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                                                                I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lankomosios priežiūros darbuotojo ( toliau – darbuotojo) pareigybės tikslas – teikti kokybiškas ir
efektyvias pagalbos į namus paslaugas Ignalinos rajono gyventojams.
2. Darbuotojas privalo :
2.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir turėti įžanginių profesinės kvalifikacijos kėlimo
mokymų pažymėjimą;
2.2. žinoti LR įstatymus, kitus teisės aktus socialinės apsaugos srityje;
2.3. laikytis Dūkšto globos namų darbo tvarkos taisyklių bei kitų, su pagalbos į namus paslaugų
teikimu susijusių, globos namų lokalių teisės aktų;
2.4. būti empatiškas, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai
nuo jų socialinės padėties;
2.5.  laikytis  konfidencialumo,  apie  paslaugų  gavėjus  žinomą  informaciją  teikiant  tik  įstatymų
numatytais atvejais;
2.6. būti pareigingas, sąžiningas, drausmingas, tolerantiškas, geranoriškas;
2.7. laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų.

II. DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

3. Tarpininkauti bei atstovauti tarp asmens (šeimos) ir institucijų.
4. Telkti bendruomenės išteklius socialinėms paslaugoms teikti.
5. Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų atstovais
bei savanoriais.
6.  Informuoti  Dūkšto  globos  namų  dienos  socialinės  globos  bei  socialinės  priežiūros  (toliau  –
Dienos centras) padalinio vadovę, socialinę darbuotoją apie pasikeitusią paslaugų gavėjo socialinę
situaciją, poreikius. 
7.  Teikti  pagalbos  į  namus paslaugas  Ignalinos rajono savivaldybės  administracijos  direktoriaus
įsakymu paskirtiems paslaugų gavėjams.
8. Pildyti  faktiškai suteiktų mokamų socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) apskaitos žiniaraštį ir
pateikti Dienos centro padalinio  socialinei darbuotojai.
9. Surinkti iš paslaugų gavėjų įmokas už pagalbos į namus paslaugas ir užpildyti pinigų priėmimo
kvitus.
10. Įnešti surinktus pinigus į Dūkšto globos namų  sąskaitą banke.
11. Grąžinti Dienos centro padalinio vadovei patvirtinantį dokumentą (pavedimą, perlo terminalo
išrašą ir pan.) apie pinigų įnešimą į banką, kartu su pinigų priėmimo kvitų originalais.

III. DARBUOTOJO TEISĖ IR ATSAKOMYBĖ

12. Darbuotojas turi teisę:
12.1. kelti savo profesinę kompetenciją bei tobulinti savo įgūdžius;
12.2.  naudotis  teisėmis,  kurias  nustato  LR  darbo  santykių  ir  socialinės  apsaugos  įstatymai,
Vyriausybės nutarimai ir kiti norminiai aktai.
13. Darbuotojas atsako už:
13.1.  faktiškai  suteiktų  mokamų  socialinių  paslaugų  asmeniui  (šeimai)  apskaitos  žiniaraščių
surašymą laiku ir teisingai;



13.2.   grynųjų  pinigų  už  pagalbos  į  namus  paslaugas  surinkimą  ir  įnešimą  į  banką  laiku  bei
atsiskaitymą su atsakingais Dienos centro darbuotojais bei paslaugų gavėjais;
13.3. kokybišką ir savalaikį pagalbos į namus paslaugų teikimą.
14. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Dienos centro padalinio vadovui.
15. už nesąžiningai, nekokybiškai atliktą darbą, pažeidusiems darbo drausmę ir nesilaikant etikos
normų, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymais numatyta drausminė, administracinė atsakomybė.
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