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I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Krizių centro socialinio darbuotojo-padalinio vadovo (toliau - socialinis darbuotojas) 

pareigybė priskiriama specialistams. 

2. Krizių centro socialinio darbuotojo pareigybės lygis ne žemesnis A2. 

3. Krizių centro socialinio darbuotojo pareigybės kodas – 263506. 

4. Kupiškio socialinių paslaugų centro Krizių centro socialinį darbuotoją-padalinio 

vadovą (toliau - socialinis darbuotojas) skiria į pareigas ir iš jų atleidžia, nustato jo pareiginį 

atlyginimą, skiria paskatinimus ir drausmines nuobaudas Centro direktorius. 

5. Socialinis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Kupiškio socialinių paslaugų centro 

direktoriui. 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Socialinis darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. turi turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam priliginamą 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 ir Socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymais, Savivaldybės 

mero potvarkiais, centro nuostatais, darbo tvarkos ir darbo saugos taisyklėmis, šia pareigine 

instrukcija 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; 

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo Raštvedybos 

taisykles; 



6.7. mokėti dirbti ryšių, kompiuterine technika, naudotis kitomis informacinės 

technologijos priemonėmis. 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Socialinio darbuotojo veiklos tikslas – teikti pagalbą asmeniui (šeimai) atsidūrusiam 

krizinėje situacijoje ir negalinčiam (-iems) gyventi savo namuose, arba to reikalauja krizinės 

situacijos sprendimas vaiko gerovei. 

8. Suteikti išgyvenančiam krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus emocinę 

paramą (palaikymą) ir kartu  su asmeniu ar šeima išanalizavus susidariusią padėtį,  siūlyti socialinių 

problemų sprendimo alternatyvas ir organizuoti reikiamą socialinę ar kitą pagalbą. 

9. Organizuoti ir teikti bendrąsias ir specialiąsias (socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės 

globos) socialines paslaugas krizių išgyvenimo atvejais: 

9.1. informuoti, konsultuoti asmenį (šeimą), tarpininkauti  ir atstovauti jo interesus 

atstatant dėl įvairių socialinės rizikos atvejų sutrikusias šeimos biosocialines funkcijas ir atkuriant 

ryšius su supančia aplinka; 

9.2. inicijuoti socialinės (piniginės, kompensacijų, išmokų vaikams, socialinių paslaugų 

pratęsimo), teisinės ir psichologinės pagalbos suteikimą, adaptavimosi prie kliento įprastų 

gyvenimo vaidmenų pasikeitimo ir kitais klausimais pagalbą savo kompetencijos ribose; 

9.3. inicijuoti krizių įveikimo darbą komandoje, bendradarbiaujant su kitų sričių 

specialistais (švietimo, sveikatos (psichiatru, psichologu, psichoterapeutu), teisėsaugos, vaikų teisių 

apsaugos, seniūnijų, Socialinės paramos skyriaus, ir kt.); 

9.4. esant skubiems atvejams (kai nėra galimybės greitai suburti krizių įveikimo 

komandos) organizuoti profesionalią psichologinę pagalbą – psichologinės pagalbos telefonais. 

9.5. esant skubioms, nenumatytoms ar sudėtingoms situacijoms vykti į krizių centrą ne 

darbo metu (apie tai informuojant tiesioginį vadovą), po darbo valandų atsiliepti tarnybiniu telefonu 

ir organizuoti pagalbą derinant pagalbos sprendimus su tiesioginiu vadovu. 

10. Įvertinti socialinių paslaugų poreikį asmeniui (šeimai) kai reikia pratęsti paslaugų 

teikimą ilgiau nei 6 mėnesius ar  kai laikino apnakvindinimo paslaugų nepakanka, priimti iš Krizių 

centro gyventojų prašymus ir reikiamus dokumentus dėl socialinių paslaugų pratęsimo  teikti 

išvadas Socialinės paramos skyriui arba Globos ir rūpybos tarybos komisijos svarstymui dėl 

sprendimo priėmimo. 

11. Sudaryti paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas rašytines sutartis  tarp socialines 

paslaugas gaunančio asmens (vieno iš suaugusio šeimos narių) ar jo globėjo (rūpintojo) ir Kupiškio 

socialinių paslaugų centro. 



12. Sudaryti socialinio darbo  su asmeniu ar jo šeima veiksmų planą krizinės situacijos 

įveikimui, nustatyti konkrečias priemones ir būtinas teikti socialines paslaugas. Esant reikalus šiuos 

planus papildyti ir koreguoti pagal kintančias situacijas. 

13. Įvertinti asmens (šeimos) vidutinių  asmens (šeimos) pajamų, tenkančių vienam 

šeimos nariui, kuriam reikia ar jau  gaunančio socialines paslaugas Krizių centre galimybes mokėti  

už teikiamas paslaugas ir paskaičiuoti mokestį (per mėnesį). 

14. Vesti direktoriaus nustatyta tvarką dokumentų apskaitą: 

14.1. gyventojų asmens bylas (visi su  asmeniu (šeima ) susiję dokumentai ir informacija ir 

kita); 

14.2. sudaryti kiekvieniems kalendoriniams metams Individualų (savo) ir Krizių centro 

veiklos planą; 

14.3. kalendorinių metų pabaigoje  parengti metinės veiklos ataskaitą; 

14.4. rengti būtinas statistines ataskaitas ir vesti kitus dokumentus darbo funkcijų 

vykdymui ir atliekamos veiklos kontroliavimui. 

15. Supažindinti Krizių centro gyventojus su Apgyvendinimo  ir vidaus tvarkos 

taisyklėmis Krizių centre, Saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, elektrosaugos reikalavimais 

(instrukcijomis), vesti reikiamą dokumentaciją. 

16. Prireikus įvertinti atskirų asmenų (šeimų) buities ir gyvenimo sąlygas, surašyti 

buities tyrimo aktus, atvejo aprašymus, apsilankymo aktus ir teikti Socialinės paramos skyriui dėl 

paramos skyrimo. 

17. Bendradarbiauti su Vaikų teisių apsaugos tarnybos, Socialinės paramos skyriaus, 

švietimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitų sričių specialistais, kitais socialiniais 

darbuotojais, bendruomenės nariais. 

18. Rengia pavaldžių darbuotojų darbo grafikus. 

19. Pildo pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį. 

20. Organizuoja padalinio darbuotojų susirinkimus, pasitarimus. 

21. Ruošia tvarkos aprašus pagal savo veiklos funkcijas ir inicijuoja jų atnaujinimą. 

22. Inventorizuoja ir prižiūri priskirtą turtą. 

23. Teikia medžiagą viešinimui. 

24. Prižiūri ar tinkamai darbuotojai atlieka savo funkcijas. 

25. Skatina darbuotojus vykdyti projektus ir viešinti veiklą. 

26. Prireikus vykdyti vienkartinius pavedimus be atskiro direktoriaus įsakymo. 

27. Socialinis darbuotojas turi teisę: 

27.1. gauti pareigų vykdymui reikalingą informaciją iš įvairių įstaigų, organizacijų ar 

įmonių; 



27.2. į tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, teisės aktais nustatytas socialines ir kitas 

garantijas; 

27.3. atsisakyti vykdyti pavedimus, jei jie prieštarauja teisės aktams; 

27.4. teikti pasiūlymus dėl darbo tobulinimo, socialinių paslaugų organizavimo ir 

socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo; 

27.5. gali turėti ir kitų teisių, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti 

teisės aktai; 

27.6. kelti kvalifikaciją; 

27.7. dalyvauti seminaruose, konferencijose, pasitarimuose, mokymuose, kuriuose 

nagrinėjami su socialiniu darbu susiję klausimai. 

28. Socialinis darbuotojas atsako už: 

28.1. konfidencialios informacijos išsaugojimą; 

28.2. suteiktos informacijos teisingumą; 

28.3. patikėtų materialinių vertybių netinkamą naudojimą ir visus nuostolius, kuriuos 

Centras gali patirti dėl sąmoningų veiksmų ir netinkamo nesąžiningo pareigų vykdymo; 

28.4. nesavalaikį, reikalingų atlikti priskirtas funkcijas, dokumentų vedimą ir atsiskaitymą 

Centrui; 

28.5. asmens duomenų paslapties atskleidimą, nekorektišką informacijos pateikimą apie 

krizes išgyvenančius asmenis žiniasklaidai, išskyrus atvejus, kuriuos nustato įstatymai; 

28.6. duomenų tikslingumą ir teisingumą tiriant buities ir gyvenimo sąlygas, nustatant 

šeimos (asmens) galimybes mokėti  už teikiamas paslaugas ir paskaičiuotą mokestį; 

28.7. darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, elektrosaugos reikalavimų nesilaikymą ir 

pažeidimus,  privalomų sveikatos patikrinimų, sveikatos žinių atestavimo terminų nesilaikymą; 

28.8. Lietuvos Socialinių darbuotojų etikos kodekso nesilaikymą; 

28.9. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmė pažeidimus; 

28.10. už šiame pareigybės aprašyme numatytų pareigų ir teisinių aktų vykdymą ir 

pažeidimus; 

28.11. laiku ir sąžiningai atliktą darbą; 

28.12. už netinkamą savo pareigų vykdymą socialinis darbuotojas atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

29. Socialinis darbuotojas, atleistas iš einamų pareigų, privalo gautą darbo pažymėjimą 

grąžinti Kupiškio socialinių paslaugų centrui. 

30. Atleidžiamas iš pareigų ar perkeliamas į kitas pareigas socialinis darbuotojas privalo 

perduoti kitam darbuotojui arba socialinių paslaugų centro atsakingam darbuotojui visas turimas 

bylas (dokumentus). Bylų (dokumentų) perdavimas įforminamas aktu. 



31. Atleidžiamas iš pareigų ar perkeliamas į kitas pareigas socialinis darbuotojas privalo 

grąžinti jam patikėtas materialines vertybes atsakingam  socialinių paslaugų centro darbuotojui 

pagal perdavimo- priėmimo aktą.  

 

 

Susipažinau ir sutinku:________________________________________________________ 
                                                           (parašas)                           (data)                      (vardas, pavardė)  

 

 


