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SOCIALINIO DARBO PADALINIO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

Socialinio darbo padalinys: vyriausias socialinis darbuotojas, socialiniai darbuotojai, socialinio
darbuotojo padejejai.
l.Vyriausiuoju socialiniu darbuotoju dirbti priimamas asmuo, turintis auk5tqiI i5simokslinim% ne

Zemesng nei vyresniojo socialinio darbuotojo kategorij4 sugebantis i5klausyti, analizuott, apibendrinti,
sisteminti ir vertinti kliento jausmus, poZiiirius, savitus asmenybes bruoZus, prieZasdiq ir pasekmiq rySi, rasti
alternatyvius sprendimus, prognozuoti socialing situacij4.

2.Vyr.soc.darbuotojas privalo Zinoti socialinio darbo teorijos ir praktikos pagrindus, lstatymus ir
kitus normatyvinius dokumentus socialines politikos klausimais, sugebeti nustatlrti imoniq socialinius
poreikius, suprasti jq esmp; sugebeti ivertinti situacijq vadovauti ir organizuoti planuoti, koordinuoti ir
kontroliuoti darbq analizuoti informacijq daryti i5vadas, gebeti operatyviai ir savaranki5kai priimti
sprendimus; i5klausyti ir paZinti klient4 tarpininkauti, diegti paLangiqpatirti.

3.Socialiniu darbuotoju dirbti priimamas asmuo, turintis auk5tqji (universitetini ar kolegini)
socialinio darbo ar jam prilygint4 i5silavinim6 sugebantis i5klausyti, analizuot| apibendrinti, sisteminti ir
vertinti kliento jausmus, poZi[rius, savitus asmenybes bruoZus, prieZasdiq ir pasekmirl rySi, rasti
alternatyvius sprendimus, prognozuoti socialing situacij4.

4.Socialinis darbuotojas turi suprasti, kaip funkcionuoja visuomene ir atskiras individas. Tam
reikalinga tarpusavyje susijusirl Ziniq visuma apie Zmog6 jo aplink4 ir tarpusavio santykius.

S.Socialinio darbo vizija - suteikti galimybg Zmonems savaranki5kai [veikti iSkilusias socialines
problemas.

6.Socialinis darbas orientuojamas ne i izoliuot4 asmen! bet I asmeni, esanti tam tikrte socialineje
aplinkoje ir veikiam4 tam tikrq socialiniq veiksniq. Socialinio darbo reikalavimas - sisteminis poZifrris, kad
visi hys elementai - asmuo, aplinka ir asmens bei aplinkos santykiai sudarytq vientis4 visurn4.

T.Socialinio darbuotojo padejeju priimamas dirbti asmuo turintis vidurini, proltechnini,
aul<StesnijI ir kt. i5silavinimq igijgs socialinio darbo kvalifikacinE kategorij4.

7.l.Zinios ir igfidZiai: socialinio darbuotojo padejejas privalo tureti minimaliq teoriniq bei
praktiniq Ziniq apie glob4 slaugq reabilitacij4; privalo kelti kvalifikacij4 [vairiuose kursuose ir darbo
vietoje, sugebejimas nustatyti Zmoniq socialinius poreikius ir suprasti esmg; sugebejimas analizuoti
informacij4 daryti i5vadas, [vertinti situacijq rizikos faktorius; sugebejimas kokybi5kai operatyviai ir
savaranki5kai priimti sprendimus, organizuoti ir planuoti darb4 diegti paLangiqpatirti, tarpininkauti ir
skatinti, i5klausyti ir paZinti klient4 bendrauti su klientais ir kolegomis.

7.2.asmenines savybes: gebejimas bendrauti su neigaliaisiais, mokejimas dirbti komandoje,
pareigingumas, empati5kumas, gebejimas i5vengti konflikt6 dvasine tviftybe, loginis mqstymas, gera
orientacija, ryZtingumas, sugebejimas derintis prie pokydiq, pasitikejimas savimi, reiklumas sau ir
kitiems.

II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS

I .Sprgsti gyventojq socialines problemas.
2.Vesti dokumentacijq apie esamq gyventoj o socialinE b[klg.
3.Planuoti bei organizuoti darb4 grupese bei individualiai.
4.Kordinuoti ir kontroliuoti socialinio darbuotojo padejejo darb4.

5.Vertinti individualaus darbo su gyventojais rezultatus.
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6.Ginti gyventojo teises, atstovauti jiems uZ globos namq ribq.
7 . Lavinti gyventojo sugebejimus, nukreipti juos tinkama linkme.
8.Bendradarbiauti su gyventojo artimaisiais
9.Kartu su kitais darbuotojais bei padiu gyventoju suprasti, [vertinti ir tenkinti jo

poreikius ir pageidavimus.
I 0.Tenkinti dvasinius poreikius.
I I.Sukurti gyventojui aplink4kurioje jis jaustqsi saugus.
l2.Skatinti globos namq gyventojus bendrauti su visuomeng.
I 3. Skatinti bendravim4 tarp gyventojq gerinti bendravimo kokybE.
14.Organinroti ir Svgsti gimtadienius.
l5.Stebeti gyventojo sveikatos b[klg ir informuoti specialistus.
I 6.Laikytis konfi dencialumo.
lT.PriZiEreti, kad gyventojai laikytqsi globos namrlvidaus tvarkos taisykliq.
lS.Padeti susiwarkyti su jo materialinemis vertybemis ir pinigais.
l9.Ruo5ti ir igyvendinti socialinio darbo planus.
20.Dirbti pagal sudarytq darbo grafik4.
2l.Dirrbo grafiko pakeitimai galimi atsiradus reikalui ir ra5tu suderinus su direktoriaus

pavaduotoja soc. ir med. darbui.
Z2.GfieLtai draudZiama savavali5kai pasi5alinti i5 darbo.
23.Vadovautis komandinio darbo principais.
24.Patikslinti, kad sugulg gyventojai b0tq nusirengq ir nusiplovg kojas.
25.Pastebejg, kad savavali5kai pasi5alino gyventojas, nedelsiant prane5ti budindiai
slaugytojai arba socialiniam darbuotojui.
26.Palaik{ri 5var4 ir tvarkq kambariuose.
2T.Maudyti ir prausti gyventojus.
28.Maitinti gyventoj us.

29. Suderinti su administracij a gyventoj q i5vykimq ato stoloms.
30.Lydeti gyventojus i5vykose uZ globos namq ribq.
3 | .Or ganizuoto gyventoj ams poil s[ ir Zaidimus.
32.Kelti savo kvalifikacijq.
33.Ginti savo globos [staigos interesus.

III. ETIKA

34.Socialinis darbas grindZiamas humanitarinemis vertybemis:
34.l.individualizacijos: Zmogus yra vertas pagarbos ir unikalus;
34.2.empatijos: kiekvienas individas, grup6, bendruomene turi tiketi, kad bus suprasti;
34.3.priemimo: kiekvienas individas turi teisg b[ti toks, koks yra, o ne toks, kok[ nori ji

mat54i socialinis darbuotojas;
34.4.konfidencialumo: butina laikytis paslapties saugojimo principo;
3 4. 5.neteisimo : socidlinis darbuotoj as neturi biiti teisej as ;

34.6.pasitikejimo klientu: socialinis darbuotojas neturi rodyti [tarumo, bet tiketi gyventoju;
3 4. T.tiesioginio nekonfrontavimo su gyventoj u;
34.8.Zmogi5kqjq santykiq gerbimo: socialinis darbuotojas ir klientas turi susitarti, ko jie

siekia.
35.Socialinio personalo elges[ reguliuoja socialinio darbuotojo etikos kodeksas.

IV. TEISES

36.Gauti reikiam4 informacij4 apie gyventoja i5 kitq istaigq ir institucijq.
37.Teikti pasifllymus kitoms institucijoms del darbo gerinimo.
3 S.Tobulintis ir kelti kvalifi kacij 4.
3 9.Apskqsti kiq institucij q neteisetus veiksmus gyventoj o atZvi I giu.

40.Turdti asmens saugumo garantijas.
4l.Tarpininkauti gyventojui [vairiose [staigose, padedant sprqsti iSkilusias problemas.
42.Tureti tinkamas darbo s4lygas.
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,  3.Dalyvauti profesiniq s4iungq darbe.

i'JI V. ATSAKOMYBE

| 44.U2 nekokybi5kai, paveluotai ar klaidingai atlikt4darbq.
45.Ui: glrventojo ne informavim4 apie socialinirl klausimq sprendim4 ir jo interesq apginim4.
46.U2 glrventojo konfidencialios informacijos paskloidimq.
47 .Vi: profesines etikos klaidas, nesklandumus darbe ir nustat5rtq pareigq nevykdymq.
48.ULi:alab padarylqgrventdui ar [staigai, del savo kaltes ar neatsargumo.
49.Ut' socialinio darbo padalinio veikl4 ir kontrolg atsakingas vyriausias socialinis darbuotojas.
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