SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
- turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus
ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos bei socialinių paslaugų organizavimą ir
teikimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją,
sugebėti įžvelgti ir įvertinti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
- turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer programos);
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą, Savivaldybės strateginius
veiklos planus socialinės paramos srityje;
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero
potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymų ir
kitų dokumentų projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir ataskaitas apie sutarčių vykdymą;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus,
finansuojamus fondų ir programų lėšomis; dalyvauja įgyvendinant šiuos projektus;
- konsultuoja į Socialinės paramos skyrių besikreipiančius asmenis socialinės paramos
klausimais;
- priima klientų prašymus dėl socialinių paslaugų, socialinių pašalpų, būsto šildymo ir
vandens išlaidų kompensacijų, išmokų vaikams, laidojimo pašalpų, socialinės paramos mokiniams ir
kitų vienkartinių bei periodinių išmokų skyrimo;
- tikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas,
turimą turtą ir užimtumą, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
- savarankiškai priima sprendimus parenkant tinkamiausią klientui socialinės paramos
rūšį;
- įveda duomenis ir tvarko informaciją Socialinės paramos šeimai informacinėje
sistemoje (SPIS) ir (ar) Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“;
- analizuoja įvairių socialinių grupių gyventojų socialinės paramos poreikio pasikeitimus
ir teikia pasiūlymus Socialinės paramos skyriaus vedėjui socialinio darbo tobulinimo klausimais;
- organizuoja socialines paslaugas (rengia sprendimų dėl socialinių paslaugų projektus;
vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens
(šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį; rengia mokėjimo už socialines paslaugas sutartis ir
sutartis dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo; sudaro socialinių paslaugų
gavėjų bylas ir jas perduoda socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms);
- vykdo savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės
priežiūros kokybės kontrolę;
- kontroliuoja globėjų ir rūpintojų pareigų atlikimą;
- organizuoja slaugos ir suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas įvairių
socialinių grupių gyventojams iš savivaldybės biudžeto lėšų;
- organizuoja vaikų, asmenų su negalia, senyvo amžiaus asmenų ir kitų socialinių grupių
asmenų apgyvendinimą socialinių paslaugų įstaigose;
- rengia sąrašą šeimų, globos centrų, šeimynų ir socialinės globos įstaigų, galinčių priimti
likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, teikia jį tvirtinti administracijos direktoriui, apie

sąrašo pakeitimus ir papildymus informuoja Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį
skyrių (toliau –Tarnybos teritorinis skyrius);
- siekiant užtikrinti Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 1 dalies įgyvendinimą, užtikrina,
kad nuolat būtų ieškoma galimybių likusius be tėvų globos vaikus globoti (jais rūpintis) šeimos
aplinkoje – šeimoje, globos centre, šeimynoje;
- bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis, siekiant pasiūlyti fiziniams
asmenims, pasirengusiems globoti vaikus (jais rūpintis), tačiau savo gyvenamosios vietos
savivaldybėje dar nepaskirtiems vaikų globėjais (rūpintojais), globoti kitoje savivaldybėje likusius be
tėvų globos vaikus ar vaikų globos institucijoje globojamus (rūpinamus) vaikus;
- organizuoja fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju,
dalyviu ar fizinio asmens, norinčio tapti budinčiu globotoju, paiešką;
- priima fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju,
dalyviu ar fizinio asmens, norinčio tapti budinčiu globotoju, dokumentus ir persiunčia Tarnybos
teritoriniam skyriui;
- parenka likusiam be tėvų globos vaikui globėją (rūpintoją), asmenį iš fizinių asmenų,
gavusių Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atestuotų asmenų teigiamą išvadą dėl jų pasirengimo vaiko globai (rūpybai);
- rengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimą dėl vaiko laikinosios globos
(rūpybos) nustatymo ir vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, vaiko globėjo (rūpintojo)
paskyrimo bei įsakymų dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos projektus;
- paaiškėjus, kad savivaldybės teritorijoje, kurioje nustatytas likęs be tėvų globos vaikas,
nėra fizinių asmenų, budinčių globotojų ar šeimynos galinčios vaiką globoti (juo pasirūpinti),
bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis dėl fizinio asmens, budinčio globotojo ar
šeimynos, tinkamos globoti (rūpinti) vaiką, paieškos kitoje savivaldybėje;
- rengia socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių atvejo vadybos funkcijas ir
koordinuojančių vadybos procesus, savivaldybės teritorijoje, sąrašą, teikia jį tvirtinti savivaldybės
administracijos direktoriui;
- kontroliuoja socialinės veiklos ir socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje
projektų įgyvendinimą;
- išduoda pagal Socialinės paramos skyriaus kompetenciją dokumentų nuorašus, kopijas,
išrašus;
- turint duomenų apie galimą vaiko teisių pažeidimą, taip pat apie vaiko elgesį, keliantį
pavojų jo sveikatai ir gyvybei, arba apie likusius be tėvų globos nepilnamečius vaikus ar būtinumą
ginti nepilnamečių teises ir teisėtus interesus (dėl tėvų ligos, mirties, išvykimo ar dingimo, tėvų
atsisakymo atsiimti vaikus iš mokymo, auklėjimo ar gydymo įstaigų ar panašių priežasčių), apie tai
nedelsiant informuoja policiją ir (ar) Tarnybos teritorinį skyrių;
- pagal Socialinės paramos skyriaus kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos
įstatymus ir kitus teisės aktus bei jų pakeitimus, teikia informaciją apie teisės aktų pokyčius
savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui,
Socialinės paramos skyriaus vedėjui;
- informuoja Socialinės paramos skyriaus vedėją apie kontroliuojamų dokumentų,
savivaldybės administracijos direktoriaus bei savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
pavedimų vykdymo terminus siekiant, kad pavedimai ir kitos užduotys būtų įvykdytos laiku;
- Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimu teikia asmens prašomą informaciją apie
skyriaus veiklą ir kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja Savivaldybė ir kurią asmuo
turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų
įstatymą;
- savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo bei Socialinės paramos skyriaus vedėjo nurodymu nagrinėja prašymus, paklausimus,
skundus;
- dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
- pagal savo veiklos sritį sudaro bylas ir pateikia jas Socialinės paramos skyriaus
darbuotojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą;

- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas funkcijas.
_____________________________

