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GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAGALBOS VAIKUI IR ŠEIMAI 

PADALINIO BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 

 INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinio (toliau – 

PVSP)  individualios priežiūros darbuotojas priskiriamas specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis – padėti likusiems be tėvų globos vaikams (toliau – vaikai) 

adaptuotis PVSP bendruomeniniuose vaikų globos namuose (toliau – globos namuose), tenkinti 

socialinius, buitinius, ugdymo, kitus specialiuosius poreikius, teikti socialinę ir kitą pagalbą, 

bendradarbiauti su socialiniu darbuotoju, socialiniu pedagogu bei kitais specialistais. 

4. Individualios priežiūros darbuotojas tiesiogiai pavaldus PVSP padalinio vadovui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Individualios priežiūros darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. Pareigybės išsilavinimas – būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 

įgyta profesinė kvalifikacija. 

5.2. Darbuotoju turi teisę dirbti: 

5.2.1. asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros 

darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo 

ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo 

programą, arba 

5.2.2. asmuo, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 

akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 

160 akademinių valandų mokymus, arba 

5.2.3. asmuo, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo 

profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 

akademinių valandų įžanginius mokymus. 

5.3. Turėti minimalių teorinių bei praktinių žinių apie globą, slaugą, reabilitaciją. 

5.4. Žinoti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, vaiko teisių apsaugos nuostatas ir 

pagrindinius socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus. 

5.5. Žinoti vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus, amžiaus tarpsnių bei specialiųjų 

poreikių ypatumus. 

5.6. Žinoti pirmosios medicininės pagalbos būdus ir sugebėti ją suteikti globotiniams. 

5.7. Žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos reikalavimus. 

5.8. Būti išklausęs higienos mokymo kursus ir turėti atitinkamą pažymėjimą. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. vykdo vaikų globą ir ambulatorišką slaugymą, rūpinasi ligų profilaktika, esant 

reikalui kviečia medicininę pagalbą, atstovauja vaikus gydymo įstaigose, laiku, pagal medikų 

nurodymus, sugirdo vaikams paskirtus medikamentus; 

6.2. dirba komandoje su globos namų socialiniais darbuotojais, socialiniais pedagogais 

bei kitais specialistais; 
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6.3. gerbia vaikus ir vertina kiekvieno iš jų unikalumą; 

6.4. vertina visus vaikus vienodai ir teikia jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų šeimų 

socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ir pažiūrų, yra objektyvus priimant sprendimus, 

nesivadovauja išankstinėmis nuostatomis; 

6.5. laikosi konfidencialumo, informaciją apie vaiką teikia tik įstatymų numatytais 

atvejais ir tik siekiant geriausiai apginti vaiko interesus; 

6.6. sistemingai kelia savo kvalifikaciją; 

6.7. kiekvieną darbo dieną pildo savo darbo veiklos žurnalą; 

6.8. ugdo globotinių darbinius įgūdžius: moko savarankiškai tvarkyti gyvenamąsias ir 

bendrąsias patalpas, aplinką, saugiai naudotis buitiniais prietaisais, priemonėmis, gaminti maistą; 

6.9. pagal globos namuose nustatytą grafiką į parduotuvę vyksta tik su vaikais, padeda 

jiems nusipirkti reikiamų maisto produktų, buities bei higienos priemonių; 

6.10. rūpinasi vaikų higiena: užtikrina, kad vaikai švariai rengtųsi, laikytųsi 

sezoniškumo, kiekvieną dieną praustųsi, laiku būtų keičiama patalynė, drabužiai; 

6.11. padeda vaikams pamokų ruošoje, užtikrina, kad vaikai tinkamai pasiruošę atvyktų 

į bendrojo lavinimo, profesines bei aukštąsias mokyklas; 

6.12. užtikrina, kad vaikai laikytųsi globos namuose nustatyto dienos režimo, vidaus 

elgesio taisyklių; 

6.13. teikia pagrįstus pasiūlymus dėl vaikų skatinimo už padarytą pažangą; 

6.14. teikia pagrįstus pasiūlymus dėl vaikų drausminimo už padarytus elgesio bei 

drausmės pažeidimus; 

6.15. teikia pagrįstus pasiūlymus dėl vaikų veiklos, užimtumo, dienos režimo gerinimo, 

vidaus tvarkos taisyklių pakeitimo; 

6.16. rūpinasi vaikų laisvalaikio užimtumu globos namuose, parenkant veiklas pagal 

vaiko amžių bei raidą; 

6.17. kuria artimą ryšį su vaiku, gerina globos namų mikroklimatą, dalyvauja rengiant 

ir įgyvendinant vaiko ISGP; 

6.18. keičiantis darbo pamainai užtikrina, kad visi globotiniai būtų namuose, užpildo 

pastabų žurnalą, pateikia reikiamą informaciją kitam darbuotojui, vaikų priėmimo - perdavimo 

žurnale užrašo vaikų, esančių globos namuose, skaičių; 

6.19. nepalieka vaikų be priežiūros; 

6.20. prižiūri globos namų patalpas, aplinką, palaiko jose švarą ir tvarką, pasibaigus 

darbo pamainai palieka tvarkingą darbo vietą; 

6.21. pagal įstaigoje nustatytą tvarką, lydi vaikus bendrose išvykose, renginiuose, 

atsako už jų saugumą; 

6.22. sprendžia konfliktinę situaciją, informuoja globos namų socialinius darbuotojus, 

socialinius pedagogus, prireikus ir įstaigos administraciją bei kitus specialistus apie probleminę 

situaciją, aprašo ją raštu; 

6.23. užtikrina tvarką, ramybę bei vaikų saugumą nakties metu; 

6.24. neleidžia pašalinių asmenų, žiniasklaidos atstovų į globos namų patalpas, be 

įstaigos administracijos leidimo; 

6.25. išleidžia vaiką iš globos namų pas gimines, artimuosius ar kt., tik suderinus su 

globos namų socialiniu darbuotoju, socialiniu pedagogu, įstaigos administracija, užpildo reikiamus 

vaiko išvykimo iš globos namų dokumentus; 

6.26. darbo metu savavališkai iš globos namų pasišalinusiam vaikui vykdo jo paiešką, 

rašo pranešimą įstaigos direktoriui, informuoja socialinį darbuotoją, socialinį pedagogą, praneša 

policijai dėl vaiko pasišalinimo ir paieškos; 

6.27. dalyvauja PVSP bendruose renginiuose, susirinkimuose, sociokultūrinėje bei 

savanoriškoje veikloje; 

6.28. ruošia ataskaitą apie pasiektus darbo rezultatus, kasmetiniam darbuotojo darbo 

veiklos vertinimui; 
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6.29. vykdo kitą įstaigos direktoriaus, PVSP padalinio vadovo, socialinio darbuotojo, 

socialinio pedagogo, pavestą darbą, susijusį su individualios priežiūros darbuotojo darbu ir 

neprieštaraujantį teisės aktams; 

6.30. gina ir gerbia savo įstaigos interesus; 

6.31. bendrauja ir bendradarbiauja su asmenimis iš vaiko socialinės aplinkos. 

 

IV. VAIKŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

7. Individualios priežiūros darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines 

patyčias, smurtą: 

7.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

7.2. primena vaikui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, globos namų 

nuostatas ir vaiko elgesio taisykles; 

7.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą globos namų socialinį darbuotoją, 

socialinį pedagogą apie įtariamas ar įvykusias patyčias; 

7.4. esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (socialinį darbuotoją, socialinį pedagogą, globos namų darbuotojus, PVSP padalinio 

vadovą) ir/ar institucijas (pvz., policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

8. Individualios priežiūros darbuotojas įtaręs, ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje 

arba gavęs apie jas pranešimą: 

8.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

8.2. įvertina grėsmę vaikui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (socialinius darbuotojus, socialinius pedagogus ir/ar globos namų darbuotojus, direktorių, 

PVSP padalinio vadovą) ar institucijas (policiją); 

8.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių 

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

8.4. raštu informuoja patyčias patyrusio vaiko globos namų socialinį darbuotoją, 

socialinį pedagogą apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

8.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt. 

____________________________ 
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