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DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS   

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Dūkšto globos namų  (toliau – Globos namai) socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybė 

yra priskiriama  kvalifikuotų darbuotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis: C. 

3. Pareigybės paskirtis: socialinių paslaugų teikimas asmenims dėl amžiaus ar neįgalumo 

neįgijusiems  ar praradusiems gebėjimus ir galimybes savarankiškai savimi rūpintis pagalba 

sprendžiant asmens socialines problemas pagal jų galimybes ir jiems dalyvaujant, nežeidžiant jų 

žmogiškojo orumo. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis socialinio darbuotojo padėjėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus: 

4.1. būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas; 

4.2.  įgyta socialinio darbuotojo padėjėjo profesinė kvalifikacija; 

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  

įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį darbą, socialinių 

paslaugų teikimą, klientų aptarnavimą bei su kitomis teisės normomis, reikalingomis tinkamam 

socialiniam darbui užtikrinti. Darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Globos 

namų direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės 

saugos, higienos bei sanitarijos, asmens duomenų apsaugos taisyklėmis; žinoti pirmosios medicininės 

pagalbos būdus ir sugebėti ją suteikti globos namų gyventojams; 

4.4.  sugebėti nustatyti asmens poreikius bei dalyvauti kartu su socialiniu darbuotoju 

sudarant  individualius socialinės globos planus (ISGP) kuriame numatoma kokią pagalbą, paslaugas, 

priemones ar darbo metodus reikia pasitelkti, kad paslaugų gavėjas galėtų įgyvendinti savarankiškai 

arba su pagalba išsikeltą tikslą (tikslus) tam tikroje srityje; 

4.5.  turėti minimalių teorinių bei praktinių žinių apie globą, slaugą,  reabilitaciją; 

4.6. privalo žinoti:  

4.6.1. įrengimų paskirtį ir eksploatacijos reikalavimus; 

4.6.2. sanitarijos reikalavimus;  

4.6.3. saugos darbe, gaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus.  

 

 III SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Socialinio darbuotojo padėjėjo  funkcijos:  

5.1. atlikti globos namų minkšto inventoriaus, aprangos, spec. rūbų ir pagal būtinumą kitų 

nei vardintų globos namų materialinių vertybių priėmimą skalbimui, skalbimą, džiovinimą, lyginimą, 

rūšiavimą, sandėliavimą; 

5.2. skalbti skalbimo mašinomis arba rankomis priklausomai nuo audinio struktūros;  

5.3. skalbti, rūšiuoti, džiovinti, lyginti rūbus ir patalynę prisilaikant higieninių ir 

technologinių reikalavimų; 



5.4. palaikyti švarą ir tvarką visose skalbyklos patalpose;  

5.5. teisingai, sutinkamai su įrenginių eksploatavimo taisyklėmis, eksploatuoti ir tausoti 

skalbyklos įrenginius ir prietaisus; 

5.6. laikytis saugaus darbo taisyklių dirbant su skalbimo mašinomis, džiovintuvais, 

lygintuvais, lyginimo presais ir kitais prietaisais;  

5.7. pagal technologinius reikalavimus naudoti skalbimo priemones ir dezinfekcines 

medžiagas; 

5.8. prieš pradedant darbą patikrinti įrengimų veikimą;  

5.9. skalbti rūbus išrūšiavus juos pagal spalvą, audinių rūšis bei kitas savybes, saugoti 

skalbimo metu nuo sugadinimo (suplėšymo, suvėlimo, nudažymo); 

5.10. rūšiuoti rūbus pagal atskiras rūbų ir patalynės rūšis, atrinkti susidėvėjusius ir 

suplyšusius remontui ir juos taisyti. Stebėti minkštojo inventoriaus susidėvėjimą, esant reikalui jį 

pateikti nurašymui; 

5.11. sugedus įrenginiams ar prietaisams, nedelsiant pranešti padalinio vadovui ir pagal 

aplinkybes kitiems specialistams; 

5.12. laikytis saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos 

reikalavimų; 

5.13. tvarkyti gyventojų drabužių spintas, gebančius gyventojus įgalinti tvarkyti drabužius 

savarankiškai; 

5.14. padėti socialiniams darbuotojams organizuojant ir pravedant renginius, užimtumo 

veiklas, lydėti gyventojus į renginius, pasivaikščiojimus;  

5.15. dalyvauti organizuojamose talkose tvarkant globos namų lauko teritorijos aplinką, 

gėlynus;  

5.16. būti socialiai atsakingu (taupyti vandenį, elektros energiją ir pan.); 

5.17. spręsti konfliktines situacijas ir apie jas informuoti vyr. socialinį darbuotoją, socialinį 

darbuotoją; 

5.18. dalyvauti sudarant gyventojų individualius socialinės globos planus (ISGP); 

       5.19.  esant būtinybei, atlikti kitus šioje pareigybės aprašyme, nenumatytus tačiau su 

pareigybe susijusius darbus.  

6. Socialinio darbuotojo padėjėjas privalo žinoti:  

6.1. įrengimų paskirtį ir eksploatacijos reikalavimus; 

                   6.2. sanitarijos reikalavimus;  

6.3. saugos darbe, gaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus. 

7. Socialinio darbuotojo padėjėjas privalo: 

7.1.  laikytis nustatytos darbo laiko trukmės; 

7.2. tiksliai vykdyti įsipareigojimus; 

7.3. laikytis Globos namų etikos kodekso nuostatų; 

7.4. tiksliai ir laiku vykdyti žodinius teisėtus darbdavio, administracijos nurodymus; 

7.5. su gyventojais elgtis švelniai, rūpintis jais, nevartoti necenzūrinių išsireiškimų, 

sugebėti su kiekvienu dirbti individualiai; 

7.6. pranešti Globos namų vadovui apie įvykusį nelaimingą atsitikimą; 

7.7. suteikti pirmąją medicinos pagalbą; 

7.8. nešalinti pačiam naudojamos technikos gedimų, o įvykus avarinei ekstremaliai 

situacijai imtis reikiamų priemonių apsaugoti globos namų gyventojus.  Stengtis, kad šalinant avarijos 

padarinius būtų padaryta kuo mažesnė materialinė žala. Apie įvykį kuo skubiau informuoti 

administraciją; 

7.9.  vykdyti komandinį darbą su pamainoje dirbančiais darbuotojais. 

7.10. gerbti Globos namų gyventojų teises ir saugoti jų paslaptis. 

7.11. savo darbe privalo užtikrinti gyventojo teisę į privatumą: į gyventojo kambarį įeiti tik 

pasibeldus; 

8. Socialinio darbuotojo padėjėjas pavaldus ir atskaitingas direktoriui ir tiesioginiam 

vadovui - vyr. socialiniam darbuotojui, socialiniam darbuotojui.  

9. Socialinio darbuotojo padėjėjas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Globos 

namų darbo tvarkos taisyklių  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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