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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINIO
DARBUOTOJO, DIRBANČIO SU ŠEIMA, PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ 

1.  Socialinis  darbuotojas,  dirbantis  su  šeima,  (toliau  socialinis  darbuotojas)  yra  -
Specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.
3.  Socialinis  darbuotojas  pavaldus  vaikų  globos  namų  direktoriaus  pavaduotojui

socialiniams reikalams.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Socialinis darbuotojas privalo išklausyti saugos darbe reikalavimus.
4.2. Socialinis darbuotojas privalo žinoti:
4.2.1. Vaikų globos namų struktūrą;
4.2.2. Vaikų globos namų vidaus darbo tvarkos taisykles;
4.2.3. socialinių darbuotojų etikos kodeksą;
4.2.4.  teisės  aktus,  reglamentuojančius  socialines  paslaugas  bei  socialinį  darbą  su

šeimomis;
4.2.5. socialinės apsaugos struktūrą.
4.3. Socialinis darbuotojas turi:
4.3.1. mokėti valstybinę kalbą;
4.3.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.3.3. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;
4.3.4. mokėti dirbti kompiuteriu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių; 
4.3.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.3.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.3.7. mokėti atpažinti socialinės rizikos požymius.
5.  Socialinis  darbuotojas  turi  būti  pareigingas,  empatiškas,  dalykiškas,  darbštus,

gebantis  bendrauti  su  įvairių  socialinių  grupių  atstovais  bei  vertinantis  visus  paslaugų  gavėjus
nepriklausomai nuo jų socialinės padėties.

6.  Darbuotojas  privalo  vadovautis  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos
Respublikos  įstatymais,  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  nutarimais  ir  kitais  norminiais  teisės
aktais, Vaikų globos namų direktoriaus įsakymais bei šiuo pareigybės aprašymu.

7. Pareigybės aprašymas gali būti pildomas ir keičiamas direktoriaus įsakymu.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima, funkcijos:
8.1.  vadovaujantis  žmogiškomis  vertybėmis,  abipusės  pagarbos,  tarpusavio

bendradarbiavimo principais, planuoti ir teikti socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje,



susitinkant su šeima vaikų globos namuose ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima
kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;

8.2.  dirbti  socialinį  darbą  su  vaiku  ir  šeima,  juos  konsultuojant  (individualiai  ir
grupėmis),  teikiant  emocinę  bei  socialinę  pagalbą  ir  didinant  šeimos  motyvaciją  dalyvauti
kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose,
šeimos  stiprinimo  programose,  nesmurtinio  elgesio  mokymo  programose,  priklausomybės  ligų
gydymo ir kitose programose;

8.3. teikti šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius
įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau
grupes, kitą prevencinę pagalbą; ir kt.;

8.4.  tarpininkauti  šeimai  dėl  pagalbos  priemonių  (pvz.,  psichologinės  pagalbos,
psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre,
piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto,
specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos),
parengti  šeimos  narius  kreiptis  į  kitas  valstybės  ir  (ar)  savivaldybių  institucijas,  įstaigas  ar
organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas;

8.5. bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir
teikiant pagalbą šeimai, teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keistis
informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoti jį apie pokyčius šeimoje;

8.6. teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių
vaikui ir jo šeimai,  atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar)  pakitusią šeimos situaciją,
tikslinimo;

8.7. dalyvauti atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
8.8.  dalyvauti  kuriant  bei  plėtojant  pagalbos  vaikams  ir  šeimoms  paslaugų  sistemą

seniūnijoje bei (ar) savivaldybėje;
8.9.  rinkti  informaciją apie būtinybę gauti  pagalbą,  rinkti  ar  padėti  surinkti  pagalbai

gauti būtinus dokumentus;
8.10. pildyti reikiamus dokumentus, rengti išvadas dėl socialinių paslaugų skyrimo ir su

jomis supažindinti asmenį ar šeimą;
8.11. sudaryti socialinio darbo veiksmų planus, individualius šeimos problemos planus,

nustatyti konkrečias jiems būtinas teikti socialines paslaugas;
8.12.  rengti  pasiūlymus  Šiaulių  m.  savivaldybės  Socialinių  reikalų  departamento

Socialinių paslaugų skyriui dėl socialinių išmokų mokėjimo būdo šeimoms;
8.13. rinkti duomenis apie socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimą,

pakeitimą ar nutraukimą  šeimoms, įvesti į socialinės paramos informacinę sistemą SPIS;
8.14. formuoti  šeimų, su kuriomis dirba, bylas, rinkti  ir tvarkyti dokumentaciją;
8.15. savo pareigų vykdymui gauti iš pirminės sveikatos priežiūros centrų ir kitų įstaigų

reikiamą informaciją apie klientą;
8.16. tobulinti ir kelti kvalifikaciją;
8.17. apskųsti kitų institucijų neteisėtus veiksmus kliento atžvilgiu;
8.18. turėti tinkamas darbo sąlygas;
8.19. savo kompetencijos ribose, esant reikalui, teikti informaciją;
8.20.  atsisakyti  vykdyti  užduotis,  jei,  jo  nuomone,  tai  prieštarauja  įstatymams.

Atsisakymo motyvus pateikti raštu;
8.21. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais nustatytomis

visų rūšių Valstybinio socialinio draudimo bei kitomis socialinėmis garantijomis;
8.22. garantuoti, jog būtų vykdomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas;
8.23.  dalyvauti  rengiant,  koreguojant  socialinės  veiklos  programas,  įstaigos  veiklos

planą bei strategiją.
8.24. vykdyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos, darbo

drausmės reikalavimus. Laikytis karantino metu numatytų saugumo priemonių. Teikiant socialines
paslaugas užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos



visuomenės  sveikatos  saugos,  higienos  normų,  asmenų  naudojimosi  būtinosiomis  asmeninėmis
apsaugos priemonėmis reikalavimus.

8.25. vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

_______________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir jį vykdysiu:

__________________________________________ ______________   
           (vardas, pavardė, parašas)         (data)       
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           (vardas, pavardė, parašas)         (data)       
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           (vardas, pavardė, parašas)         (data)       
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           (vardas, pavardė, parašas)         (data)       
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           (vardas, pavardė, parašas)         (data)       
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           (vardas, pavardė, parašas)         (data)       
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           (vardas, pavardė, parašas)         (data)       
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           (vardas, pavardė, parašas)         (data)       
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           (vardas, pavardė, parašas)         (data)       
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           (vardas, pavardė, parašas)         (data)       
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           (vardas, pavardė, parašas)         (data)       


