
PATVIRTINTA
Tel5iq centro,,Viltis" direktoriaus
2020 m. rugsejo 2 d. isakymu Nr. V-62

PAVADUOTOJO SOCIALINIAM DARBUI PAREIGYBES APRASYMAS NR. 16

I SKYRIUS
PAREIGYBE G

1. Pavaduotojas socialiniam darbui (pareigybes kodas - 112033) yra priskiriamas
biudZetiniq istaigq vadovq ir jq pavaduotojq grupei, dirbandiq pagal darbo sutarti.

2. Pareigybes lygis - A2.
3. Pareigybes paskirtis - organizuoti Tel5iq centro ,,Viltis" (toliau - Centras) dienos

socialines globos, trumpalaikes socialines globos paslaugq teikim4 klientams, planuoti Centro
veikl4, koordinuoti Centro darbuotojq darb4, vykdyti paslaugq teikimo prieZifrr4.

4. Pareigybes pavaldumas - pavaduotojas socialiniam darbui tiesiogiai pavaldus
Centro direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALI'S REIKALAVIMAI PAVADUOTOJO SOCIALINIAM DARBUI PAREIGAS

EINANEIAM DARBUOTOJUI

5. Pavaduotojas socialiniam darbui turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
5.1. tureti socialinio darbo studijq krypties auk5t4ji universitetini arba jam prilygint4

i5silavinim4 ir nemaZesng kaip 2 metq vadovaujamojo (organizacijos vadovo, pavaduotojo arba
strukt[rinio padalinio vadovo) darbo patirti;

5.2. moketi dirbti ,,Microsoft Office" kompiuterio programq paketu (MS Word,
Outlook Express, MS Excel), Internet Explorer;

5.3. gerai moketi valstybing lietuviq kalbE ra5tu ir Lodliu;
5.4. iSmanyti dokumentq valdymo taisykles bei teises aktq rengimo taisykles, gebeti

jas taikyti prakti5kai;
5.5. iSmanyti ir gebeti savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitus teises aktais, reglamentuojandius socialines
globos organizavim4 bei socialiniq paslaugq teikim4;

5.6. gebeti greitai orientuotis situacijose, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir
apibendrinti informacij4, teikti iSvadas ir pasiulymus, sklandZiai destyti mintis LodLiu ir ra5tu;

5.7. privalo b0ti pasitikrings sveikat4 ir periodi5kai kasmet pasitikrinti;
5.8. laikytis darbo tvarkos taisykliq, vidaus tvarkos taisykliq, darbq saugos, gaisrines

saugos, civilines saugos, higienos nornq, ekstremaliq situacijq valdymo plano reikalavimq ir kitq
vidaus dokumentq, bei pavaduotojo socialiniam darbui pareigybes apra5ymo.

III SKYRIUS
PAVADUOTOJO SOCIALINIAM DARBUI PAREIGAS EINANEIO DARBUOTOJO

FUNKCIJOS

6. Pavaduotojo socialiniam darbui pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas
Centre:

6.1. organizuoja ir planuoja Centro veikl4, uZtikrina tinkam4 socialiniq paslaugq
teikim4 klientams;



6.2. organizuoja socialing globq teikiandiq darbuotojq kvalifikacijos kelim4 ir
kompetencijos tobulinim4;

6.3. organizuoja ir koordinuoja socialiniq darbuotojq, jq padejejq ir uZimtumo

specialistq pavestq uZduodiq ir funkcijq vykdyme;
6.4. organizuoja naujai atvykusiq klientq priemim4, tikrina, kad b[tq visa reikalinga

dokumentacija;
6.5. sudaro darbuotojq darbo grafikus. Kasdien pildo pavaldZiq darbuotojq darbo laiko

apskaitos ZiniaraSdius;
6.6. perZiflri, derina Centro darbuotojq atostogq grafikus, reikalui esant organizuoja jq

pakeitimus; '
6.7. sudaro darbuotojq tarifi kacijas;

6.8. rengia darbuotojq atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planus, suteikia pagalb4

darbuotoj ams rengiant dokumentus atestacij ai ;

6.9. rengia Centro darbuotojq pareigybiq apra5ymus ir teikia juos tvirtinti direktoriui.

UZtikdna, kad jie atitiktq teises aktq reikalavimus ir priZiuri jq vykdym4;
6.10. bendradarbiauja darbo klausimais su savivaldybemis, globos bei gydymo

istaigomis, visuomeninemis organizacijomis, socialines globos institucijomis - socialiniq paslaugq

teikimo klausimais;
6.11. pagal kompetencij4 rengia [sakymus, raStus, metinius Centro veiklos planus ir

ataskaitas bei kitus dokumentus socialiniq paslaugq srityje;
6.12. iesko ir rengia istaigos tarptautinio ir vietinio bendradarbiavimo programas ir

projektus su komanda;
6.13. atlieka socialines globos istaigoje atitikties socialines globos nornoms vertinim4

(isivertinim4);
6.14. pateikia duomenis, o prireikus ir kitus dokumentus, Tel5iq rajono savivaldybes

administracijos socialines paramos ir rflpybos skyriui, Tel5iq rajono savivaldybes administracijos

centralizuotos biudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos skyriui apie klientq lankomum4 ir kitais

klausimais;
6.15. pateikia informacij4 Socialiniq paslaugq prieZifrros departamento prie Socialinds

apsaugos ir darbo ministerijos informacineje sistemoje apie Centre dirbandius socialinius

darbuotojus, jq poreiki tobulinti profesing kvalifikacij+ ir jq dalyvavim4 profesines kompetencijos

tobulinimo renginiuose;
6.16. kiekvieno menesio pradZioje pateikia informacij4 elektronineje socialines

paramos Seimai informacineje sistemoje (SPIS) apie suteiktas socialines paslaugas klientams

6.17. vykdo asmens duomenq tvarkymo, teisines apsaugos reikalavimq kontroles bei

asmens duomenq tvarkymo rizikos vertinimo funkcijas;

6.18. sudaro pagrindines klientq asmens bylas, uZtikrina sudarytq bylq saugojim4 ir
tvarkym4 iki jq perdavimo archyvavimui;

6.19. sudaro klientq, gaunandiq paslaugas, dienos socialines globos ir uZimtumo dienos

veiklos tvarkara5dius ir kontroliuoja jq vykdym4;
6.20. kontroliuoja le5q uZ teikiamas socialines paslaugas surinkim4;

6.21. stengiasi maZinti klientq socialing atskirti, t.y. aktyvina integracijos proceso i
visuomeng;

6.22. koordinuoja Centre atliekam4 studentq praktik4;

6.23. privalo bUti pasitikrings sveikat4 ir periodi5kai kasmet pasitikrinti;

6.24. atstovauja ikiteisminiuose ar teisminiuose procesuose, susijusiose su Centro

veikla, nesant direktoriui ;

6.25. nuolat atnaujina informacij4 Centro internetiniame tinklapyje, suderinus su

istaigos direktoriumi;
6.26. rratil<rina klientams sveik4, saugi4 aplink4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto,

prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams atsirasti, skatina sveik4 gyvensen4;



6.27. tiria ir analizuoja Centro klientq tvarkos taisykliq paZeidimus, konfliktq
prieZastis, Zodinius skundus, parei5kimus, pageidavimus, organizuoja ir kontroliuoja priimtq
sprendimq vykdym4;

6.28. kontroliuoja klientq asmenines higienos ir grupiq aplinkos Svaros bei tvarkos
laikym4si, tikrina pildomus Zurnalus;

6.29. bendradarbiauja su klientq tevais/globejais;
6.30. organizuoja socialines globos gavejq apklausas del teikiamq paslaugrl kokybes,

teikia rekomendacijas del paslaugq kokybes gerinimo; 
.,

6.31. teikia socialiniams darbuotojams metoding pagalb4 individualiq globos planr+

sudarymo ir kitais socialiniq paslaugLl igyvendinimo klausimais; ' .'

6.32. organizuoja socialiniq darbuotojq, uZimtumo specialistq darbinius pasitarimus;

6.33. kelia savo profesing kvalifikacij4, dalyvaudamas periodiniuose mokymuose;

6.34. ui:tikl:ina su neigaliuoju susijusios informacijos kaupim4 ir konfidencialum4;
6.35. atlieka paskesni4i4 finansq kontrolg;
6.36. koordinuoja turimus resursus, siekia racionalaus, tikslingo ir efektyvaus

panaudojimo, kuria aplink4, kurioje Centro klientai jaustqsi saug0s ir galetq gyventi pilnaverti
gyvenim4;

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

asmeniniais reikalais:
6.38. vykdo direktoriaus teisetus nurodymus, kurie priskirtini pavaduotojo socialiniam

darbui funkcijoms bei uZduotims ir neprieStarauja Lietuvos Respublikos teises aktams;
6.39. pavaduoja direktoriq, nesant jam darbe del ligos, atostogq, komandiruodiq ar kitq

svarbiq prieZasdiq.
7. Negaledamas ateiti i darb4 del rimtq pateisinamq prieZasdiq apie tai prane5a

direktoriui.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE

8. Pavaduotojas socialiniam darbui atsako uZ:

8.1. pareigybes apra5yme ir kituose teises aktuose nurodytq pareigq tinkam4 vykdym4,
jam pavestq uZduodiq atlikim4 laiku;

8.2. piktybiSkai padaryt4 materialing Lal4;
8.3. darbo drausmes paZeidimus;
8.4. ataskaitq, informacijos pateikim4laiku Tel5iq rajono savivaldybes administracijos

socialines paramos ir rtipybos skyriui;
8.5. profesines etikos laikym4si ir konfidencialios informacijos saugojim4.
9.UZ savo pareigq netinkam4 vykdym4 direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui

atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
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