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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
AKMENĖS SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROJI DALIS
1. Akmenės seniūnijos socialinio darbo organizatorius (toliau tekste – socialinio darbo
organizatorius) tiesiogiai yra pavaldus seniūnui ir turi laikytis vidaus darbo taisyklių.
2. Socialinio darbo organizatorius turi žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Rajono Savivaldybės
direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.
3. Socialinio darbo organizatorius tiri tirėti nemažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą,
sugebėti bendrauti su žmonėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos
taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
4. Socialinio darbo organizatorius į darbą gali būti priimamas konkurso būdu, darbo sutartį
su juo sudaro seniūnas.

II. SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS FUNKCIJOS
5. Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie seniūnijos teritorijoje gyvenančius
asmenis, kuriems reikalinga socialinė parama: vienišus senelius, invalidus, daugiavaikes šeimas,
šeimas, globojančias vaikus, problemines šeimas, rizikos grupės asmenis (benamius, narkomanus,
alkoholikus ir kt.), šeimas, auginančias specialiųjų poreikių vaikus ir kt. Asmenis.
6. Lankosi neįgaliųjų dėl senatvės ar ligos asmenų šeimose, daugiavaikėse ir probleminėse
šeimose, auginančiuose specialiųjų poreikių vaikus ir kitų socialinės paramos reikalingų asmenų
šeimose, siūlo būdus klientų socialinėms problemoms spręsti.
7. Pagal Socialinės paramos skyriaus, Vaikų teisių apsaugos skyriaus ir kt. institucijų
poreikius tiria socialinės paramos reikalaujančių seniūnijos gyventojų buitines gyvenimo sąlygas ir
atlieka socialinės padėties įvertinimą.
8. Bendradarbiauja su Socialinės paramos skyriumi, Vaikų teisių apsaugos skyriumi,
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, mokyklomis, pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, Darbo
birža, Psichikos sveikatos centru, Policijos komisariatu, VSDFV Akmenės rajono skyriumi,
nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. Institucijomis socialinės paramos teikimo seniūnijos
gyventojams klausimais.
9. Sprendžia ankstyvosios intervencijos į socialinės rizikos šeimas problemas.
10.Domisi seniūnijos teritorijoje gyvenančių globojamų vaikų gyvenimo sąlygomis,
iškilusiomis problemomis ir pan.
11.Pavaduoja darbuotoją, kuris atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkciją, jo atostogų metu, susirgus ar

kitais atvejais, kai negali vykdyti savo pareigų, atlikdamas už jį minėtą funkciją.
12. Informuoja Vaikų teisių apsaugos skyrių apie pastebėtą prieš vaiką smurto atvejį.
13.Esant reikalui teikia išvadas, siūlymus, šeimų charakteristikas ir pan. vaikų teisių
apsaugos skyriui.
14.Sprendžia vaikų iš socialiai remtinų šeimų atrankos ir dokumentacijos tvarkymo
klausimus, vykstant į vaikų vasaros poilsio stovyklas, laikinai įdarbinant vaikus vasaros laikotarpiui
ir pan.
15.Atsižvelgiant į šeimos socialinę padėtį, teikia pasiūlymus dėl vaikų nemokamo maitinimo
mokymo įstaigose, esant reikalui padeda šeimai susitvarkyti reikiamus dokumentus.
16.Padeda ugdymo institucijoms spręsti nepilnamečių mokyklos nelankymo problemas.
17.Renka ir analizuoja informaciją apie seniūnijos gyventojų poreikius socialinių paslaugų
namuose teikimui.
18.Lankosi seniūnijos gyventojų namuose, įvertina individualius asmens poreikius pagalbai
namuose pagal asmens savarankiškumo įvertinimo metodiką, rengia ir pildo reikiamus dokumentus.
19.Organizuoja lankomosios priežiūros darbuotojų darbą bei sudaro asmeninius darbo
grafikus.
20.Kontroliuoja ir vertina lankomosios priežiūros darbuotojų darbą.
21.Analizuoja teikiamų pagalbos namuose paslaugų kokybę, prognozuoja jų poreikį.
22.Socialinės paramos skyriui teikia ataskaitas apie seniūnijos gyventojams suteiktas
socialines paslaugas.
23.Nagrinėja paslaugų gavėjų prašymus ir skundus lankomosios priežiūros darbuotojų darbu.
24.Konsultuoja lankomosios priežiūros darbuotojus, rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu.
25.Teikia pasiūlymus Socialinės paramos skyriui dėl socialinių paslaugų sistemos plėtros,
paslaugų kokybės gerinimo, teikia duomenis socialinės paramos programų sudarymui.
26.Atsako už socialinių paslaugų organizavimą įvairioms seniūnijos teritorijoje gyvenančių
asmenų grupėms.
27.Bendradarbiauja su Darbo birža, pasirenka bedarbius socialinių paslaugų teikimui, vertina
jų tinkamumą dirbti laikinais lankomosios priežiūros darbuotojais.
28.Telkia socialinio darbo savanorius ir jiems vadovauja.
29.Koordinuoti savanorišką ir profesinę paramą klientams.
30.Konsultuoja seniūnijos gyventojus socialinės paramos klausimais.
31.Ruošia dokumentus ir atstovauja seniūnijos gyventojų interesus civilinės bylose dėl
globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
32.Lanko asmenis, kuriems nustatyta globa (rūpyba),kontroliuoja ,ar globėjai (rūpintojai)
tinkamai atlieka savo pareigas.
33.Tvarko dokumentus ir organizuoja asmenų, kuriems reikalingos stacionarinės socialinės
paslaugos, apgyvendinimą pensionuose.
34.Organizuoja labdaringus ir kultūrinius renginius neįgaliems dėl ligos ar senatvės,
vienišiems ir kitiems socialinės paramos reikalingiems seniūnijos gyventojams.
35.Kuria seniūnijai reikalingą duomenų bazę, rūpinasi jos tobulinimu.
36.Vykdo gautos labdaros užpajamavimo ir išlaidavimo operacijas, tvarko jos apskaitą.
37.Vykdo kitus seniūno vienkartinius pavedimus.
III. SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS TEISĖS
38. Gauti reikalinga informaciją iš įvairių valstybinių ir savivaldybės įstaigų, jeigu tai
reikalinga dėl socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams.
39. Kelti kvalifikaciją Vyriausybės nustatyta tvarka.

IV. SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
40.Socialinio darbo organizatorius atsako už efektyvų, savalaikį, teisingą ir kruopštų šiose
pareiginiuose nuostatuose numatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
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