
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAMS REIKALAMS  FUNKCIJOS 
 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
4.1. planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Socialinio darbo bei Asmens sveikatos priežiūros ir 
slaugos tarnybų darbuotojų darbą; 
4.2. renka metodinę medžiagą apie socialinį darbą, perduoda savo profesinę patirtį bei naujai įgytas 
žinias Socialinio darbo bei Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybų darbuotojams; 
4.3. kartu su direktoriumi rengia globos namų metinę veiklos ataskaitą, veiklos planą ir veiklos 
programą; 
4.4. pagal kompetenciją rengia atsakymus į raštus; 
4.5. kontroliuoja socialinių paslaugų teikimą gyventojams; 
4.6. supažindina Socialinio darbo tarnybos darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir sveikatos 
instrukcijomis; 
4.7. dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų veikloje; 
4.8. dalyvauja gyventojų globos ir rūpybos klausimų sprendime kartu su Socialinio darbo bei 
Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybų darbuotojais; 
4.9. fiksuoja ir analizuoja problemines situacijas, mobilizuoja reikiamus vidinius ir išorinius 
resursus problemoms spręsti, išsiaiškina poreikius ir priežastis; 
4.10. sprendžia darbuotojams iškilusias darbo problemas; 
4.11. koordinuoja ir kontroliuoja gyventojų individualius planus ir jų vykdymą; 
4.12. planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja gyventojams vykdomą darbo terapijos veiklą; 
4.13. bendradarbiauja su Socialinio darbo bei Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybų 
darbuotojais, sprendžiant įvairias gyventojų socialines, buitines bei įvairias konfliktines situacijas; 
4.14. sprendžia Socialinio darbo bei Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybų darbuotojų 
darbo trūkumus ir ieško sprendimų jiems pašalinti; 
4.15. bendrauja ir palaiko ryšį su gyventojų artimaisiais, derina ir sprendžia iškilusias problemas; 
4.16. laikosi konfidencialumo, informaciją apie gyventojus teikia tik įstatymų numatytais atvejais, 
siekiant apginti jų interesus, to reikalauja ir iš Socialinio darbo bei Asmens sveikatos priežiūros ir 
slaugos tarnybų darbuotojų; 
4.17. organizuoja Socialinio darbo bei Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą; 
4.18. kontroliuoja globos namų aplinkos tvarkymą, gyventojų kapinių priežiūrą; 
4.19. koordinuoja ir kontroliuoja gyventojų maitinimą  valgykloje ir skyriuose;  
4.20. kontroliuoja, kaip gyvenamuosiuose korpusuose ir gyventojų užimtumo grupėse yra laikomasi 
saugumo priemonių gyventojų saugumui užtikrinti; 
4.21. atstovauja gyventojus, sprendžiant ir ginant jų teisėtus interesus; 
4.22. organizuoja naujai atvykusių  gyventojų apgyvendinimą; 
4.23. sprendžia gyventojų asmeninio turto tvarkymo klausimus; 
4.24. registruoja žurnale neigiamo pobūdžio įvykius ir jų pasekmes asmeniui; 
4.25. registruoja gyventojų, giminių, artimųjų prašymus atostogoms, mirusių gyventojų palaikų 
pasiėmimui; 
4.26. vadovaudamasis patvirtintomis globos namų Finansų kontrolės taisyklėmis atsako už 
einamąją finansų kontrolę; 
4.27. dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose; 
4.29. saugo globos namų gyventojų dokumentus ir jų registrus iki jų perdavimo į archyvą; 



4.30. dalyvauja Globos namuose vidaus kontrolės kūrime, vykdyme, priežiūroje ir jos vertinime bei 
tobulinime; 
4.31. prižiūri vidaus kontrolės įgyvendinimą Globos namuose ir jos atitiktį nustatytai vidaus 
kontrolės politikai, atlikdamas nuolatinę stebėseną, teikia Globos namų direktoriui rekomendacijas 
dėl vidaus kontrolės tobulinimo; 
4.32. kontroliuodamas jam priskirtų veiklos procesų valdymą, užtikrina, kad veikla būtų vykdoma 
taip, jog būtų pasiekti numatyti veiklos bei vidaus kontrolės tikslai ir rezultatai; 
4.33. pagal kompetenciją vykdo kitus, ne nuolatinio pobūdžio Įstaigos direktoriaus pavedimus tam, 
kad būtų įgyvendinti Įstaigai pavesti uždaviniai ir funkcijos; 
4.34. laikinai nesant globos namų direktoriaus (atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais) 
vykdo direktoriaus funkcijas. 
 
 
 

                                      
 


