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                                          JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAMS REIKALAMS 

      PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

1. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams  reikalams priskiriamas įstaigos vadovo pavaduotojo 

pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – A, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas. 

3. Pareigybės paskirtis - dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, bendradarbiaudamas su kitais 

specialistais ir asmenimis. 

4. Pareigybės darbo sritis – socialinės globos namų veiklos organizavimas, koordinavimas, 

įgyvendinimas. 

5. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams  reikalams tiesiogiai  pavaldus  direktoriui. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

6. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilyginamą išsilavinimą; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo patirtį; 

6.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės 

aktus, reglamentuojančius teikiamų socialinės globos paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, 

kokybės vertinimą ir kontrolę, globos namų nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, 

globos namų darbuotojų profesinės etikos ir socialinių darbuotojų etikos kodeksus. 

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti 

sprendimus; 

6.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Ootlook“,  

„Internet Explorer“; 

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;  

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams vykdo šias funkcijas: 

7.1. koordinuoja ir kontroliuoja socialinių paslaugų teikimą globos namų gyventojams; 

7.2. savarankiškai planuoja, organizuoja savo veiklą, priima sprendimus;  

7.3.  rengia globos namų veiklos planą ir ataskaitą; 

7.4. rengia globos namų veiklos priemonių planą ir ataskaitą; 



7.5. sprendžia naujų asmenų atvykimo ir apgyvendinimo globos namuose klausimus; 

7.6. rengia dokumentų projektus dėl  informacijos teikimo suinteresuotoms institucijoms;  

7.7. atstovauja globos namų gyventojų interesus institucijose pagal savo kompetenciją; 

7.8. organizuoja socialinės globos gavėjų apklausas dėl teikiamų paslaugų kokybės, teikia 

rekomendacijas dėl paslaugų kokybės gerinimo;  

7.9. atlieka socialinės globos įstaigoje atitikties socialinės globos normoms vertinimą (įsivertinimą); 

7.10. organizuoja socialinę globą teikiančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijos 

tobulinimą; 

7.11. pagal savo kompetenciją rengia įsakymų ir kitų dokumentų projektus socialinių paslaugų 

teikimo klausimais; 

7.12. rengia ir vysto bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis ir organizacijomis projektus; 

7.13. koordinuoja socialinio darbo ir sveikatos priežiūros padalinių komandinį darbą; 

7.14. pagal savo kompetenciją teikia informaciją gyventojų globėjams, artimiesiems, kitiems 

fiziniams asmenims; 

7.15. mirus globos namų gyventojui sprendžia su asmens mirtimi susijusius klausimus: informuoja 

artimuosius apie asmens mirtį, organizuoja palaikų palaidojimą; 

7.16. tiria įstaigos gyventojų ir darbuotojų skundus, pareiškimus ir teikia išvadas; 

7.17. atlieka ypatingų atvejų analizę, teikia išvadas ir rekomendacijas; 

7.18. vykdo korupcijos prevencijos programą įstaigoje bei įgyvendina kitas korupcijos prevencijos 

priemones; 

7.19. pavaduoja direktorių jo atostogų, ligos, išvykimo ar komandiruočių metu; 

7.20. vykdo kitus teisėtus įstaigos vadovo pavedimus, vienkartines užduotis, įsakymus; 

7.21. koordinuoja globos namų tarybos veiklą. 
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