BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ
SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI
REIKALAVIMAI

1.

Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. Turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka būti išklausius įžanginius mokymus pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios
priežiūros ar asmeninio asistento profesinio pasirengimo programą arba įgijęs socialinio
darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinę kvalifikaciją.
1.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą,
žmogaus teises, asmens apsaugą, darbo, priešgaisrinę ir civilinę saugą.
1.3. Išmanyti socialinio darbo pagrindus ir darbo su atskiromis asmenų grupėmis (senyvo
amžiaus asmenimis, negalią turinčiais suaugusiais asmenimis ar pan.) ypatumus.
1.4. Išmanyti asmens higienos palaikymo ir užtikrinimo bei slaugos (ar susijusių su tuo)
procesus.
1.5. Mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis privalo atitikti pirmosios valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos reikalavimus.
1.6. Gebėti vykdyti socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

2.

Darbuotojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

2.1. Vykdo ir įgyvendina, pagal nustatytas atsakomybės ribas, Globos namų direktoriaus
įsakymų patvirtintos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo kokybės
politikos turinyje nurodytų taisyklių ir tvarkos aprašų nuostatas.
2.2. Vykdo ir įgyvendina, pagal nustatytas atsakomybės ribas, Globos namų direktoriaus
įsakymų patvirtintos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybės politikos turinyje
nurodytų taisyklių, tvarkos aprašų ir procedūrų nuostatas.
2.3. Vykdo ir įgyvendina, pagal nustatytas atsakomybės ribas, Globos namų direktoriaus
įsakymų patvirtintos apskaitos politikos turinyje nurodytų taisyklių ir tvarkos aprašų nuostatas.
2.4. Tiesioginiame darbe vykdo ir įgyvendina teisėtus socialinių darbuotojų nurodymus ir
pavedimus susijusius su socialinių (ar susijusių su tuo) paslaugų teikimu.
2.5. Stebi ir informuoja atsakingus darbuotojus apie gyventojo vidinius ir išorinius ryšius,
aplinką, bendrą fizinę ir psichinę būklę.
2.6. Vykdo maitinimo (ar susijusių su tuo) procedūras (maitina ir/arba padeda valgyti, esant
poreikiui ir prižiūrint bendrosios praktikos slaugytojui maitina zondu, gyventojui pasiūlo ir
paduoda šiltą arba šaltą gėrimą ar vandenį, padeda ir/arba sugirdo skysčius ir pan.).
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2.7. Vykdo pagalbos judant (ar susijusių su tuo) procedūras (padeda gyventojui apsirengti,
nusirengti, uždeda ar nuima apsaugos liemenę, padeda atsistoti, atsisėsti, judėti ar keisti padėtį
stovint, sėdint ar gulint, padeda gyventojui naudotis specialiais įtvarais, ramentais, lazdomis,
vaikštynėmis, vežimėliais ar kitomis specialiomis priemonėmis, lydi pasivaikščiojimo metu,
veža reabilitacinėms procedūroms, laisvalaikio ar užimtumo veikloms, į gydymo ir/arba kitas
įstaigas ar pan.).
2.8. Dalyvauja, kartu su gyventoju, organizuojamuose laisvalaikio ir užimtumo veiklose,
padeda gyventojui realizuojant individualius gebėjimus.
2.9. Vykdo techninius darbus (paskirsto išduotas higienines ir darbo priemones, lovos
skalbinius).
2.10. Nuolat primena ir informuoja gyventojus naudojimosi funkcine lova ar iškvietimo sistemos
taisykles, vykdo lovos ir kitų specialiųjų įrenginių reguliavimą.
2.11. Vykdo lydėjimo ir pasiuntinio funkcijas.
2.12. Laikosi Globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, racionaliai naudoja
turimus materialinius išteklius.
2.13. Globos namų direktoriaus pavedimu dalyvauja globos namų vykdomų projektų veiklose,
sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje. Dalyvauja rengiamuose pasitarimuose.
3.

Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, kitus globos namų direktoriaus,

direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams rašytinius ir žodinius nurodymus ir pavedimus,
susijusius su funkcijomis.
___________________________
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