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NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRO „KORYS“ 

INTEGRALIOS PAGALBOS PADALINIO VEDĖJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ (toliau – Centro) Integralios pagalbos padalinio 

vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Darbuotojo pareigybė priskiriama biudžetinių 

įstaigų struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Padalinio vedėją į darbą priima ir atleidžia iš darbo Centro direktorius. 

4. Padalinio vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriui. 

5. Padalinio vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais 

reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Centro nuostatais, Centro vidaus 

darbo taisyklėmis Centro bendruomenės etikos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, darbų saugos 

instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Padalinio vedėjas skiriamas, perkeliamas ir atleidžiamas iš pareigų vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nuostatomis. 

7. Šis pareigybės aprašymas kasmet turi būti peržiūrimas, vertinamas, ir, esant poreikiui, 

keičiamas.  

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

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

8.1. turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą; 

8.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo patirtį; 

8.3. mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis; 

9. Padalinio vedėjas turi žinoti: 

9.1. Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei įstaigos 

vidaus teisės aktus susijusius su pareigybe; 

9.2.  saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos sistemos reikalavimus; 

9.3. asmens su specialiaisiais poreikiais ypatumus, asmens teisių apsaugos nuostatas;  

9.4. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

10. Padalinio vedėjas turi turėti įgūdžių (sugebėti): 

10.1. dirbti savarankiškai ir komandoje; 

10.2. organizuoti socialinių bei slaugos paslaugų teikimą, efektyviai panaudojant 

žmogiškuosius bei  kitus galimus išteklius; 

10.3. gebėti dirbti su specialiųjų poreikių ar negalią turinčiais įvairaus amžiaus žmonėmis; 

bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, jų artimaisiais, suvokti jų poreikius, tinkamai atstovauti 

klientų interesus kitose institucijose savo kompetencijos ribose; 

10.4.  parinkti ir taikyti efektyvius socialinio darbo metodus savo darbe; 

10.5.  operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus; 

10.7. bendrauti ir bendradarbiauti su įstaigos ir tiesiogiai pavaldžiais darbuotojais, kitomis 

institucijomis savo kompetencijos ribose. 



 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

11. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

11.1. planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja padalinio veiklą, teikiamų paslaugų kokybę bei 

efektyvumą, darbuotojų darbą;  

11.2. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia darbo grafikus, klientų teikiamų 

paslaugų grafikus; 

11.3. sudaro metinį padalinio veiklos planą, rengia ataskaitas ir kitą privalomą padalinio 

dokumentaciją; 

11.4. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie neįgaliųjų poreikius socialinių paslaugų 

teikimui; 

11.5. teikia informaciją ir konsultuoja miesto gyventojus integralios pagalbos, Centre 

teikiamų socialinių paslaugų neįgaliesiems klausimais; 

11.6. bendradarbiauja su Centro kitų padalinių vedėjais ir darbuotojais, sprendžiant aktualius 

klausimus;  

11.7. nagrinėja paslaugų gavėjų pareiškimus ir skundus dėl padalinio darbuotojų darbo; 

11.8. informuoja įstaigos administraciją, kitus atsakingus specialistus apie iškilusias 

problemas; 

11.9. bendradarbiauja su sveikatos ir socialinės priežiūros, švietimo, kultūros bei kitomis 

įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje;  

11.10. teikia metodinę pagalbą darbuotojams ir vadovauja studentų, savanorių praktikai; 

11.11. dalyvauja rengiant ir vykdant socialines programas ir projektus, kuriant socialinio 

darbo norminius dokumentus, teikia pasiūlymus jiems tobulinti; 

11.12. užtikrina darbo drausmę ir etikos principų laikymąsi pavaldžių darbuotojų tarpe, 

sprendžia problemas ir priima sprendimus savo profesinės kompetencijos ribose; 

11.13 atlieka pavaldžių darbuotojų metinį veiklos vertinimą; 

  12. dalyvauja administracijos susirinkimuose, organizuoja padalinio darbuotojų susirinkimus; 

13.  atlieka pirminę darbuotojų atranką, dalyvauja naujų darbuotojų atrankiniuose pokalbiuose, 

padeda naujai priimtiems darbuotojams adaptaciniu laikotarpiu. 

11.13. dalyvauja Centro direktoriaus sudarytų komisijų bei darbo grupių veikloje; 

11.14. įstaigos vadovui įgaliojus, atstovauja ir gina klientų teises visose įstaigose, teisėsaugos 

ir kitose valstybinėse institucijose, vykdo kitus teisėtus administracijos nurodymus; 

11.15. nuolat kelia kvalifikaciją pagal išsikeltus asmeninius profesinio tobulėjimo tikslus, 

koordinuoja padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;  

11.16 instruktuoja padalinio darbuotojus darbų saugos klausimais, užtikrina darbų saugos, 

higienos reikalavimų vykdymą; 

11.17. lankosi paslaugų gavėjų namuose bei vertina dienos socialinės globos ir slaugos  

teikiamų paslaugų poreikį ir kokybę asmeniui (šeimai), jų efektyvumą, esant reikalui, inicijuoja jų 

formos pakeitimą; 

11.18. vykdo kitus direktoriaus pavedimus, susijusius su darbine veikla. 

 

                  Pritarta Darbo tarybos 2021 02 26 posėdyje protokolo Nr. DT-3. 

_________________________________________ 

Susipažinau ir sutinku: 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“  

Integralios pagalbos 

Padalinio vedėjas (-a)   _________________________________ 

         (vardas, pavardė, parašas, data) 

 

Pareigybės aprašymą gavau:                      _________________________________ 

          (vardas, pavardė, parašas, data) 


