant informuoja Debeikių savarankiškų namų, senyvo 

amžiaus asmenims socialinį darbuotoją, ūkvedį ar Centro direktorių. 
7.18. Centro direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ir struktūrinio padalinio socialiniam darbuotojui teikia pasiūlymus dėl socialinių 

paslaugų teikimo bei organizavimo tobulinimo. 

 


