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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos socialinio darbo organizatorius
(toliau – socialinio darbo organizatorius) yra Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė)
administracijos vyresnysis specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir pagal atliekamas funkcijas
gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės ir valstybės biudžetų.
II. PASKIRTIS
2. Socialinio darbo organizatoriaus pareigybė reikalinga socialinėms problemoms seniūnijoje
spręsti, prašymams ir dokumentams dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, specialiųjų
poreikių lygio nustatymo priimti, dokumentams dėl socialinių paslaugų teikimo parengti, informacijai
socialinių išmokų, valstybinių pensijų, pašalpų skyrimo ir mokėjimo, specialiųjų poreikių lygio
nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo klausimais teikti ir konsultuoti.
III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
3. Socialinio darbo organizatorius turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį arba jam prilyginamą socialinio darbo išsilavinimą;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir
kitus teisės aktus, reglamentuojančius išmokas vaikams, piniginę socialinę paramą, socialinių pašalpų ir
kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą, specialiųjų poreikių lygio
nustatymą;
3.3. išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos sritį reglamentuojančius
teisės aktus, žmogaus teises, Europos Sąjungos šalių socialinės paramos sistemas;
3.4. mokėti savarankiškai planuoti veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.5. turėti bendrų raštvedybos, buhalterijos, etikos, teisinių ir bendravimo psichologijos žinių;
3.6. mokėti dirbti kompiuteriu.
3.7. būti tolerantiškas, geranoriškas, atsakingas.
IV. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
4. Socialinio darbo organizatoriaus pagrindinės funkcijos yra:
4.1. priimti savo seniūnijos gyventojų prašymus ir kitus dokumentus dėl:
4.1.1. socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui
kompensacijos;
4.1.2. išmokos vaikams;
4.1.3. socialinės paramos mokiniams;
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4.1.4. šalpos išmokų;
4.1.5. kitos socialinės paramos, kuri skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais,
Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir
kitais teisės aktais;
4.1.6. socialinių paslaugų;
4.1.7. techninių pagalbos priemonių;
4.1.8. specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo;
4.1.9. neįgaliojo pažymėjimo išdavimo;
4.2. tikrinti šeimos ar asmens, kurie kreipiasi paramos, tapatybę, deklaruotą gyvenamąją vietą,
turimą nekilnojamąjį turtą, turimas įregistruotas transporto priemones, gaunamas pajamas iš
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Lietuvos darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo
agentūros ir kitų institucijų;
4.3. tvirtinti dokumentų kopijas;
4.4. rengti socialinių pašalpų, kompensacijų ir išmokų gavėjų pažymas naudojantis į
informacinę sistemą SPIS integruotomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Gyventojų
registro, Darbo biržos, „Regitros“ ir Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenų bazėmis;
4.5. suvesti išmokų gavėjų duomenis į duomenų bazę „Parama“ ir į informacinę sistemą SPIS
vadovaujantis Strateginės partnerystės informacinės sistemos metodiniais reikalavimais;
4.6. lankyti įvairių socialinių grupių asmenis (vienišus, neįgalius, našlaičius), gyvenančius
seniūnijos teritorijoje, tvarkyti jų apskaitą;
4.7. tikrinti šeimų ar asmenų, kurie kreipiasi dėl piniginės paramos ar socialinių paslaugų,
gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, rašyti buities tyrimo aktus, apibendrintus surinktus
duomenis ir išvadas teikti seniūnui, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.
4.8. nustatyti šeimos ar asmens socialinę problemą:
4.8.1. surinkti informaciją ir ištirti probleminę situaciją;
4.8.2. nustatyti priežastis, sukeliančias socialinę problemą, ir galimybes spręsti problemą;
4.8.3. surinkti informaciją apie galimus paramos šaltinius;
4.8.4. motyvuoti asmenis ieškoti pagalbos;
4.8.5. siūlyti būdus, kaip spręsti problemą;
4.8.6. planuoti paramą, ją įvertinti ir analizuoti;
4.9. vertinti šeimos (asmens) socialinių paslaugų poreikį;
4.10. teikti bendravimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas socialinės rizikos asmenims;
4.11. bendradarbiauti su seniūnijos socialiniu darbuotoju, dirbančiu su socialinės rizikos
šeimomis, teikiant šeimoms socialinės priežiūros paslaugas;
4.12. kontroliuoti pagalbos į namus grafikus, pagalbos pinigų naudojimą pagal paskirtį
4.13. prireikus rengti paklausimus socialinių išmokų skyrimo klausimais kitoms
organizacijoms;
4.14. vykdyti švietėjišką socialinio darbo veiklą bendruomenėje;
4.15. konsultuoti seniūnijos gyventojus socialinės paramos ir socialinių paslaugų srities
klausimais;
4.16. dalyti seniūnijoje gautą labdarą, tvarkyti jos apskaitą;
4.17. vykdyti savivaldybės socialinio būsto nuomininkų mokesčio už būsto nuomą ir
komunalines paslaugas mokėjimo ir socialinio būsto priežiūros kontrolę;
4.18. teikti seniūnui, Socialinės paramos skyriaus vedėjui informaciją ir ataskaitas apie savo
darbo sritį.
5. Socialinio darbo organizatorius vykdo kitus seniūno ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo su
socialiniais klausimais susijusius seniūnijos kompetencijai priklausančius nenuolatinio pobūdžio
pavedimus.
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V. TEISĖS IR PAREIGOS
6. Socialinio darbo organizatorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:
6.1. gauti darbui reikalingą informaciją iš Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus, kitų įstaigų ir organizacijų, naudotis jų metodine pagalba;
6.2. lankytis socialiai remtinų asmenų namuose, tikrinti jų gyvenimo sąlygas.
7. Socialinio darbo organizatorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, privalo:
7.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, įstaigos vidaus tvarkos taisyklių,
vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, viešumo, teisingumo, sąžiningumo, pavyzdingumo ir
tarnybinio bendradarbiavimo principais;
7.2. laikytis Socialinių darbuotojų etikos kodekso reikalavimų;
7.3. nuolat kelti savo kvalifikaciją, tobulinti profesinę veiklą;
7.4. rūpestingai ir pareigingai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, laiku atlikti
pavedamas užduotis;
7.5. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip,
negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
7.6. nesinaudoti savivaldybės nuosavybe ne tarnybinei veiklai, naudoti savo darbo valandas
efektyviai ir tik darbo tikslams;
7.7. bendrauti su Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi,
Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis,
įmonėmis ir organizacijomis.
VI. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
8. Socialinio darbo organizatorių skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
9. Seniūnijos socialinio darbo organizatorius yra pavaldus seniūnui ir jam atsiskaito.
10. Už savo pareigų netinkamą vykdymą socialinio darbo organizatorius atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Socialinio darbo organizatorius atsako už visų iš gyventojų priimamų dokumentų tikrumą,
informacijos teisingumą ir konfidencialumą.
12. Keičiantis darbuotojui, socialinio darbo organizatoriaus žinioje esantys dokumentai
perduodami pagal aktą.
13. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų ar savivaldybės administracijos struktūrinių (darbo organizavimo) pertvarkymų.
___________________________

