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ANYKŠČIŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO GLOBOS CENTRO
SOCIALINIO DARBUOTOJO – GLOBOS KOORDINATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Socialinio darbuotojo - globos koordinatoriaus pareigybė Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės
centre (toliau – Centras) priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis –A2.
3. Pareigybės paskirtis - organizuoti, koordinuoti ir vykdyti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių konsultavimą
ir pagalbos jiems teikimą.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų išsilavinimą
(socialinis darbas, socialinė pedagogika, psichologas).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui,
šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams
Globos centre, kliento namuose, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo,
sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, sudarydamas sąlygas vaikui
palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą
biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančias paslaugas šeimai;
5.2. tvarko kiekvieno budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, šeimynos
dalyvių, įtėvių, bylą, kurioje fiksuojami (protokoluojami) susitikimai, dalyvavusieji susitikime
asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, jei jie buvo sudaryti, susitarimų vykdymo terminai,
įsivertinimai ir kita darbui svarbi informacija;
5.3.Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą budintiems, socialiniam globėjui,
globotojams Globos centre, kliento namuose:
5.3.1. kartu su budinčiu globotoju, socialiniu globotoju sudaro individualios pagalbos
vaikui planą;
5.3.2. reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos
atvejais – ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę) teikia individualias konsultacijas budinčiam
globotojui. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;
5.3.3. reguliariai teikia individualias konsultacijas socialiniam globotojui ne rečiau kaip
vieną kartą per tris savaites (kriziniais atvejais – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę), o jei vaikui
nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Esant poreikiui individualios
konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau;
5.3.4. palaiko ryšį su budinčiu globotoju, socialiniu globotoju ir jų prižiūrimais vaikais
tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis;

5.3.5. reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui, budinčiam globotojui,
socialiniam globotojui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą)
ir (ar) pakeitus budintį globotoją, per pirmas 2 savaites po šio fakto budinčiam globotojui
rekomenduojama suteikti 2–5 papildomas psichologo konsultacijas;
5.3.6. organizuoja kitų specialistų pagalbą, atsižvelgdamas į atsirandančius vaiko
poreikius (pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko
neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugas), kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo
pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo, socialinio globotojo
prižiūrimiems vaikams;
5.3.7. atsižvelgdamas į budinčio globotojo, socialinio globotojo ir (ar) individualius
vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose;
5.3.8. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems
globotojams, socialiniams globotojams;
5.3.9. teikia informaciją budinčiam globotojui, socialiniam globotojui apie darbą su
biologine vaiko šeima ir padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima.
5.3.10. esant poreikiui padeda socialiniams globotojams pasiruošti atstovauti vaikui
teisėsaugos ar kitose institucijose;
5.3.11. atsižvelgdamas į individualius socialinio globotojo ir (ar) vaiko poreikius,
tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose.
5.4. Socialinis darbuotojas - globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams
giminaičiams, šeimynų dalyviams:
5.4.1. reguliariai, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, teikia individualias
konsultacijas, o jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius.
Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;
5.4.2. palaiko ryšį su globėjais giminaičiais, šeimynų dalyviais ir jų globojamais
(rūpinamais) vaikais (pvz.: telefonu, elektoriniu paštu);
5.4.3. esant poreikiui, kai reikalinga intensyvi pagalba, sudaro individualios pagalbos
vaikui planą ir padeda parinkti, suplanuoti bei organizuoti reikalingų paslaugų globėjui giminaičiui,
šeimynos dalyviui ir globojamam (rūpinamam) vaikui teikimą, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir
nuolat vertina jų poveikį;
5.4.4. esant poreikiui ir galimybei, gali organizuoti ar teikti psichologo konsultacijas
globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui.
5.5. Socialinis darbuotojas - globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą įtėviams, jų
prašymu konsultuoja įtėvius, organizuoja individualią ir grupinę psichosocialinę pagalbą.
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