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NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRO „KORYS“ 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŽMONĖMS SU JUDĖJIMO IR KOMPLEKSINE NEGALIA SKYRIAUS  

SOCIALINIO DARBUOTOJO (KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UŽIMTUMUI) 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Negalią turinčių asmenų centro ‚Korys“ (toliau – Centro) socialinis darbuotojas Kasdienio 

gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo užimtumui (toliau – socialinis darbuotojas) yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Socialinį darbuotoją priima į darbą ir atleidžia iš darbo Centro direktorius. 

4. Socialinis darbuotojas pavaldus ir atskaitingas skyriaus, kuriame dirba, vedėjui.  

5. Socialinis darbuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 

įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Centro 

ir skyriaus nuostatais, Centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, skyriaus nuostatais, direktoriaus 

įsakymais, darbų saugos ir priešgaisrinėmis instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Socialinis darbuotojas skiriamas, perkeliamas ir atleidžiamas iš pareigų vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis. 

7. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams ir 

keičiant Centro darbo organizavimo tvarką.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

8.1. Socialinio darbuotojo pareigoms priimamas asmuo, įgijęs socialinės srities ne žemesnį 

kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.  

8.2. Asmeninės savybės - gebėjimas užmegzti ir palaikyti kontaktą su klientu individualiai 

bei gebėjimas dirbti komandoje ir prisitaikyti prie pokyčių, polinkis ir gebėjimai buities darbams, 

gebėjimas savarankiškai planuoti savo veiklą; pareigingumas, tolerantiškumas ir atsakingumas, 

empatija, kūrybingumas, geranoriškumas, sąžiningumas, kantrybė; 

8.3. gebėti paskirstyti darbus ir įgalinti klientus juos atlikti; 

8.4. gebėti saugiai naudotis darbui reikalingais įrenginiais ir priemonėmis; 

8.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS 

PowerPoint, interneto naršyklėmis; 

8.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos pagrindus, dokumentų 

rengimo taisykles; 

8.7. laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso. 

 

 

 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Socialinis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

9.1. atsižvelgdamas į asmenų su negalia amžių, negalios lygį, poreikius ir gebėjimus, ugdo ir 

palaiko klientų kasdienio gyvenimo įgūdžius planuojant ir įgyvendinant namų ruošos darbus: 

9.1.1. patalpų, aplinkos tvarkymo; 

9.1.2. drabužių priežiūros (skalbimas, dėmių valymas, lyginimas); 

9.1.3. maisto gaminimo (planavimas, pirkimas, gaminimas, higienos normų laikymasis, 

serviravimas, mandagus elgesys prie stalo ); 

9.2. ugdo ir palaiko klientų  saugaus elgesio įgūdžius, dirbant su elektros prietaisais, 

cheminėmis valymo priemonėmis; 

9.3. ugdo ir palaiko klientų  gebėjimus planuoti biudžetą, pagal galimybes ugdo klientų 

finansinį raštingumą; 

9.4. planuoja, organizuoja ir vertina socialinį darbą individualiai su klientu ir grupėje; 

9.5. užimtumo metu kylančias socialines situacijas panaudoja klientų socialinių įgūdžių 

palaikymui ir ugdymui; 

9.6. organizuoja ir lydi klientus į integracines veiklas, išvykas, renginius, rengia projektus, 

parodas; 

9.7. organizuoja centro lankytojų laisvalaikį kitomis juos motyvuojančiomis priemonėmis; 

9.8. nustatyta tvarka atsiskaito už atliktą darbą, rengia planus ir ataskaitas; 

9.9. dalyvauja komandiniuose aptarimuose, teikia pasiūlymus kolegoms dėl darbo 

organizavimo ir gerinimo;  

9.10. dalyvauja atliekant kliento poreikių vertinimą ir ISGP sudaryme; 

9.11. organizuoja „Savo asmens“ susitikimus ir veiklą grupelėse (ryto ratas, dienos aptarimas); 

9.12. bendradarbiauja su kliento artimaisiais;  

9.13. domisi namų ruošos darbų atlikimo praktinėmis , teorinėmis naujovėmis, supažindina 

klientus su jomis, taiko jas savo veikloje; 

9.14. diegia socialinio darbo naujoves, dirba kūrybiškai ir atsakingai – atsižvelgiant į klientų 

poreikių įvairovę ir siekiant jo integracijos į visuomenę; 

9.15. vadovauja studentų praktikai; 

9.16. socialinis darbuotojas skyriaus vedėjo ar Centro administracijos pavedimu atlieka kitus 

darbus, susijusius su Centro veikla. 
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Susipažinau ir sutinku: 

 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ 

Socialinių paslaugų žmonėms su judėjimo ir kompleksine negalia skyriaus  

Socialinis darbuotojas (kasdienio gyvenimo įgūdžių užimtumui)                 

 

 

Pareigybės aprašymą gavau: 

(Vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 (Vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 


