
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 socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta 

tvarka būti išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 

mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus; 

3.2. būti susipažinusiam ir savo darbe 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. kontroliuoja Gyventojų vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, apie pažeidimus informuoja 

įstaigos direktorių ir socialinį darbuotoją; 

4.2. neįleidžia į Nakvynės namus pašalinių asmenų; 

4.3. 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; 

 4.4. išduoda gyventojams raktus ir kontroliuoja jų grąžinimą, atrakina kambarį, jei gyventojas 

pametė raktą; 

4.5. atvykus naujam gyventojui, išduoda patalynę  ir organizuoja jos keitimą, taip pat surenka 

patalynę gyventojui išsikėlus ir  padeda patalynę į sandėlį; 

4.6. organizuoja gyventojų patalynės ir drabužių skalbimą; 

4.7. teikia pagalbą Nakvynės namų gyventojams, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, pagal 

individualius asmens poreikius kasdienio gyvenimo veikloje:  tvarkantis buityje ir namų ruošoje, 

apsirūpinant maisto produktais ir ruošiant valgį, rūpinantis asmens higiena, skatina asmenis būti 

savarankiškais; 

4.8. esant poreikiui, dalyvauja sudarant, peržiūrint individualios pagalbos asmeniui planą, vykdo 

socialinio darbuotojo pavedimus, siekiant įgyvendinti individualios pagalbos asmeniui planą; 

4.9. stebi gyventojų elgesį ir sveikatos būklę, imasi priemonių, kad būtų išvengta galimų kūno 

sužalojimų ir savižudybių, esant būtinybei, kviečia greitosios medicinos pagalbos, policijos 

tarnybas ir apie tai informuoja socialinius darbuotojus; 

4.10. kilus konfliktui tarp gyventojų ar gyventojams kitaip netinkamai elgiantis, priima konflikto 

sprendimo būdus, informuoja socialinius darbuotojus; 

4.11. socialinio darbuotojo nurodymu palydi ir atstovauja gyventojų interesams asmens sveikatos 

priežiūros ir kitose įstaigose; 

 4.12. periodiškai tikrina gyvenamąsias bei bendro naudojimo patalpas ir apie gedimus, įvairius 

pažeidimus  praneša ūkvedžiui;  

 4.13.  vykdo kitus Nakvynės namų direktoriaus, socialinio darbuotojo pavedimus bei nurodymus, 

susijusius su pareigybės funkcijomis ir reikalingus įstaigos veiklai užtikrinti. 

 

___________________________________________ 


