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AKMENĖS SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1.
Akmenės seniūnijos socialinio darbuotojo padėjėjas yra trečios grupės pareigybė.
2.
Pareigybės lygis – C.
3.
Pareigybės paskirtis – gerinanti ryšius tarp seniūnijos gyventoju ir jų aplinkos, siekiant
padėti asmenims ar jų bendruomenėms prisitaikyti prie aplinkos ir integruotis visuomenėje.
4.
Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus seniūnui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI
5.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą socialinio darbuotojo
kvalifikaciją;
5.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
5.3. žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės
aktais;
5.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti
kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;
5.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą;
5.6. laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikianti tik įstatymų
numatytais atvejais ir tik siekiant apginti kliento interesus
5.7. būti pareigingas, darbštus, mokėti bendrauti su klientais.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6.
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. teikia informaciją Socialinio darbo organizatoriui apie seniūnijos teritorijoje gyvenančius
asmenis, kuriems reikalinga socialinė parama: vienišus senelius, neįgaliuosius, daugiavaikes šeimas,
problemines šeimas, rizikos grupės asmenis (benamius, narkomanus, alkoholikus ir kt.);
6.2. lankosi neįgalių dėl senatvės ar ligos asmenų šeimose, daugiavaikėse ir probleminėse
šeimose, siūlo būdus klientu socialinėms problemoms spręsti;
6.3. pagal Socialinės paramos skyriaus ir kitų institucijų poreikius tiria socialinės paramos
reikalaujančių seniūnijos gyventojų buitines gyvenimo sąlygas ir atlieka socialinės padėties
įvertinimą;

6.4. bendradarbiauja su Socialinės paramos skyriumi, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis,
mokyklomis, pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, Psichikos sveikatos centru, Policijos
komisariatu, VSDFV Mažeikių skyriaus Akmenės skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis ir
kt. institucijomis socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams klausimais;
6.5. atsižvelgiant į šeimos socialinę padėtį, teikia pasiūlymus dėl vaikų nemokamo maitinimo
mokymo įstaigose;
6.6. sudaro ir teikia asmenų, siunčiamų atlikti visuomenei naudingą veiklą, sąrašus;
6.7. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus socialinio darbo organizatoriui;
6.8. organizuoja Seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos darbą (sukviečia komisijos
narius ir piniginės socialinės paramos gavėjus ir kitus asmenis, suinteresuotus dėl piniginės socialinės
paramos skyrimo, ruošia medžiagą svarstymui, protokoluoja);
6.9. teikia Savivaldybės administracijai rekomendacijas dėl piniginės socialinės paramos
skyrimo;
6.10. pagal savo kompetenciją konsultuoja seniūnijos gyventojus socialinės paramos
klausimais;
6.11. kiekvieną mėnesį teikia Maltos Ordino Pagalbos Tarnybai skurdžiai gyvenančių asmenų
nemokamam maitinimui sąrašus;
6.12. vykdo kitus seniūno ir seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus vienkartinius
pavedimus pagal savo kompetenciją.
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