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I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Globos centro globos koordinatoriaus-padalinio vadovo (toliau – globos 

koordinatorius) pareigybė priskiriama specialistams. 

2. Globos centro Globos koordinatoriaus pareigybės lygis ne žemesnis A2. 

3. Globos centro globos koordinatoriaus pareigybės kodas – 263513. 

4. Globos koordinatorių-padalinio vadovą skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Kupiškio 

socialinių paslaugų centro direktorius. 

5. Globos koordinatorius-padalinio vadovas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Globos koordinatorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. turi turėti aukštąjį socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo išsilavinimą;  

6.2. savo profesinėje veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymais, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės mero potvarkiais, Kupiškio socialinių paslaugų 

centro nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, neįgaliųjų 

integraciją, žmogaus teises, vaiko teisių apsaugą; 

6.3. laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso; 

6.4. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje; 

6.6. mokėti bendrauti su žmonėmis, suvokti jų poreikius; 

6.7. gebėti koordinuoti socialinius procesus, numatyti galimas socialinių procesų pasekmes; 



6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, raštvedybos 

taisykles; 

6.9. mokėti dirbti ryšių, kompiuterine technika, naudotis kitomis informacinėmis 

technologijos priemonėmis. 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), globėjui giminaičiui, 

šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, 

bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais 

globos centro specialistais, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, 

biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais 

darbuotojais, teikiančias paslaugas šeimai; 

7.2. tvarko kiekvieno budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), globėjo giminaičio, šeimynos 

dalyvių, įtėvių, bylą, kurioje fiksuojami (protokoluojami) susitikimai, dalyvavusieji susitikime 

asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, jei jie buvo sudaryti, susitarimų vykdymo terminai, 

įsivertinimai ir kita darbui svarbi informacija; 

7.3. dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose;  

7.4. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, budintiems 

globotojams bei globėjams (rūpintojams), teikia ar organizuoja reikiamą pagalbą (socialines 

paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);  

7.5. organizuoja laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui ir 

galimybėms, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams; 

7.6. vertina budinčio globotojo vykdomos veiklos kokybę;  

7.7. teikia Globos centro veiklos ataskaitas; 

7.8. nuolatos organizuoja ir vykdo Globos centro veiklos viešinimą; 

7.9. organizuoja ir atsiskaito Centro direktoriui už Globos centro veiklos projekto vykdymą 

ir pasiektus rezultatus; 

7.10. prižiūri ir apskaito Globos centrui priskirtą inventorių; 

8. Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą budintiems globotojams:  

8.1. kartu su budinčiu globotoju sudaro individualios pagalbos vaikui planą; 



8.2. reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos atvejais – 

ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę) teikia individualias konsultacijas budinčiam globotojui. Esant 

poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamos ir  dažniau;  

8.3. palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimais vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio 

ryšio priemonėmis; 

8.4. reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui. Vaiką 

grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus budintį 

globotoją, per pirmas 2 savaites po šio fakto budinčiam globotojui rekomenduojama suteikti 2–

5 papildomas psichologo konsultacijas;   

8.5. organizuoja kitų specialistų pagalbą, atsižvelgdamas į atsirandančius vaiko poreikius 

(pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo 

ugdymo ar užimtumo paslaugas), kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos, sveikatos 

priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams;  

8.6. atsižvelgdamas į budinčio globotojo ir (ar) individualius vaiko poreikius, tarpininkauja 

jam ir vaikui kitose institucijose;  

8.7. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems 

globotojams; 

8.8. teikia informaciją budinčiam globotojui apie planuojamus susiykimus ir padeda vaikui 

pasiruošti susitikimui su biologine šeima; 

8.9.  pagal suteiktus įgaliojimus  atstovauja vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, 

švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose;  

9. Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams (rūpintojams): 

9.1. kartu su GC speciaitais ir globėju (rūpintoju) įvertina globojamo vaiko poreikiu, esant 

poreikiui sudaro individualios pagalbos vaikui planą; 

9.2. reguliariai teikia individualias konsultacijas globėjui ne rečiau kaip vieną kartą per tris 

savaites (kriziniais atvejais – ne rečiau kaip 1-2 kartus per savaitę), o jei vaikui nustatyta nuolatinė 

globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali 

būti organizuojamas dažniau;  

9.3. palaiko ryšį su globėjais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais tiesiogiai ir (ar) 

elektroninio ryšio priemonėmis; 

9.4. reguliariai organizuoja ar teikia psichologo konsultacijas vaikui ir socialiniam globėjui. 

Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, pakeitus globėją (rūpintoją), per pirmas 2 savaites po šio fakto 

socialiniam globėjui rekomenduojama suteikti 2–5 papildomas psichologo konsultacijas;  



9.6. esant poreikiui padeda globėjams pasiruošti atstovauti vaikui teisėsaugos ar kitose 

institucijose;  

9.7. atsižvelgdamas į individualius globėjo (rūpintojo) ir (ar) vaiko poreikius, tarpininkauja 

jam ir vaikui kitose institucijose. 

10.  Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams giminaičiams, šeimynų 

dalyviams: 

10.1. reguliariai, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, teikia individualias konsultacijas, 

o jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Esant poreikiui 

individualios konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;  

10.2. palaiko ryšį su globėjais giminaičiais, šeimynų dalyviais ir jų globojamais 

(rūpinamais) vaikais (pvz.: telefonu, elektoriniu paštu); 

10.3. esant poreikiui, kai reikalinga intensyvi pagalba, vertina oreikius ir sudaro 

individualios pagalbos vaikui planą ir padeda parinkti, suplanuoti bei organizuoti reikalingų paslaugų 

globėjui giminaičiui ir globojamam (rūpinamam) vaikui teikimą, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir 

nuolat vertina jų poveikį; 

10.4. esant poreikiui ir galimybei, gali organizuoti ar teikti psichologo konsultacijas 

globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams. 

10.5. Pavaduoja Centro direktorių jo kasmetinių atostogų metu. 

11.  Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą įtėviams, jų prašymu konsultuoja 

įtėvius, organizuoja individualią ir grupinę psichosocialinę pagalbą. 

12. Globos koordinatorius rengia priskirtų darbuotojų darbo grafikus. 

13. Globos koordinatorius pildo pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir 

teikia buhalterijai. 

14. Globos koordinatorius inicijuoja pirkimus. 

15. Globos koordinatorius rengia pavaldžių  darbuotojų susirinkimus, pasitarimus. 

16. Globos koordinatorius vykdo įstaigos vadovo, centro direktoriaus pavaduotojo  

nurodymus ir savo kompetencijos ribose už atliktas savo darbo funkcijas atsiskaito įstaigos vadovui 

ir direktoriaus pavaduotojui. 

17.  Globos koordinatorius atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka už: Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių jo 

veiklą, nesilaikymą, savivaldybės institucijų sprendimų savo kompetencijos klausimais nevykdymą; 

Centro nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių neatlikimą 

ar netinkamą atlikimą; Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą; jo žinioje esančių 

dokumentų, bylų saugumą, konfidencialumą. 



18. Globos koordinatorius, atleistas iš einamų pareigų, privalo gautą  darbo pažymėjimą 

grąžinti Kupiškio socialinių paslaugų centro atsakingam specialistui. 

19. Atleidžiamas iš pareigų ar perkeliamas į kitas pareigas globos koordinatorius privalo 

perduoti kitam  atsakingam darbuotojui arba komisijai  jam patikėtas materialines vertybes, visas 

turimas bylas (dokumentus). Bylų (dokumentų) perdavimas įforminamas perdavimo - priėmimo aktu. 

 

Susipažinau ir sutinku:_______________________________________________________                                                                           

             (parašas)                           (data)                      (vardas, pavardė) 

 

 

 


