
 

SENELIŲ GLOBOS PADALINIO SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS  

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinis išsilavinimą; 

1.2. būti  išklausęs įvadinius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus, kasmet dalyvauti pakartotiniuose 

socialinio darbuotojo padėjėjo mokymuose; 

1.3. gebėti bendrauti su gyventojais, turėti žinių apie jų  asmeninių ir socialinių problemų specifiką, mokėti 

jas taikyti profesinėje veikloje; 

1.4. gebėti padėti gyventojams apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis 

skirtomis techninės pagalbos bei kitomis kompensacinėmis priemonėmis; 

1.5. gebėti dirbti komandoje su socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. padeda paslaugų gavėjams: 

2.1.1.  orientuotis ir judėti aplinkoje, įstaigoje ir už jos ribų; 

2.1.2.  apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

2.1.3. įsitraukti į užimtumo, darbo terapijos, meno terapijos ar kitą veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti; 

2.1.4. naudotis kompensacinės technikos priemonėmis;  

2.1.5. pasikeisti rūbus, patalynę, pasikloti lovą,  išsimaudyti; 

2.1.6. atlikti spintų, spintelių, kambarių valymą ir priežiūrą;  

2.2. vykdo paslaugų gavėjų slaugą ir globą; 

2.3. valo langus 2 k. metuose; 

2.4. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes gyventojui padeda: 

2.4.1. įlipti ir išlipti iš transporto priemonės; 

2.4.2. judėti po įstaigą, pasiekti užsiėmimų patalpą, kitus gyventojus, patalpas bei visuomeninius objektus; 

2.5. laikosi asmens higienos; 

2.6. prižiūri gyventojo genitalijų srities švarą; 

2.7. rūpinasi burnos švara, valo dantis, prižiūri dantų protezus, rūpinasi akių švara; 

2.8. skuta plaukuotas kūno dalis;  

2.9. rūpinasi mirštančiais gyventojais ir jų artimaisiais; 

2. 10. pasirūpina, kad mirus gyventojui, kambaryje likę asmeniniai daiktai būtų perduoti jo artimiesiems, 

kambarys būtų paruošiamas naujam gyventojui; 

2.11. numato socialinių, buitinių, higieninių, darbinių bei kitų ugdymo įgūdžių skatinimo ir pasiekimo 

būdus bei pagalbos gyventojams teikimo metodus ir juos taiko praktiniame darbe bendradarbiaujant su 

socialiniu darbuotoju ir kitais specialistais; 

2. 12. vykdo kitą socialinio darbuotojo ar kito specialisto pavestą darbą, jeigu jis neprieštarauja teisės 

aktams; 

2. 13. laikosi informacijos apie gyventoją  konfidencialumo (paslapties išlaikymo principų) savo veikloje; 

 


