
SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS 

 

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO FUNKCIJOS: 
 

• Teikdamas socialines paslaugas darbuotojas: 
o dirba su gyventoju ar jų grupe; 
o dirba komandoje; bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, užimtumo terapeutais, 

socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros, bei kitais specialistais; 
o teikia paslaugas taip, kad gyventojas būtu palaikomas, skatinamas ir motyvuojamas 

tapti kuo savarankiškesniu; 
o  ugdo ir palaiko gyventojo gebėjimus savarankiškai spręsti jam iškylančias socialines 

problemas, tam panaudojant paties gyventojo, bei bendruomenės išteklius. 
• Dalyvauja sudarant ir įgyvendinant individualų socialinės globos planą (toliau – ISGP),    

sudarytą konkrečiam gyventojui. ISGP tęstinumą vykdo ir tuomet, kada šeimynoje dirba 
vienas. 

• Užtikrina gyventojui individualią, diskretišką pagalbą, jam tenkinant būtinuosius 
biosocialinius poreikius, palaikant švarą ir tvarką kambariuose, gyvenamojoje aplinkoje, 
bei atliekant gyventojui buitines, savitvarkos, saviraiškos funkcijas. 

• Užtikrina gyventojo higienines reikmes: 
o moko juos asmens higienos; 
o prižiūri gyventojo aprangos, patalynės švarą; esant poreikiui, kloja lovas; 
o gyventojus, kurie patys negali savęs apsitarnauti, padėjėjas nuprausia, išmaudo, 

sušukuoja ir kt.                                                                                                                                            
• Sudaro sąlygas gyventojui pačiam dalyvauti kuriant higienišką aplinką – tvarkyti ir 

prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį, kitas patalpas, pačiam susitvarkyti savo aprangą, 
higienines priemones. 

• Stebi gyventojo sveikatos, emocinę būklę, apie pokyčius informuoja sveikatos priežiūros 
specialistus įrašydamas į žurnalą – „Informacija gydytojams apie gyventojo sveikatos 
būklę“. 

• Teikia pagalbą nesavarankiškiems, sunkią negalią turintiems gyventojams:  
o stebi asmenį pagal slaugos specialisto nurodymus, reaguoja į jo signalus; padeda 

slaugytojui paruošti gyventoją slaugos procedūrų atlikimui; 
o maitina ar padeda valgyti, paduoda gėrimą,  sugirdo skysčius, surenka indus ir kt., 

tvarko gyventojo priemones;  
o skatina ir padrąsina asmenį judėti, teikia jam pagalbą judant: padeda atsistoti, 

atsisėsti į vežimėlį, guldo į lovą ir kelia iš jos, padeda judėti (keičia padėtis) lovoje;  
o kasdien (atsižvelgiant į oro sąlygas) veda, veža, lydi gyventoją pasivaikščioti. 

• Priimant ar išleidžiant gyventoją iš socialinės globos namų, padėjėjas:  
o padeda asmeniui apsirengti ar nusirengti; paliekant įstaigą, patikrina, ar neliko jo 

asmeninių daiktų;  
o apgyvendinant įstaigoje, palydi asmenį į kambarį, supažindina su jo gyvenamąja 

aplinka, jam skirtais daiktais, paaiškina naudojimosi patalpomis ir įranga tvarką;  
o su gyventoju aptaria gyventojų tvarkos taisykles, artimuosius supažindina su 

gyventojų lankymo taisyklėmis. 
• Lydi gyventojus išvykose, ekskursijose, bei už socialinės globos namų ribų vykstančiuose 

renginiuose.  
• Padeda socialiniams darbuotojams paruošti gyventojus šventėms, įvairiems renginiams, ir 

pats dalyvauja juose. 
• Nakties metu užtikrina gyventojų tinkamą poilsį.  
• Esant būtinybei, kartu su bendrosios praktikos slaugytoja palydi gyventoją į gydymo 
įstaigą, gydytojų konsultacijoms, tyrimams, bei padeda atliekant diagnostikos procedūras; 



vakarais po 17 val., savaitgaliais, švenčių dienomis į gydymo įstaigą gyventoją palydi 
vienas. 

• Nepalieka gyventojo be priežiūros, priima ir perduoda pamainą pasirašydamas šeimynos 
žurnale, kuriame pažymi ir visus neeilinius įvykius, nutikusius gyventojams per pamainą. 

• Užtikrina gyventojų teises ir teisėtus interesus, jų apsaugą nuo smurto, išnaudojimo, 
diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų. Pastebėjęs minėtus atvejus, apie tai informuoja 
socialinės globos namų administraciją. 

• Prižiūri, kad gyventojai laikytųsi gyventojų tvarkos taisyklių. 
• Pastebėjęs, kad gyventojas pateko į probleminę, konfliktinę situaciją, apie tai informuoja 

socialinį darbuotoją, bei kartu tas problemas sprendžia (jei socialinis darbuotojas nedirba, 
tuomet gyventojo problemas sprendžia vienas arba kviečiasi į pagalbą kitus įstaigos 
specialistus). 

• Bendrauja su gyventojo artimaisiais, savo kompetencijos ribose informuoja juos apie 
vykstančius pokyčius gyventojo gyvenime. 

• Dalyvauja šeimynos darbuotojų susirinkimuose, socialinio darbo padalinio dalykiniuose 
pasitarimuose, bei teikia pasiūlymus planuojant darbą su gyventojais. 

• Tvarko šeimynos (kurioje dirba pastoviai) gyventojų pinigus ir turtą, jeigu visų šeimynos 
darbuotojų bendru sutarimu yra įgaliotas vykdyti šią funkciją. 

• Gyventojui pasišalinus iš socialinės globos namų, organizuoja paiešką vadovaudamasis 
„Ventos socialinės globos namų darbuotojų veiksmų, gyventojui savavališkai pasišalinus 
iš įstaigos, tvarka“. 

• Tausoja ir saugo socialinės globos namų turtą, energetinius išteklius. 
• Vykdo saugos ir sveikatos darbe reikalavimus, laikosi darbo drausmės. 
• Įvykus ekstremaliai situacijai: 

o nedelsiant informuoja administraciją: direktoriaus pavaduotojus, padalinių vadovus. 
o gaisro atveju vadovaujasi „Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui“ planu. 

• Be konkrečiai įvardintų funkcijų, vykdo ir kitus Ventos socialinės globos namų 
direktoriaus, pavaduotojų, bei padalinių vadovų pavedimus ir įpareigojimus. 

 
 
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS: 
 

• Turėti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą; naujai priimtiems darbuotojams turėti ne 
mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą. 

• Gebėti vertinti proto negalią ir psichikos sutrikimų turinčių žmonių reakcijas ir elgseną, 
bei suprasti ir reaguoti į ekstremalius gyventojo būsenos pokyčius. 

• Gebėti nesukelti gyventojus provokuojančių situacijų (žodžiu, veiksmu ar judesiu); 
• Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su proto ir psichikos negalią turinčiais gyventojais, 

gerbti gyventojus ir darbuotojus, puoselėti tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbius santykius. 
• Gebėti dirbti savarankiškai darbą, kurį padėjėjas pagal kompetenciją gali atlikti, būti 

atsakingu už šį darbą, bei mokėti saugiai dirbti. 
• Susirinkimų, pasitarimų metu gautą informaciją, skirtą išskirtinai įstaigos darbuotojams, 

laikyti paslaptyje ir neskleisti gyventojams. 

• Darbe privalo vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis:                                              
o gerbti gyventojus ir vertinti kiekvieno iš jų unikalumą; 
o stengtis suprasti kiekvieną gyventoją ir jam padėti; 
o vertinti visus gyventojus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų 

socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės ar pažiūrų; 
o būti objektyviu priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis; 
o bendrauti su gyventoju, rūpintis jo laisvalaikiu kompetencijos ribose, įvertinant 

gyventojo individualius poreikius, problemines situacijas; kurti bendradarbiavimo su 



gyventoju santykius, į jo socialinių problemų sprendimą įtraukti jį patį, jo 
artimuosius, bendruomenę; 

o laikytis konfidencialumo, apie socialinės globos namų gyventoją žinomą informaciją 
teikti tik įstatymų numatytais atvejais, siekiant apginti gyventojų interesus; 

• Savo veikla siekti gyventojo gerovės, darbe gyventojo interesus vertinti labiau nei 
savuosius. 

• Nuolat siekti atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias ir praktinius socialinio darbo 
įgūdžius bei gebėjimus, privalo dalyvauti periodiniuose socialinių darbuotojų padėjėjų 
mokymuose ne mažiau kaip 16 valandų per metus. 

• Pasižymėti tolerancija, geranoriškumu, atsakingumu, kūrybiškumu bei iniciatyvumu; 
• Garbingai laikytis susitarimų ir įsipareigojimų jį pasamdžiusiai organizacijai. 

 
    

 


