
PATVIRTINTA
Kupi5kio socialiniq paslaugq centro
direktoriaus 2022 m. balandZio 6 d.

isakymu Nr. SPV-283 
:

KUPISKIO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO
KUPISKIO SAVARANKISKO GYVENIMO NAMV

SOCIALINIO DARBUOTOJO
PAREIGYBES APRASYUAS NR. B12

I. SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Kupi5kio socialiniq paslaugq centro (toliau - Centras) Kupi5kio savarankiSkq gyvenimo

rurmr+ (toliau - Savaranki5ko gyvenimo namai) socialinis darbuotojas (toliau - socialinis darbuotojas)

yra priskiriamas specialistq grupei.

2. Pareigybes lygis - 42.

3. Darbuotojo pareigybes kodas -263506

4. KupiSkio socialiniq paslaugq centro Savaranki5ko gyvenimo namq socialini darbuotoj4

skiria i pareigas ir i5 jq atleidLia Centro direktorius.

5. Savaranki5ko gyvenimo namq socialinio darbuotojo pareigybe apima socialines prieZilros

paslaugq organizavimq ir teikim4 Kupi5kio savaranki5ko gyvenimo namuose.

6. Socialinis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

II. SKYRIUS
SPECIALUS RNTT,q.LAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

7. Socialinis darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos reikalavimus:

7 .1. Turi tureti aukStqii socialinio darbo ar jam priliginam4 iSsilavinim4;

7.2. Savo profesineje veiklbje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Socialines apsaugos ir darbo

ministro isakymais, Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimais, KupiSkio rajono savivaldybes

administracijos direktoriaus isakymais, Savivaldybes mero potvarkiais, Kupi5kio socialiniq paslaugq

centro nuostatais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais socialines apsaugos sriti, neigaliqjq

integracij 4, Zmogaus teises;

7 .3. Laikytis Lietuvos socialiniq darbuotojq etikos kodekso;

7.4. Moketi kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informacij4, rengti i5vadas;

7.5. Savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl4, dirbti komandoje;

7 .6. Moketi bendrauti su Zmondmis, suvokti jq poreikius;

1.7. SklandZiai destyti mintis ra5tu ir ZodLitt, i5manyti Dokumentq rengimo, RaStvedybos

taisykles;
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' 7.8. Moketi dirbti rySiq, kompiuterine technika, naudotis kitomis informacines

technologij os priemondmis.

:

SLq.S PAREIGAS EINANdIO DARBUoToJo FUNKCIJoS IR ATSAKoMYBE

8. Sias pareigas einantis darbuotojas rykdo Sias funkcijas:

8.1. Vertina paslaugq gavejq poreiki socialinems paslaugoms, nustato savarankiSkq

gyvenimo gyventojq poreikius, sugebejimus, galimybes savimi pasirupinti, ivertina jq

savarankiSkumo lygi, padeda istaigos gyventojams adaptuotis naujoje aplinkoje;

8.2. Organizuoja socialiniq paslaugq teikim4 asmeniui ir jo Seimai. Pildo reikiamus

dokumentus, sudaro paslaugq teikimo apraS4, parengia sutarti su asmeniu;

8.3. Veda paslaugq gavejq apskait4, formuoja ir tvarko asmens bylas;

8.4. Esant b[tinybei, pervertina socialiniq paslaugq gavejq poreiki paslaugoms, ivertina

nesavarankiSkumo lygi ir teikia i5vadas Centro vadovui bei Socialines paramos skyriui del asmeniu,

ar Seimai reikalingq paslaugq r[Sies pakeitimo;

8.5. [vertina asmens ar Seimos galimybes moketi uZ teikiamas socialines paslaugas;

paskaidiuoja mokesti;

8.6. Teikia bendr4sias socialines paslaugas - informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir

atstovavimo ir kt.;

8.7. Padedant individualios prieZilros darbuotojui, pagalbiniam darbuotojui organizuoja

maitinimo paslaugas: pagal poreikipadeda nusipirkti ir pasigaminti maisto produktus;

8.8. Organizuoja asmeninds higienos ir prieZilros paslaugas;

8.9. Ugdo gyventojq socialinius ir buitinius igfidZius, skatina savaranki5kumq, skatina

gyventojus isijungti i darbinE veikl4, ugdo gyventojq savarankiSkum4 ir motyvacij4 savaranki5k4i

tvarkytis;

8.10. Organizuoja Savaranki5ko gyvenimo namq gyventojq poilsi, laisvalaiki bei pramogas,

skatina gyventojq bendravim4 su visuomene, palaiko rySi su gyventojq artimaisiais;

8.11. Tarpininkaujatarp gyventojq ir jq socialines aplinkos, atstovauja bei gina gyventojq

teises ir interesus ivairiose institucijose;

8.12. Esant poreikiui lydi gyventojus uZ savarankiSko gyvenimo namq ribq;

8.13. Stebi gyventojq sveikatos blklE ir informuoja specialistus apie pokydius, domisi

besigydandiq stacionariose gydymo istaigose gyventojq sveikatos bukle, poreikiais, problemomis;

8.14. Planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja individualios prieZiuros darbuotojo darb4, veda

tam reikalingE dokumentacij4, rengia ataskaitas, rengia pareigybes kompetencijai priskirtais

klausimais metinius veiklos planus ir metines ataskaitas, teikia siulymus istaigos vadovui del jo

priemoniq;



8.15. PriZirlri, kad gyventojai laikytus Savaranki5ko gyvenimo namq vidaus tvarkos taisykliq,

sprendZia konfl iktines situacijas ;

8.16. PriZi[ri ir apskaito priskirt4 turt4. :

8.17. Rengia tvarkos apra5us ir jq pakeitimus;

8.18. Tariasi su direktoriumi del veiklos gerinimo;

8.19. Organizuoja savo padalinio susirinkimus, pasitarimus;

8.20. Inicijuoja pirkimus;

8.21. Skatina padalinio veiklos viesinim4;

8.22. Kelia kvalifikacija, dalyvauti seminaruose, konferencijose, pasitarimuose, mokyriruose,

kuriuose nagrinejami su socialiniu darbu susijg klausimai;

" 8.23. Laikosi Lietuvos socialiniq darbuotojq etikos kodekso, konfidencialumo;

9. UZ netinkam4 savo pareigq vykdymq, socialinis darbuotojas atsako Lietuvos
'\-/ 

respublikos istatymais ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

10. Socialinis darbuotojas, atleistas i5 einamq pareigq, privalo gaut4 darbo paZymejim4

gt qZinti KupiSkio so cialiniq paslaugq centro atsakingam specialistui.

11. AtleidZiamas i5 pareigq ar perkeliamas ikitas pareigas socialinis darbuotojas privalo

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

turimas bylas (dokumentus). Bylq (dokumentq) perdavimas iforminamas perdavimo- priemimo aktu.
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