VYRIAUSIASIS SOCIALINIS DARBUOTOJAS
REIKALAVIMAI
Vyriausiajam socialiniam darbuotojui keliami šie reikalavimai:


turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo arba jam prilyginamą išsilavinimą ir ne

mažiau kaip dviejų metų darbo patirtį socialinio darbo srityje;


išmanyti valstybinę ir regioninę socialinę politiką, socialinį darbą reglamentuojančius

teisės aktus;


būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbuotojų saugos ir

sveikatos įstatymu, kitais darbą reglamentuojančiais nutarimais, teisės aktais;


dirbti komandoje, planuoti, organizuoti socialinio darbo personalo veiklą, vertinti

socialinės pagalbos teikimo veiksmingumą;


gebėti bendrauti su neįgaliaisiais, gerbti gyventojus, laikytis konfidencialumo, būti

tolerantišku, atsakingu, kūrybišku, iniciatyviu;


turėti organizacinių gebėjimų, mokėti bendrauti su žmonėmis, būti pareigingam,

darbščiam, kūrybingam, galinčiam spręsti socialines problemas;


mokėti vertinti darbuotojų profesinę kompetenciją, daryti įtaką jų profesiniam

tobulėjimui;


žinoti dokumentacijos vedimo ir atskaitomumo pagrindus;



gebėti suprasti neįgalių asmenų specialiuosius poreikius ir dirbti komandoje juos

tenkinant;


mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Office Word, Microsoft

Office Excel, Microsoft Office Outlook, Internet Explorer programomis;


mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis

raštu ir žodžiu;

PAREIGOS
Vyriausiasis socialinis darbuotojas vykdo šias funkcijas:


organizuoja ir koordinuoja socialinio darbo personalo, dirbančio su suaugusio

amžiaus globos namų gyventojais, veiklą, teikia metodinę pagalbą, padeda spręsti konfliktines ar
krizines situacijas;



organizuoja socialinių darbuotojų, ir esant reikalui, jų padėjėjų darbinius, metodinius

pasitarimus, gerosios patirties kaupimą ir sklaidą, sistemingai aptaria socialinio darbo rezultatus,
analizuoja problemas, jų priežastis bei sprendimo būdus;


dalyvauja su socialiniais darbuotojais ir kitais įstaigos specialistais rengiant

individualius socialinės globos planus (ISGP), socialinės veiklos programas; dalyvauja jų veikloje
įvairiems atvejams spręsti;


tvarko socialinio darbo dokumentaciją, prižiūri gyventojo bylos tvarkymą,

individualaus socialinės globos plano (ISGP) gyventojui parengimą, vykdymą bei priežiūrą;


dalyvauja vykdant socialinės globos įstaigos veiklos stebėseną, įvertinant paslaugų

kokybę pagal socialinės globos normas bei vertinant socialinės globos ir atskirų paslaugų kokybę;


bendrauja su gyventojo artimaisiais, organizuojant pagalbos teikimą, bendrauja

tiriant jų prašymus ir skundus, teikia siūlymus keliamoms problemoms spręsti;


atstovauja Globos namų gyventojo interesus įvairiose valstybinėse institucijose,

teismuose (gavus direktoriaus įgaliojimą), užtikrina ir gina jų teises;


rengia dokumentus dėl Globos namų gyventojų neveiksnumo nustatymo ir globėjo

skyrimo ir pateikia juos atitinkamoms institucijoms;


dalyvauja priimant (arba priima, nesant atsakingo už priėmimą) naują gyventoją,

nustatyta tvarka atsižvelgia į asmens individualumą, poreikius, dalyvauja parenkant tokias socialinės
globos paslaugas, kurios geriausiai atitiktų asmens interesus;


sudaro jam pavaldžių darbuotojų darbo grafikus, veda darbo laiko apskaitą, teikia

administracijai siūlymus dėl darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;


nustatyta tvarka sudaro jam pavaldžių darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus ir

patvirtinus direktoriui pristato personalo vyriausiajai specialistei;


imasi skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų priemonių nelaimingų atsitikimų,

smurto, kitų ekstremalių situacijų Globos namuose atvejais. Nedelsiant informuoja direktorių ar jo
pavaduotoją socialiniam darbui, o jiems nesant, nustatyta tvarka atitinkamas institucijas;


vykdo darbdavio kitus nurodymus susijusius su pareigomis;



atlieka socialinio darbo padalinio vadovo ir vyresniojo socialinio darbuotojo

funkcijas, jiems nesant.
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