
 

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, 

EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

   Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Psichikos 

sveikatos centro (toliau – Centras) socialinio darbuotojo pareigybė yra reikalinga sustiprinti į 

Polikliniką besikreipiančio ar joje besigydančio asmens prisitaikymo prie aplinkos 

sugebėjimus, atnaujinti ryšius su bendruomene ir skatinti pilnavertiškesnį asmens socialinį 

funkcionavimą. Socialinio darbuotojo paskirtis yra teikti socialines paslaugas pacientui ir jo 

šeimai. 

    Šias pareigas einantis darbuotojas dirba komandoje su gydytoju psichiatru ar 

gydytoju vaikų ir paauglių psichiatru, medicinos psichologu ir psichikos sveikatos slaugytoju.  

    Socialinis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Centro vyresniajam slaugytojui, o 

jo nesant - direktoriaus įsakymu paskirtam pavaduojančiam asmeniui. 

    Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, 

laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais) socialinį darbuotoją gali pavaduoti 

direktoriaus įsakymu paskirtas kitas socialinis darbuotojas. 

    Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, 

laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais) šias pareigas einantis darbuotojas gali 

pavaduoti kitą socialinį darbuotoją. 

Šias pareigas einantis darbuotojas Poliklinikoje dirba pagal darbo sutartį. 

   Darbuotojas, einantis Centro socialinio darbuotojo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

kvalifikacinius reikalavimus: 

 -būti įgijęs socialinio darbo studijų krypties aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą; 

 -gerai mokėti valstybinę kalbą; 

 -mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Outlook, Internet Explorer) programiniu paketu; 

 -būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių 

paslaugų katalogu, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu, kitais galiojančiais teisės aktais, 

reglamentuojančiais socialinį darbą bei sveikatos apsaugos sistemą; 

 -gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą; 

 -turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

 Šias pareigas einantis darbuotojas: 

 -įvertina paciento socialinę situaciją (esant poreikiui – paciento namuose): 

 -surenka ir kaupia informaciją apie paciento socialines problemas ir aplinką; 

 -tarpininkauja tarp sveikatos priežiūros personalo ir paciento; 

 -sudaro individualų socialinės pagalbos pacientui planą; 

 -numato pacientui konkrečias socialinės pagalbos priemones ir būdus; 

teikia informaciją ir konsultuoja pacientą (šeimą): 

 -apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų; 

 -apie jo teises ir galimybes konkrečiu atveju; 

 -kaip elgtis iškilus problemoms ar konfliktams dėl paciento sveikatos būklės pakitimų; 

 -apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padeda jas pasirinkti; 

 -padeda tvarkyti globos, rūpybos, paslaugų namuose, pensijų gavimo dokumentus; 

 -informuoja ir konsultuoja paciento artimuosius apie pagalbos poreikį ir priemones; 

 -organizuoja ir dirba su pacientų savipagalbos grupėmis; 

bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklą su kitomis institucijomis: 
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-gali atstovauti ir ginti paciento teises ir teisėtus interesus įvairiose institucijose bei 

organizuoti juridinę pagalbą; 

-koordinuoja santykius su šeima, darboviete ir padeda spręsti iškilusius konfliktus; 

-rengia paciento perkėlimo į globos įstaigą dokumentus; 

-raštu praneša savivaldybės globos ir rūpybos skyriui apie pacientui reikalingas socialines 

paslaugas; 

-sprendžiant paciento socialines problemas, bendradarbiauja su gydytojais, slaugos 

specialistais; 

-konsultuojasi su kitų institucijų socialiniais darbuotojais; 

-teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja paciento priverstinio stacionarizavimo procese, esant 

būtinybei vyksta į paciento gyvenamąją vietą;  

-kartu su pacientais dalyvauja jiems organizuojamuose kitų sveikatos priežiūros ir socialinių 

įstaigų renginiuose; 

-įvertina paciento ir (ar) jo šeimos narių poreikius, numato ir vertina paslaugų, tenkinančių 

kompleksinius bei specifinius paciento interesus, poreikį, taikant atvejo vadybos principus;  

-organizuoja ir (ar) veda užsiėmimus užimtumo, edukacinės, gebėjimų ir socialinių įgūdžių 

ugdymo, naujų elgesio modelių formavimo, problemų sprendimo grupėse, atsižvelgdamas į paciento 

gebėjimus ir ligos ypatumus; 

-į pagalbos procesą įtraukia paciento šeimą ir artimuosius; 

-siekia užtikrinti socialinių paslaugų tęstinumą; 

-domisi socialinio darbo sveikatos apsaugos sistemoje patirtimi ir pasiekimais, taiko pažangią 

patirtį; 

-vertina savo pagalbos efektyvumą konkrečiam asmeniui ir siūlo darbo gerinimo priemones; 

-rengia socialinės veiklos ataskaitas ir pranešimus; 

-dalyvauja Poliklinikoje organizuojamuose susirinkimuose, konferencijose, seminaruose, 

komisijose, bendruose moksliniuose tyrimuose, jei tai susiję su jo vykdomomis darbinėmis 

funkcijomis;  

-informuoja bendradarbius apie savo veiklą ir darbo metodus;  

-Centro vyresniajam slaugytojui teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl Centro socialinio 

darbo gerinimo; 

-Centro vyresniojo slaugytojo pavedimu dalyvauja Poliklinikos funkcinių padalinių (veiklos 

projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;  

-teisės aktų nustatyta tvarka tvarko pacientų asmens duomenis ir saugo jų paslaptį;  

-kaupia ir sistemina norminę bei metodinę medžiagą, reikalingą darbo funkcijoms atlikti;  

-savo darbe vadovaujasi galiojančiais LR teisės aktais ir Poliklinikos direktoriaus įsakymais 

bei laikosi šių teisės aktų reikalavimų;  

-įsipareigoja nenaudoti Poliklinikos turto jokiai kitai veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymą 

arba jeigu yra gautas išankstinis darbdavio rašytinis leidimas; 

-įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo pareigas ir funkcijas; 

-Centro vyresniojo slaugytojo, Direktoriaus pavaduotojo slaugai ar Poliklinikos direktoriaus 

pavedimu vykdo ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose ir/ar jų prieduose nenurodytas funkcijas, 

jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Poliklinikos Centro darbą ir/ar pasiekti 

įstaigos strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos 

priemokos/priedai, jei tai yra sulygta darbo sutartyje). 
  


