
IEŠKOMAS SLAUGYTOJO/S PADĖJĖJA/S DIRBTI DIENOS CENTRE SU VAIKAIS, 

TURINČIAIS NEGALIĄ 

 

Įstaigos pavadinimas:  

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, įmonės kodas 300651302, Ežero g. 23, Kaunas, LT- 47166 

Pareigos: 

Slaugytojo padėjėjas 

Darbo vieta: 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centras 

Darbo sutartis: 

Neterminuota darbo sutartis, 1 etato darbo krūvis (38 val./ sav.) 

Darbo vieta: 

Ežero g. 23, Kaunas 

Darbo pobūdis 

Darbas dienos centre su neįgaliais vaikais ir jaunuoliais nuo 7 m. iki 18 m. amžiaus. Slaugos procedūrų atlikimas, 

pūpinimasis klientų asmens higiena, maitinimas ar padėjimas valgyti, gerti, pagalba judėti, keisti kūno padėtį, pagalba 

užsiėmimų metu. Teikti visokeriopą pagalbą slaugytojui, pildyti dokumentus. 

Darbas nuo 8:00 iki 17:00 arba nuo 9:00 iki 18:00 (darbo grafiką galima derinti).  

Reikalavimai slaugytojo padėjėjo pareigybei užimti : 

- būti išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą ir įgijęs slaugytojo padėjėjo 

kvalifikaciją (360 valandų) arba būti įgijęs slaugytojo profesinę kvalifikaciją; 

-  išmanyti žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus;  

-  žinoti slaugos teorijos ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje;  

-  išmanyti ekstremalias organizmo būkles ir mokėti į jas reaguoti;  

- mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus;  

-  žinoti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, mokėti pasigaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus pagal HN 

reikalavimus;  

-  mokėti organizuoti savo veiklą, diegti ir tobulinti komandinio darbo principus;  

- mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus;  

- būti pareigingas, mandagus, darbštus, kūrybingas, taktiškas, siekiantis kompromiso, gebantis bendrauti ir 

bendradarbiauti.  

- orientacija į pagalbą kitiems bei kokybišką darbą su klientais; 

- gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos metu; 

- profesinės etikos laikymasis: pagarba paslaugų gavėjui ir jo unikalumui, tolerancija, geranoriškumas, 

atsakingumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas; 

- slaugytojo padėjėjo darbo patirtis būtų privalumas. 

Funkcijos: 

- stebi paslaugų gavėjų sveikatos būklę ir padeda slaugytojui rinkti duomenis, kurių reikia individualiai ir 

komandinei slaugai;  

- savarankiškai arba vadovaujant slaugytojui slaugo Skyriaus paslaugų gavėjus ir padeda atlikti porcedūras;  

- bendradarbiauja su slaugytoju bei kitais Skyriaus darbuotojais;  

- paruošia ir prižiūri slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti.  

- užtikrina paslaugų gavėjų higienines reikmes ir moko asmens higienos;  

- rūpinasi ir padeda Skyriaus paslaugų gavėjams užsiėmimų metu pagal jų individualius poreikius;  

- maitina paslaugų gavėjus arba padeda pavalgyti;  

- tvarko paslaugų gavėjų išskyras ir sekretus;  

- padeda paslaugų gavėjams judėti Centro skyriaus patalpose bei už Centro ribų;  

- dalyvauja vertinant paslaugų gavėjo individualius socialinės globos poreikius, rūpinasi laisvalaikiu ir 

užimtumu, bendrauja pagal pagrindinius slaugos principus;  

- atlieka funkcijas, numatytas Lietuvos medicinos normoje (slaugytojo padėjėjas);  

- moka suteikti pirmąją medicinos pagalbą;  

- renka ir sistemina informaciją apie paslaugų gavėjų poreikius;  

- Centre numatyta tvarka atsiskaito už savo veiklą, analizuoja, tobulina savo darbą;  

- dalyvauja Skyriaus veiklos programų rengime ir vykdyme. 

Pretendentų atrankos būdas: 

Pokalbis žodžiu.  

Gyvenimo aprašymą siųsti el. p. centras@kaunorspc.lt 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui. 

Darbo užmokestis 

Aptariamas pokalbio metu. 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 

Tel. Nr. (8 37) 328196, Dienos socialinės globos centro vedėja socialiniams reikalams Aušra Drevininkaitienė 

 

mailto:centras@kaunorspc.lt

