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NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ  CENTRO  „KORYS“ 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŽMONĖMS SU PROTO NEGALIA SKYRIAUS  

(DIENOS CENTRO) 

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ (toliau – Centro) socialinio darbuotojo padėjėjas 

yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybė priskiriama 

biudžetinių įstaigų kvalifikuotų darbuotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis – C. 

3.  Socialinio darbuotojo padėjėją priima į darbą ir atleidžia iš darbo Centro direktorius. 

4. Socialinio darbuotojo padėjėjas yra pavaldus skyriaus vedėjui. 

5. Socialinio darbuotojo padėjėjas 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 

nuostatais, Centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, darbų saugos 

instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Socialinio darbuotojo padėjėjas 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 padėjėjas turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti 

išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus; 

8.2. asmeninės savybės – mokėti bendrauti su klientais, suprasti ir įvertinti jų problemas, 

reaguoti į jų poreikius, būti geranorišku, paslaugiu, sąžiningu, empatišku, tolerantišku, atsakingu, 

racionaliu, nesinaudoti išankstinėmis nuostatomis, laikytis konfidencialumo; 

8.3. socialinio darbuotojo padėjėjas turi gebėti tenkinti asmens su negalia higienos bei 

maitinimo (pagalbos maitinantis) poreikius. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Socialinio darbuotojo padėjėjas savo profesinės kompetencijos ribose ugdo, stiprina, 

tobulina, palaiko klientų gyvenimui reikalingus savarankiškumo įgūdžius (socialinius, buitinius, 

higieninius, kognityvinius, darbinius, laisvalaikio ir poilsio): 

a. tualeto procedūrų; 

b. rengimo(si); 

c. maitinimo(si); 



d. prausimo(si); 

e. stalų dengimo, serviravimo; 

f. patalpų priežiūros. 

10. Socialinio darbuotojo padėjėjas vykdo visas veiklas, numatytas ISGP (individualiame 

socialinės globos plane) ar kliento/įstaigos veiklos planuose.  

11. Socialinio darbuotojo padėjėjas rūpinasi klientų asmens higiena (veido ir kūno švara, 

prausimu, tualeto procedūromis). 

12. Socialinio darbuotojo padėjėjas aktyviai dalyvauja maitinimo(si) procese pagal kliento 

poreikį ir negalios lygį (lydi į valgyklą, rūpinasi klientų rankų švara prieš valgį ir veido priežiūra po 

valgio, užtikrina elgesio kultūrą valgio metu, maitina, susmulkina, pašildo maistą, padeda maisto 

gaminimo(si), arbatos, kavos ruošimo procese). 

13. Socialinio darbuotojo padėjėjas dienos centre lydi klientus į užimtumo užsiėmimus, 

motyvuoja klientą dalyvauti veiklose, aktyviai padeda veiklų metu. 

14. Socialinio darbuotojo padėjėjas, esant poreikiui, lydi Centro klientus į kitas įstaigas ir/ar 

renginius, vykstančius už Centro ribų. 

15. Socialinio darbuotojo padėjėjas lydi klientą Centre ir už jo ribų pagal poreikį. 

16. Socialinio darbuotojo padėjėjas rūpinasi klientų sveikata - pastebėjus, kad asmuo jaučiasi 

blogai, praneša slaugytojai (jos darbo metu) arba, esant reikalui, kviečia greitąją medicinos pagalbą 

ir tėvus. Apie kliento sveikatos būklę informuoja socialinį darbuotoją ir tėvus/globėjus.  

17. Socialinio darbuotojo padėjėjas palaiko savo darbo vietoje švarą ir tvarką (valo dulkes, 

vėdina patalpas, keičia užvalkalus, skalbia, lygina ir kt.). 

18. Socialinio darbuotojo padėjėjas palydi klientus liftu/ keltuvu, skirtu neįgaliesiems. 

19. Socialinio darbuotojo padėjėjas pildo dokumentaciją pagal padalinio nuostatus (pamainos 

perdavimo - priėmimo užrašus, lankomumo apskaitą ir kt.). 

20. Socialinio darbuotojo padėjėjas prižiūri, kad klientai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių. 

21. Socialinio darbuotojo padėjėjas paskirsto savo darbą taip, kad klientai elgtųsi ir jaustųsi 

saugiai savo ir kitų asmenų atžvilgiu.  

22. Socialinio darbuotojo padėjėjas bendrauja ir bendradarbiauja su visais skyriuje dirbančiais 

darbuotojais, tenkinant klientų poreikius. 

23. Susidūrus su konfliktine situacija arba įvykus nekasdieninio pobūdžio įvykiui Centre, 

socialinio darbuotojo padėjėjas imasi priemonių įvykio sustabdymui bei informuoja Centro vadovą 

žodžiu – nedelsiant, raštu – per artimiausią darbo dieną. 

24. Socialinio darbuotojo padėjėjas dalyvauja komandiniuose susirinkimuose, teikia 

pasiūlymus pagalbos klientui, darbo organizavimo klausimais. 

25. Socialinio darbuotojo padėjėjas atlieka kitus darbus, susijusius su Centro veikla, skyriaus 

vedėjo ar Centro administracijos pavedimu. 
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Susipažinau ir sutinku: 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ 

Socialinių paslaugų žmonėms su judėjimo ir kompleksine negalia skyriaus 

(dienos centro) 

Socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)  
 

 

Pareigybės aprašymą gavau:  

(Vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 (Vardas, pavardė, parašas, data) 

 


