
IEŠKOMAS SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS TEIKTI DIENOS SOCIALINĘ 

GLOBĄ  NAMUOSE ASMENIUI, TURINČIAM NEGALIĄ NEVERONIŲ SEN. 

 

Įstaigos pavadinimas: 
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, įmonės kodas 300651302, Ežero g. 23, Kaunas, LT- 47166 
Pareigos: 
Socialinio darbuotojo padėjėjas 
Darbo vieta (miestas): 
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, Ežero g. 23, Kaunas. 
Darbo sutartis: 
neterminuota darbo sutartis, 0,5 etato darbo krūvis (20 val./ sav.) 
Darbo vieta: 
Ežero g. 23, Kaunas 
Darbo pobūdis 
Teikti dienos socialinę globą namuose asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims. 
Reikalavimai socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybei užimti : 

- būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija; 
- orientacija į pagalbą kitiems bei kokybišką darbą su klientais; 
- pozityvumas sprendžiant sudėtingas situacijas bei problemas; 
- gebėjimas dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą; 
- būti mandagus, sąžiningas, objektyvus, pareigingas, darbštus, paslaugus, atsakingas, tolerantiškas, kantrus, 

taktiškas ir ieškantis iškilusioms problemoms sprendimo būdų, gebantis bendrauti ir bendradarbiauti. 
 

Funkcijos: 
- informuoja Centro atsakingus darbuotojus apie pasikeitusią paslaugų gavėjo socialinę situaciją, poreikius; 
- padeda planuoti pagalbos teikimo procesą asmenims, bendradarbiaujant ir keičiantis informacija su 

integralios pagalbos teikimo specialistų komanda; 
- bendradarbiauja su paslaugų gavėjo giminėmis, pirminės sveikatos priežiūros, seniūnijos ir kitų įstaigų 

specialistais, bendruomenės nariais, sprendžiant paslaugų gavėjų socialines problemas, ieškant efektyvių 

pagalbos būdų, bet nepažeidžiant konfidencialumo; 
- teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas paslaugų gavėjams ir jų šeimos 

nariams; 
- organizuoja ir teikia maisto gaminimo ir maitinimo paslaugas; 
- padeda paslaugų gavėjams rengiantis, judant ir apsitarnaujant kasdieninėje veikloje; 
- tenkina būtinuosius poreikius, palaikant švarą ir tvarką paslaugų gavėjo gyvenamoje patalpoje; 
- padeda slaugytojo padėjėjui ugdyti paslaugų gavėjo higienos įgūdžius ir teikti asmens higienos ir priežiūros 

paslaugas; 
- stebi paslaugų gavėjo sveikatos, emocinę būklę, apie pokyčius informuoja Centro atsakingą darbuotoją ir 

šeimos narius; 
- padeda organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas (greitosios medicinos pagalbos iškvietimas, medikamentų 

pirkimas, pagalba slaugytojui ir/ar slaugytojo padėjėjui); 
- esant poreikiui, paslaugų gavėjui organizuoja transporto paslaugos teikimą, aprūpinimą techninės pagalbos ir 

kitomis reikalingomis prekėmis ir priemonėmis; 
- pagal poreikį ir galimybes teikia kitas socialines paslaugas; 
- pagal nustatytą Centro tvarką pildo teikiamų paslaugų ataskaitas, kitus reikiamus dokumentus. 
 

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) 328195, 862095176, Socialinių paslaugų skyriaus socialinė darbuotoja Dovilė Martinonė 

 

mailto:centras@kaunorspc.lt
mailto:centras@kaunorspc.lt

