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I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pavaduotojas socialiniam darbui (pareigybės kodas – 112038) yra priskiriamas 

biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei, dirbančių pagal darbo sutartį.  

2. Pareigybės lygis – A2.  

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti Telšių centro „Viltis“ (toliau – Centras) dienos 

socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimą klientams, planuoti Centro 

veiklą, koordinuoti Centro darbuotojų darbą, vykdyti paslaugų teikimo priežiūrą.  

4. Pareigybės pavaldumas – pavaduotojas socialiniam darbui tiesiogiai pavaldus 

Centro direktoriui.   

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  PAVADUOTOJO  SOCIALINIAM  DARBUI   PAREIGAS 

EINANČIAM  DARBUOTOJUI 

 

5. Pavaduotojas socialiniam darbui turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti socialinio darbo studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą 

išsilavinimą ir nemažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo (organizacijos vadovo, pavaduotojo arba 

struktūrinio padalinio vadovo) darbo patirtį; 

5.2. mokėti dirbti „Microsoft Office“ kompiuterio programų paketu (MS Word, 

Outlook Express, MS Excel), Internet Explorer; 

5.3. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą raštu ir žodžiu; 

5.4. išmanyti dokumentų valdymo taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles, gebėti 

jas taikyti praktiškai; 

5.5. išmanyti ir gebėti savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančius socialinės 

globos organizavimą bei socialinių paslaugų teikimą; 

5.6. privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir periodiškai kasmet pasitikrinti; 

5.7. laikytis darbo tvarkos taisyklių, vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos, gaisrinės 

saugos, civilinės saugos, higienos normų, ekstremalių situacijų valdymo plano reikalavimų ir kitų 

vidaus dokumentų, bei pavaduotojo socialiniam darbui pareigybės aprašymo. 

 

 

III SKYRIUS 

PAVADUOTOJO SOCIALINIAM DARBUI  PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO 

FUNKCIJOS 

 

6.  Pavaduotojo socialiniam darbui pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas 

Centre: 

6.1. organizuoja ir planuoja Centro veiklą, užtikrina tinkamą socialinių paslaugų 

teikimą klientams; 

6.2. organizuoja socialinę globą teikiančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 

kompetencijos tobulinimą; 
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6.3. organizuoja ir koordinuoja socialinių darbuotojų, jų padėjėjų ir užimtumo 

specialistų pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą; 

6.4. sudaro darbuotojų darbo grafikus. Kasdien pildo pavaldžių darbuotojų darbo laiko 

apskaitos žiniaraščius; 

6.5. sudaro darbuotojų tarifikacijas; 

6.6. rengia darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planus, suteikia pagalbą 

darbuotojams rengiant dokumentus atestacijai; 

6.7. rengia Centro darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti direktoriui. 

Užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus ir prižiūri jų vykdymą; 
6.8. bendradarbiauja darbo klausimais su savivaldybėmis, globos bei gydymo 

įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, socialinės globos institucijomis – socialinių paslaugų 

teikimo klausimais; 

6.9. rengia Centro veiklos planą ir ataskaitą; 

6.10. atlieka socialinės globos įstaigoje atitikties socialinės globos normoms vertinimą 

(įsivertinimą); 

6.11. pateikia duomenis, o prireikus ir kitus dokumentus, Telšių rajono savivaldybės 

administracijos socialinės paramos ir rūpybos skyriui, Telšių rajono savivaldybės administracijos 

centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriui apie klientų lankomumą ir kitais 

klausimais; 

6.12. tvarko klientų asmens bylas („gyvenimo knygas“), kuriuose yra ISGP ir kiti su 

kliento socialine globa susiję dokumentai;  

6.13. stengiasi mažinti klientų socialinę atskirtį, t.y. aktyvina integracijos proceso į 

visuomenę; 

6.14. darbo metu nesinaudoja mobiliuoju telefonu ar kita org. technika savo 

asmeniniais reikalais; 

6.15. privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir periodiškai kasmet pasitikrinti; 

6.16. atstovauja ikiteisminiuose ar teisminiuose procesuose, susijusiose su Centro 

veikla, nesant direktoriui;  

6.17. nuolat atnaujina informaciją Centro internetiniame tinklapyje, suderinus su 

įstaigos direktoriumi; 

6.18. užtikrina klientams sveiką, saugią aplinką, užkertančią kelią bet kokioms smurto, 

prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams atsirasti, skatina sveiką gyvenseną; 

6.19. bendradarbiauja su klientų tėvais/globėjais; 

6.20. organizuoja socialinės globos gavėjų apklausas dėl teikiamų paslaugų kokybės, 

teikia rekomendacijas dėl paslaugų kokybės gerinimo; 

6.21. organizuoja socialinių darbuotojų, užimtumo specialistų darbinius pasitarimus;   

6.22. kelia savo profesinę kvalifikaciją, dalyvaudamas periodiniuose mokymuose; 

6.23. užtikrina su neįgaliuoju susijusios informacijos kaupimą ir konfidencialumą; 

6.24. vykdo direktoriaus teisėtus nurodymus, kurie priskirtini pavaduotojo socialiniam 

darbui funkcijoms bei užduotims ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams; 

6.25. pavaduoja direktorių, nesant jam darbe dėl ligos, atostogų, komandiruočių ar kitų 

svarbių priežasčių. 

7. Negalėdamas ateiti į darbą dėl rimtų pateisinamų priežasčių apie tai praneša 

direktoriui. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

8. Pavaduotojas socialiniam darbui atsako už: 

8.1. pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nurodytų pareigų tinkamą vykdymą, 

jam pavestų užduočių atlikimą laiku; 

8.2. piktybiškai padarytą materialinę žalą;  
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8.3. darbo drausmės pažeidimus; 

8.4. ataskaitų, informacijos pateikimą laiku Telšių rajono savivaldybės administracijos 

socialinės paramos ir rūpybos skyriui; 

8.5. profesinės etikos laikymąsi ir konfidencialios informacijos saugojimą. 

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

                      

_________________________ 

 

Parengė 

Direktorė                                                                                                 Stasė Giedrienė 
 
 

Su pareigybės aprašymu susipažinau, įsipareigoju vykdyti: 

 

_______________________________________________________________________________ 

           (vardas, pavardė, parašas, data)  
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