
SOCIALINIS DARBUOTOJAS 
 

SOCIALINIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS: 
 

• Teikdamas socialines paslaugas gyventojams, socialinis darbuotojas: 
o dirba su gyventoju ar gyventojų grupe; 
o dirba komandoje su socialinio darbuotojo padėjėjais, bendradarbiauja su užimtumo 

terapeutais, socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros, bei kitais specialistais; 
o organizuoja ir teikia paslaugas taip, kad gyventojas būtų palaikomas, skatinamas ir 

motyvuojamas tapti kuo savarankiškesniu; 
o ugdo ir palaiko gyventojo gebėjimus savarankiškai tvarkytis, bei spręsti jam 

iškylančias socialines problemas, tam panaudojant paties gyventojo, bei 
bendruomenės išteklius; 

o vertina teikiamų socialinių paslaugų gyventojui veiksmingumą. 
• Sudaro ir dalyvauja įgyvendinant  gyventojo individualų socialinės globos planą (toliau – 

ISGP), bei metinį veiklos planą; numato socialinių paslaugų, pagalbos gyventojams 
konkrečias priemones ir būdus, parenka individualius socialinio darbo su gyventoju 
metodus, numato kiekvienos dienos veiklą šeimynose. 

• Ieško galimybių užmegzti ir palaikyti ryšius su gyventojo artimaisiais, skatina 
gyventoją ir jo šeimą palaikyti  tarpusavio socialinius ryšius, įtraukia gyventojo 
artimuosius į ISGP planavimą ir teikimą. 

• Inicijuoja ISGP peržiūrėjimą ir tikslingumą pasikeitus gyventojo sveikatos būklei, jo 
poreikiams ar kitoms aplinkybėms. 

• Organizuoja, prižiūri ir vadovauja socialinių darbuotojų padėjėjų veiklai, teikiant 
socialines paslaugas gyventojams. 

• Telkia šeimynos, kurioje dirba, darbuotojus bendram komandiniam darbui, organizuoja 
susirinkimus iškilusioms šeimynos gyventojų problemoms spręsti. 

• Rūpinasi ir prižiūri, kad būtų tenkinami sunkios negalios gyventojams judėjimo, 
laisvalaikio, užimtumo, saviraiškos poreikiai. 

• Prižiūri, kad gyventojui būtų teikiama individuali, diskretiška pagalba tenkinant jo 
būtinuosius  biosocialinius poreikius, užtikrinamos gyventojo higienos reikmės, 
palaikoma gyventojo kūno švara, tvarka  gyvenamojoje aplinkoje.  

• Tvarko gyventojų asmens bylas, kaupia informaciją apie socialinių paslaugų teikimą, jų  
efektyvumą, iškylančias problemas (raštiškai, laisva forma). 

• Tvarko gyventojų  pinigines bei turimo asmeninio turto bylas, nustatyta tvarka padeda 
jiems disponuoti  asmeniniais  pinigais, atsižvelgiant  į jų pageidavimus bei poreikius.  

• Organizuoja ir lydi gyventojus išvykose už socialinės globos namų ribų, ekskursijose, bei 
kituose renginiuose įstaigos darbo tvarkos taisyklėse numatyta tvarka. 

• Rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu gyventojo poreikiams, gyvenamųjų patalpų 
estetiniu apipavidalinimu, aprūpinimu būtinais baldais, minkštu inventoriumi, apranga, 
asmens higienos priemonėmis. 

• Organizuoja šeimynos gyventojams šventes, gimtadienius ir kitus renginius, bei pats 
juose dalyvauja. 

• Priimant naują gyventoją (jo artimuosius), supažindina su įstaigos darbo tvarkos, 
gyventojų tvarkos, gyventojų lankymo taisyklių  esminėmis nuostatomis. 

• Surenka apie naujai atvykusį gyventoją informaciją (nustatyta tvarka), įvertina jo 
socialinę  situaciją, padeda adaptuotis gyventojui naujoje aplinkoje, planuoja paslaugas 
(sveikatos, specialiąsias, socialinių įgūdžių lavinimo ir t.t.), nustato poreikius etniniams, 
religiniams aspektams. 

• Išleidžiant  gyventoją iš socialinės globos namų (gyventoją perkeliant į kitą globos 
įstaigą ar jam išvykstant savarankiškam gyvenimui), parengia išleidimui reikalingus 



dokumentus (pasą, charakteristiką, ISGP, asmeninio turto  bylą), asmeninius daiktus, bei 
palydi išvykstantį gyventoją į kitą globos įstaigą. 

• Rūpinasi gyventojų saugumu, nepalieka jų be priežiūros, pamainą priima ir perduoda 
pasirašydamas šeimynos žurnale, kuriame pažymi ir visus neeilinius įvykius, nutikusius 
gyventojams per pamainą. 

• Atsako už gyventojo saugumą savo darbo metu t.y. rūpinasi jo saugumu renginių, 
laisvalaikio metu, išvykose už socialinės globos namų ribų ir t.t. 

• Atstovauja gyventojų interesus įstaigoje ir už jos ribų. 
• Stebi gyventojo sveikatą, emocinę būklę, imasi skubių priemonių susidarius 

probleminei situacijai dėl gyventojo sveikatos ar elgesio pokyčių, kai kyla pavojus jo ar 
greta esančiųjų sveikatai ir gyvybei. Apie pokyčius informuoja sveikatos priežiūros 
specialistus įrašydamas į žurnalą – „Informacija gydytojams apie gyventojo sveikatos 
būklę“. 

• Kasdien (atsižvelgiant į oro sąlygas) veda, veža, lydi gyventoją pasivaikščioti.  
• Užtikrina ir gina gyventojo teises, neatsižvelgiant į jo sveikatos būklę: 

o     išklauso ir įsiklauso į kiekvieno gyventojo  nuomonę; 
o supažindina su SAVU asmeniu, padeda esant krizinei situacijai; 
o sudaro sąlygas gyventojui turėti privačią erdvę, galimybę pasirinkti kambario 

draugus. 
• Užtikrina gyventojų teises ir teisėtus interesus, jų apsaugą nuo smurto, išnaudojimo, 

diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų. Pastebėję minėtus atvejus, apie tai informuoja 
socialinės globos namų administraciją. 

• Imasi neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų priemonių nelaimingų atsitikimų, smurto, kitų 
ekstremalių situacijų socialinės globos namuose atvejais, nedelsiant informuoja 
administraciją, o jos nesant, budinčią slaugytoją. 

• Susidarius probleminei ar konfliktinei situacijai šalia esančioje šeimynoje, esant 
būtinybei, teikia pagalba tos šeimynos darbuotojams ir gyventojams. 

• Prižiūri, kad gyventojai laikytųsi gyventojų tvarkos taisyklių. 
• Domisi socialinio darbo pasiekimais, taiko pažangią patirtį, analizuoja ir tobulina savo 

profesinę veiklą, vertina teikiamos pagalbos bei paslaugų efektyvumą gyventojui ar jų 
grupei, kaupia gerąją socialinio darbo patirtį ir ją skleidžia kitiems. 

• Dalyvauja įstaigos savivaldos veikloje, teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos, socialinio 
darbo, teikiamų paslaugų kokybės gerinimo. 

• 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 aukštąjį neuniversitetinį ar universitetinį socialinio darbo  arba jam prilygintą 
išsilavinimą; 

• Išmanyti socialinį darbą, socialinės apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, 
žmogaus teises, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais 



teisės aktais; 
• 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 socialinis darbuotojas 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 
mokymuose ne mažiau kaip 16 valandų per metus; 

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

 

 


