SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinį išsilavinimą bei būti
baigusiam įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus;
3.2. būti susipažinusiam ir vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį darbą,
socialinių paslaugų teikimą, klientų aptarnavimą bei kitomis teisės normomis, reikalingomis
socialiniam darbui užtikrinti; vadovautis Socialinių darbuotojų etikos kodeksu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. nepalieka darbo vietos, kol neatvyksta keičiantis darbuotojas; perduodamas pamainą,
informaciją perduoda pamainą perimančiam darbuotojui;
4.2. priimdamas pamainą, realiai apžiūri visas patalpas ir teritoriją;
4.3. pildo Pamainų priėmimo-perdavimo žurnalą, kuriame fiksuoja visus svarbius įvykius;
4.4. kontroliuoja Gyventojų vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, informaciją apie pažeidimus
įrašo Pamainų priėmimo-perdavimo žurnale;
4.5. neįleidžia į Nakvynės namus pašalinių asmenų;
4.6. atvežtus policijos ar savarankiškai atvykusius klientus registruoja Laikino apnakvindinimo
registracijos žurnale;
4.7. išduoda gyventojams raktus ir kontroliuoja jų grąžinimą, atrakina kambarį, jei gyventojas
pametė raktą;
4.8. prižiūri, kad gyventojai tvarkingai laikytų maisto produktus šaldytuvuose ir šaldikliuose.
Kontroliuoja, ar ant maisto produktų pakuotės yra užrašyta gyventojo pavardė arba vardas; kartu
su gyventoju įvertina maisto produktų tinkamumą vartoti, jei produktai netinkami, paprašo
pašalinti;
4.9. patikrina, ar budintis gyventojas tinkamai sutvarkė bendro naudojimo patalpas, o
patikrinimo rezultatus įrašo į Gyventojų budėjimo žurnalą;
4.10. esant reikalui, neįgaliems ar sergantiems Nakvynės namų gyventojams padeda paruošti
valgį, išsimaudyti, pakeisti patalynę ir drabužius;
4.11. pastebėjęs gyventojo sveikatos būklės pablogėjimą, apie tai informuoja socialinį
darbuotoją ar slaugytoją;
4.12. esant būtinybei, kviečia greitąją medicinos pagalbą;
4.13. sprendžia konfliktines situacijas ir apie jas informuoja Nakvynės namų direktorių,
socialinius darbuotojus, konsultuojasi su socialiniu darbuotoju dėl asmens socialinių problemų
sprendimo;
4.14. kviečia policiją, jei gyventojai savo veiksmais kelia grėsmę kitų gyventojų, darbuotojų
sveikatai ar gyvybei ar Nakvynės namų turtui;
4.15. tobulina profesinę kompetenciją;
4.16. vykdo kitus direktoriaus, socialinio darbuotojo pavedimus bei nurodymus, reikalingus
įstaigos veiklai užtikrinti.
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