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GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PADALINIO GLOBOS CENTRAS 

SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Socialinis darbuotojas yra specialistas.          
   (pareigybės pavadinimas) (nurodoma pareigybės grupė)  

2. Pareigybės lygis – A (A2).      
                                         (nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 

3. Skyriaus pavadinimas – Gargždų socialinių paslaugų centro padalinys Globos centras. 

4. Pareigybės paskirtis (jei yra) – teikti socialines paslaugas ir koordinuoti pagalbą vaikus 

globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims (šeimoms) bei siekiantiems jais tapti.  

5. Pareigybės pavaldumas (jei yra) – padalinio Globos centras vadovui.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. Pareigybės išsilavinimas – būtinas socialinių mokslų studijų srities ir socialinio darbo 

krypties ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu 

ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.  

6.2. Darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą 

bei išmanyti raštvedybos taisykles ir dirbti Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet 

Explorer programomis.  

6.3. Darbuotojas turi turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.  

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką; 

7.2. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus 

giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų 

įstaigomis, vaiko teisių apsaugos specialistais; 

7.3. nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį; 

7.4. formuoja asmens (šeimos) bylą, ją nuolat papildo paslaugos skyrimo, teikimo, 

nutraukimo ir kt. dokumentais; 

7.5. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais 

globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas; 

7.6. dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos 

ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka; 

7.7. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems 

globotojams bei teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą 

(socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą); 

7.8. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, 

globėjų giminaičių, šeimynų, bei socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų 

dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti 

teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant; 
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 7.9. teikia pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, 

šeimynos dalyviui, įtėviui tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, socialinį globėją, 

globėją giminaitį, šeimynos dalyvį, įtėvį, tiek priežiūros, globos (rūpybos) ar įvaikinimo metu; 

7.10. teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams 

intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų 

darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų 

administracijos prašymu; 

7.11. organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant 

poreikiui bei galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos 

dalyviams; 

7.12. įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo 

pagal įstatymą teises bei pareigas; 

7.13. vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos 

kokybę; 

7.14. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais 

tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams 

tėvams; 

7.15. tarpininkauja dėl prižiūrimų, globojamų (rūpinamų), įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su 

broliais ir seserimis, prižiūrimais budinčių globotojų, gyvenančiais kitų globėjų (rūpintojų), 

įvaikintojų šeimose ar globos įstaigose;   

7.16. paslaugas teikia Globos centre, paslaugos gavėjų namuose, įvairiose institucijose 

(socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir 

kt.); 

7.17. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis;  

7.18. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis; 

7.19. teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat 

bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams); 

7.20. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems 

globotojams, esant poreikiui – ir socialiniams globėjams; 

7.21. organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių 

globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes; 

7.22. rengia veiklos planus, ataskaitas Globos centre numatyta tvarka; 

7.23. pavaduoja kitus socialinius darbuotojus jų nebuvimo darbe metu;   

7.24. teikia informaciją ir pasiūlymus direktoriui dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir 

įvaikintojams paslaugų klientams teikimo, sustabdymo, nutraukimo ar atnaujinimo; 

7.25. teikia informaciją apie klientus suinteresuotiems asmenims ar institucijoms Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

7.26. pagal prioritetines kvalifikacines kėlimo sritis tobulina kvalifikaciją ir atestuojasi 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

7.27. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams  

giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams; 

7.28. vykdo kitus Centro direktoriaus ir padalinio vadovo nurodymus.  

________________ 

 

Susipažinau 
   

(Parašas) 

     

(Vardas ir pavardė) 

   

(Data) 
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Nededu, nes galvoju, kad tai gali būti papildomos funkcijos: 

Dalyvauja socialinių programų, projektų ir kitų socialinių priemonių rengime bei 

įgyvendinime. 

Dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių veikloje sprendžiant globos (rūpybos) ir įvaikinimo 

klausimus. 

Duomenis apie Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos globėjams 

(rūpintojams) ir įvaikintojams teikimą ir jos nutraukimą suveda į socialinės paramos informacinę 

sistemą SPIS. 

 

 

 


