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SOCIALINIS SKYRIUS 

Tiesioginis vadovas 

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam skyriui  

Atsakingas už: 

Globos namų gyventojų prieţiūrą, švarą, tvarką gyventojų kambariuose. 

Bendroji dalis: 

1. Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigoms priimamas asmuo, turintis vidurinį išsilavinimą. 

2. Socialinio darbuotojo padėjėjas turi būti išklausęs 40 val. įvadinių mokymų (vieną kartą) 

per pirmus darbo metus.  

3. Socialinio darbuotojo padėjėjas vadovaujasi LR įstatymais, Globos namų darbo tvarkos 

taisyklėmis, Etikos kodeksu bei savo pareigybės aprašymu, tvarkomis patvirtintomis 

Globos namų direktorės. 

4. Ţinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos normų reikalavimus, laikytis 

priešgaisrinės saugos instrukcijų ir elektros prietaisų eksploatacijos taisyklių, ţinoti 

asmens ir aplinkos prieţiūros higieninius reikalavimus. 

5. Socialinio darbuotojo padėjėjas  tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui socialiniam 

skyriui ir atskaitingas įstaigos direktoriui. 

6. Darbuotoją priima ir atleidţia iš darbo, nustato jo tarnybinį atlyginimą direktorius 

įstatymų nustatyta tvarka. 

7. Pareigybė gali būti pildoma ir keičiama direktoriaus įsakymu. 

 

Pagrindinės funkcijos: 

1. Teikti gyventojams buitines ir higienines paslaugas: 

1.1. prausti, maudyti gyventojus; 

1.2. keisti rūbus ir patalynę; 

1.3. valyti patalpas, langus; 

1.4. tvarkyti gyventojų spintas; 

1.5. išnešti basonus, juos plauti ir dezinfekuoti, laikantis sanitarinių reikalavimų; 

1.6. dezinfekuoti, valyti šveisti neįgaliųjų įrangą ir baldus; 

1.7. slaugyti gulinčius gyventojus; 

1.8. maitinti, girdyti, vartyti gulinčius gyventojus; 

1.9. plauti gyventojų indus, laikantis sanitarinių-higieninių reikalavimų; 

1.10. keisti sauskelnes. 

2. Kasdienio gyvenimo įgūdţių ugdymas:  

2.1. pagalba atliekant namų ruošos darbus (maisto gaminimas, visų patalpų tvarkymas, 

maudymas); 

2.2. pagalba padedant atlikti asmenines higienos procedūras (prausimasis, nagų 

karpymas, plaukų šukavimas ir kt.) susijusios su asmens socialinių įgūdţių ugdymu; 

2.3. pagalba tvarkant gyventojų spintas;  

2.4. pagalba plaunant skalbinius, patalynę, drabuţius. 

3. Stebėti gyventojų sveikatos būseną ir apie pakitimus pranešti bendrosios praktikos 

slaugytojai ar socialiniams darbuotojams. Pastebėtus sveikatos pakitimus įrašyti 

stebėsenos ţurnale.  

4. Priţiūrėti gyventojus nakties metu. Stebėti jų sveikatos būklę bei atlikti 1 punkte 



paminėtas funkcijas. Pastebėtus sveikatos pakitimus įrašyti stebėsenos ţurnale. 

5. Padėti socialiniam darbuotojui spręsti konfliktines situacijas. 

6. Priţiūrėti išėjusius pasivaikščioti gyventojus Globos namų teritorijoje, nesant socialinio 

darbuotojo. 

7. Jei nėra bendrosios praktikos slaugytojo, suteikti pirmą medicininę pagalbą, esant reikalui, 

kviesti greitąją pagalbą, informuoti socialinį darbuotoją. 

8. Pastebėjus gyventojų Vidaus tvarkos taisyklių paţeidimus, raštiškai informuoti direktorių. 

9. Nesant slaugytojai ar socialiniams darbuotojams, atlikti jų funkcijas savo kompetencijos 

ribose. 

10. Uţtikrinti, kad gyventojai laikytųsi dienos reţimo. 

11. Mandagiai, etiškai ir sąţiningai elgtis su gyventojais, nekonfliktuoti. 

12. Padėti slaugytojoms dalinti maistą. 

13. Daryti dezinfekcinius skiedinius. 

14. Kiekvieną darbo laiką laiku ir kokybiškai išvalyti patalpas, naudoti dezinfekcinius 

skysčius pagal instrukcijas. 

15. Kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį gyventojų maisto šaldytuvai turi būti pilnai 

atitirpinti, dezinfekuoti, tai paţymint valymo darbų savikontrolės ţurnale. 

16. Informuoti gyventoją apie pasibaigusį maisto vartojimo terminą ir maistą pašalinti į 

buitinių atliekų konteinerį. 

17. Turi teisę apie pasibaigusį maisto vartojimo terminą informuoti gyventoją ir maistą 

pašalinti į  buitinių atliekų konteinerį.  

18. Esant būtinybei lydėti gyventoją į ligoninę, gydymo įstaigas.           

19. Padėti socialiniam darbuotojui uţsiėmimų su klientais metu. 

20. Uţtikrinti racionalų ţmogiškųjų ir finansinių išteklių panaudojimą. 

21. Vertinti savo veiklą, daryti išvadas ir teikti pasiūlymus dėl savo ir Globos namų veiklos 

gerinimo.  

22. Bendradarbiauti su kolegomis ir dirbti specialistų komandoje.          

23. Darbuotojų santykiai darbe turi būti: 

23.1. pagrįsti pagarba vienas kitam; 

23.2. darbuotojas neturi išreikšti nepalankios nuomonės apie kitą darbuotoją bei jo 

veiklą, girdint kitam personalui ar globos namų gyventojams ir lankytojams.  

23.3. apie visus pastebėtus kito socialinio darbuotojo padėjėjo paţeidimus pranešti 

socialiniam darbuotojui; 

23.4. pagarbiai ir etiškai elgtis su klientų artimaisiais.    

24. Taupiai naudoti vandenį, elektros energiją, šilumą. 

25. Telefonu naudotis tik tarnybiniams pokalbiams. 

26. Laiku informuoti atsakingą asmenį apie inventoriaus, slaugos, higienos priemonių 

papildymą. 

27. Socialinio darbuotojo padėjėjas nuolat privalo kelti profesinę kvalifikaciją, kiekvienais 

metais išklausyti 16 val. mokymosi kursus.  

28. Vykdyti kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniam skyriui ir socialinio 

darbuotojo nurodymus. 

29. Socialinio darbuotojo padėjėjui draudţiama: 

29.1. darbo metu miegoti; 

29.2. nakties metu į patalpas įleisti pašalinius asmenis; 

29.3. savavališkai pasišalinti iš darbo. 

Teisės: 

1. Teisės ir garantijos, numatytos LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose. 

2. Turėti saugias darbo sąlygas. 

3. Gauti visas spec. priemones švarai palaikyti. 

4. Teikti pasiūlymus planuojant darbą su gyventojais, dėl Globos namų veiklos gerinimo 

pagal savo kompetenciją. 



5. Tobulinti savo kvalifikaciją. 

 

Atsakomybė: 

6. Uţ Globos namų gyventojų prieţiūrą. 

7. Uţ gautos informacijos apie gyventojus ar jų artimuosius (globėjus) konfidencialumą. 

8. Uţ švarą ir tvarką gyventojų kambariuose bei Globos namų sanitarinę būklę 

9. Uţ gyventojų saugumą. 

10. Uţ išdalinto maisto porcijų atitikmenį. 

11. Uţ  sveikatos pasitikrinimą kasmet pagal nustatytą grafiką. 

12. Uţ laiku (iki einamų metų 12 mėnesio 05 dienos) pateiktą atostogų grafiką. 

13. Įsipareigoja neatskleisti ţodţiu, raštu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios 

dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo 

supaţindintas arba ji tapo jam prieinama ir ţinoma dirbant įstaigoje, išskyrus tuos atvejus, 

kai tokią informaciją atskleisti jį įpareigoja įstatymai. 

14. Uţ darbo drausmės paţeidimus, pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, uţ tyčinę 

ţalą, padarytą įstaigai ir gyventojui, einant pareigas – pagal LR įstatymus ir kitus teisės 

aktus. 

15. Drausmines nuobaudas skiria Globos namų direktorius. 

 

Susipažinau ir sutinku.  

Vieną pareigybės egzempliorių gavau. 

 (vardas, pavardė, parašas) 

 


