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JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Individualios priežiūros darbuotojo pareigybė priklauso kvalifikuotų darbuotojų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės paskirtis – dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, bendradarbiauti su socialiniu
darbuotoju ir bendrosios praktikos slaugytoju, kitais specialistais ir asmenimis, padėti į globos namus
atvykusiam ar juose gyvenančiam asmeniui prisitaikyti prie aplinkos, užtikrinti globos namų gyventojų
sveikatos, buitinių, higieninių, socialinių reikmių tenkinimą ir vykdyti socialinę reabilitaciją ir
integraciją į visuomenę.
4. Individualios priežiūros darbuotojas tiesiogiai pavaldus socialiniam darbuotojui, o naktinių ir
šventinių dienų budėjimo laikotarpiu – budinčiam bendrosios praktikos slaugytojui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Individualios priežiūros darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nustatytą
išsilavinimą:
3.1.1. 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;
3.1.2. arba 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;
3.1.3. arba sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę
kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų
įžanginius mokymus.
3.2. turėti teorinių bei praktinių žinių apie globą, slaugą ir socialinę reabilitaciją;
3.3. turėti žinių apie psichikos sutrikimus ir jų poveikį asmens funkcionavimui;
3.4. žinoti pirmosios medicininės pagalbos būdus ir gebėti ją suteikti globos namų gyventojams;
3.5. gebėti bendrauti, dirbti komandoje, operatyviai priimti sprendimus;
3.6. turi pasižymėti tokiomis asmeninėmis savybėmis kaip empatiškumas, atsakingumas,
pareigingumas, tolerancija, geranoriškumas bei iniciatyvumas.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Individualios priežiūros darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. teikia pagalbą atsižvelgdami į asmens savarankiškumo lygį, pagal individualius asmens poreikius
kasdieninio gyvenimo veikloje: padeda tvarkytis buityje ir namų ruošoje (tvarkytis kambarius, virtuvę,
drabužių spintas, valyti paviršius, skalbti ir pan.), aprūpinti maisto produktais ir ruošti maistą,
maitintis, apsirengti, judėti, rūpintis asmens higiena (naudotis tualetu, maudytis), naudotis
asmeninėmis techninės pagalbos priemonėmis, užsiimti mėgstama veikla taip skatina asmenį būti
savarankišką;



4.2. teikia pagalbą sunkumų patiriančiam asmeniui, užtikrina jų saugumą, poreikių tenkinimą, ruošiant
maistą ir maitinant, užtikrinant higieną, parenkant tinkamą aprangą pagal sezoniškumą, aprengiant,
bendraujant, žaidžiant ir pan.;
4.3. žadina gyventojus ryte, paguldo vakare;
4.4. užtikrina gyventojų tinkamą poilsį ir priežiūrą nakties metu;
4.5. palaiko švarą ir tvarką gyvenamuosiuose kambariuose ir kitose patalpose, rūpinasi gyvenamosios
aplinkos estetika (motyvuoja gyventojus patiems dalyvauti kuriant jaukią namų aplinką – tvarkyti ir
prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį, kitas patalpas, pačiam susitvarkyti savo aprangą ir kitas
priemones, nesavarankiškiems ar sunkią negalią turintiems asmenims sutvarko jų gyvenamąją
aplinką);
4.6. kartu su gyventojais tvarko socialinės globos namų aplinką bei mirusių gyventojų kapus;
4.7. teikia pagalbą asmeniui apsirūpinant prekėmis/priemonėmis/paslaugomis (asmens naudojamų ir

kitų reikalingų prekių/priemonių/paslaugų pirkimas ir pan.);
4.8. teikia visokeriopą pagalbą nesavarankiškiems, sunkią negalią turintiems gyventojams:
4.8.1. stebi gyventoją pagal bendrosios praktikos slaugytojo nurodymus, reaguoja į jo signalus,
padeda slaugytojui paruošti gyventoją slaugos procedūrų atlikimui;
4.8.2. padeda bendrosios praktikos slaugytojai atliekant įvairias procedūras gyventojui, dalyvauja
vaistų dalinime,;
4.8.3. parenka ir paduoda gyventojui pakišamuosius indus (basoną, šlapinimosi indą vyrams
„antelę“);
4.8.4. stebi gyventojo tuštinimąsi ir šlapinimąsi, esant pakitimams – informuoja bendrosios praktikos
slaugytoją;
4.8.5. atlieka pragulų profilaktiką suderinus su slaugytoju, pildo gyventojo kūno padėties keitimo
grafiką;
4.8.6. esant poreikiui matuoja ir registruoja kūno temperatūrą;
4.8.7. skatina ir padrąsina gyventoją judėti, teikia pagalbą judant: padeda atsistoti, atsisėsti į vežimėlį,
guldo į lovą ir kelia iš jos, padeda judėti lovoje, esant poreikiui reguliariai varto;
4.8.8. kasdien (priklausomai nuo oro sąlygų) veda, veža, lydi gyventoją pasivaikščioti;
4.9. padeda socialiniams darbuotojams paruošti gyventojus išvykoms, šventėms, įvairiems renginiams
ir pats juose dalyvauja;
4.10. lydi, veža gyventojus į užimtumo užsiėmimus, išvykas, pas sveikatos priežiūros specialistus, o
esant reikalui – į gydymo įstaigas;
4.11. nepalieka gyventojų be priežiūros, visą parą dirbantis darbuotojas priima ir perduoda pamainą
pasirašydamas perdavimo sąsiuvinyje, kuriame pažymi visus svarbesnius per budėjimą nutikusius
įvykius, baigus savo budėjimą – sutvarko darbo aplinką;
4.12. užtikrina gyventojų teises ir teisėtus interesus, jų apsaugą nuo smurto, išnaudojimo,
diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų. Pastebėjęs minėtus atvejus, apie tai informuoja globos namų
administraciją;
4.13. stebi gyventojų sveikatos, emocinę būklę, apie pokyčius informuoja asmens sveikatos priežiūros
specialistus, socialinius darbuotojus;
4.14. dalyvauja sudarant, peržiūrint individualios pagalbos asmeniui planą, vykdo socialinio
darbuotojo ir (ar) jį kuruojančio darbuotojo pavedimus, siekiant įgyvendinanti individualios pagalbos
asmeniui planą (ISGP);
4.15. skatina gyventojus laikytis globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklių;
4.16. bendrauja ir bendradarbiauja su asmenimis iš socialinių paslaugų gavėjo socialinės aplinkos;
4.17. rūpinasi globos namų gyventojų materialinių vertybių saugojimu;
4.18. tausoja ir saugo globos namų turtą, energetinius išteklius;
4.19. laikosi rankų higienos normų reikalavimų;
4.20. žino dezinfekcijos ir plovimo priemonių paskirtį, užtikrina tinkamą valymo ir dezinfekcinių
priemonių naudojimą bei saugojimą;
4.21. atlikus darbus, tinkamai paruošia valymo inventorių kitai darbo dienai;



4.22. dalyvauja skyriaus komandos dalykiniuose susirinkimuose bei teikia pasiūlymus planuojant
darbą su gyventojais;
4.23. gyventojui pasišalinus iš globos namų teritorijos, nedelsiant organizuoja jo paiešką, apie
ypatingą atvejį informuoja globos namų administraciją;
4.24. įvykus ekstremaliai situacijai, nedelsiant informuoja socialinį darbuotoją, budintį bendrosios
praktikos slaugytoją, globos namų administraciją;
4.25. dirba komandoje, bendradarbiauja su kitais globos namų darbuotojais;
4.26. teikia paslaugas taip, kad gyventojas būtų palaikomas, skatinamas ir motyvuojamas tapti kuo
savarankiškesniu;
4.27. nakties metu dirbantys darbuotojai gyvenamųjų pastatų lauko duris užrakina 22 val., atrakina 6
val. ryto, vartus į globos namų teritoriją užrakina 20 val., atrakina 7 val. ryto;
4.28. laikosi konfidencialumo, apie globos namų gyventoją žinomą informaciją teikia tik įstatymų
numatytais atvejais, siekiant apginti gyventojo interesus;
4.29. laikosi saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, elektrosaugos reikalavimų;
4.30. laikosi įstaigoje patvirtinto Etikos kodekso nuostatų;
4.31. tobulina profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
4.32. darbuotojui susirgus (kai išduodamas nedarbingumo pažymėjimas), apie tai privalo pranešti
tiesioginiam vadovui;
4.33. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio globos namų direktoriaus bei
direktoriaus pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigai pavesti uždaviniai ir funkcijos.
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