SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS
DARBO APRAŠYMAS
Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam
socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių
paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas
pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.
BŪSIMO DARBO SPECIFIKA.
Asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.
Socialinio darbuotojo padėjėjo darbo priemonės: kompiuterinė ir programinė įranga, biuro įranga,
susisiekimo priemonės dirbantiems bendruomenėse, asmens higienos priemonės, asmeninės apsaugos
priemonės, slaugos priemonės ir medžiagos, techninės pagalbos priemonės, skalbinių priežiūros priemonės,
maisto ruošimo buitinė technika ir inventorius, švaros priežiūros buitinė technika, buitinės valymo, plovimo
ir dezinfekcijos priemonės ir kt.
Socialinio darbuotojo padėjėjas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas klientus jų gyvenamojoje
aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su šeimomis ar socialinę riziką patiriančiais, psichikos
sutrikimų turinčiais asmenimis.
Socialinio darbuotojo padėjėjas turi būti susipažinęs su socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimais.
STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC
Reikalingas išsilavinimas – vidurinis ir turintiems kvalifikaciją, ( mokymosi trukmė – 1 metai).
Sėkmingai baigę socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programą įgysite šias kompetencijas:
Kompetencijos
Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai
Prisidėti prie
Išmanyti Lietuvos socialinių paslaugų klasifikaciją ir infrastruktūrą.
socialinių paslaugų
Suprasti socialinių paslaugų įstaigų veiklos planavimą.
įstaigos veiklos plano
Teikti pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigos veiklos plano.
įgyvendinimo.
Analizuoti ir vertinti savo veiklą ir pasiektus rezultatus.
Organizuoti ir planuoti savo darbą, darbo laiką.
Prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos veiklos plano įgyvendinimo įtraukiant
klientą.
Prisidėti prie
Paaiškinti socialinių paslaugų įstaigos paslaugų kokybės užtikrinimo principus.
socialinių paslaugų
Apibūdinti teisės aktų reglamentuojamus socialinių paslaugų kokybės
įstaigos teikiamų
reikalavimus.
socialinių paslaugų
Atpažinti kokybiškų (nekokybiškų) paslaugų teikimo požymius praktinėje
kokybės užtikrinimo.
veikloje.
Taikyti kokybiškų socialinių paslaugų teikimo principus praktinėje veikloje.
Teikti socialines paslaugas laikantis socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo
reikalavimų.
Prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos kokybės kultūros kūrimo.
Stebėti ir fiksuoti
Išmanyti skirtingo amžiaus ir savarankiškumo žmonių elgesio, emocines ir
kliento elgesį, emocinę fizines būkles bei pagrindinius tokių būklių požymius.
ir fizinę būklę.
Stebėti ir fiksuoti kliento savarankiškumo pokyčius.
Įtraukti klientą į jo socialinės situacijos sprendimus.
Teikti socialiniam darbuotojui ar administracijai informaciją apie kliento
situaciją, sveikatos būklę, elgesį, vyraujančias emocijas bei pokyčius.
Įgyvendinti kliento
Išmanyti kliento individualaus socialinės pagalbos plano sudarymo principus ir
individualų socialinės
procesą.
pagalbos planą pagal
Apibūdinti kliento individualių tikslų nustatymo kriterijus.

Atpažinti kliento situacijai vertingą informaciją.
Taikyti informacijos apie klientą rinkimo būdus ir šaltinius.
Įtraukti klientą į individualaus pagalbos plano rengimą ir jo įgyvendinimą.
Užmegzti ir palaikyti
Išmanyti žmonių bendravimo (ryšio užmezgimo, palaikymo ir baigimo)
pasitikėjimu pagrįstą
esminius aspektus.
ryšį su klientu.
Išmanyti bendravimo ir bendradarbiavimo su skirtingomis klientų grupėmis
ypatumus.
Išmanyti konfliktų ypatumus, įvairovę, priežastis ir jų įveikos būdus.
Motyvuoti klientą spręsti savo problemas.
Bendrauti su skirtingais klientais.
Bendrauti su kliento socialine aplinka.
Atstovauti klientui įvairiose institucijose pagal pareigybės aprašą, socialinio
darbuotojo ar administracijos nurodymus.
Įgalinti klientą pagal
Apibūdinti klientų (neįgalių, senyvo amžiaus žmonių, socialinę riziką
socialinio darbuotojo
patiriančių ar be tėvų globos likusių vaikų) socialines problemas.
nurodymus.
Taikyti komandinio darbo principus.
Teikti pagalbos į namus paslaugas klientams pagal socialinio darbuotojo
nustatytą poreikį.
Prižiūrėti sergantį asmenį pagal sveikatos priežiūros specialistų ir socialinio
darbuotojo rekomendacijas.
Padėti klientui užmegzti ir palaikyti ryšį su artima aplinka.
Padėti klientui priimti sprendimus, ugdyti jo savarankiškumą, savitvarkos
gebėjimus.
Motyvuoti klientą dalyvauti bendruomenės gyvenime atsižvelgiant į jo
individualius poreikius.
Lavinti kliento
Išmanyti kliento užimtumo organizavimo būdus ir formas.
darbinius ir
Išmanyti kliento darbinės veiklos aktyvinimo ir priežiūros būdus.
saviraiškos įgūdžius
Padėti klientui dalyvaujant viešuose sociokultūriniuose renginiuose.
pagal socialinio
Analizuoti ir vertinti kliento darbinius bei saviraiškos įgūdžius ir jų pokyčius.
darbuotojo ir kitų
Motyvuoti klientą imtis užimtumo veiklos.
specialistų nurodymus. Padėti klientui darbinėje veikloje.
Skatinti kliento
Apibūdinti kliento savarankiškumo skatinimo būdus visuose jo kasdienio
savarankiškumą,
gyvenimo procesuose.
būtiną kasdieniniame
Išmanyti subalansuoto maisto ir sveikos mitybos principus.
gyvenime.
Formuoti kliento maisto ruošimo įgūdžius.
Maitinti klientą esant poreikiui.
Formuoti kliento higienos įgūdžius ir padėti jam apsitarnauti kasdienėje
veikloje.
Padėti klientui atlikti buities darbus.
Padėti neįgaliam asmeniui naudotis techninės pagalbos ir pagalbinėmis
apsitarnavimo priemonėmis.
Prižiūrėti klientą su
Žinoti negalios apibrėžimą ir rūšis.
sunkia negalia.
Apibūdinti sunkią negalią turinčių asmenų pagalbos poreikius.
Teikti klientui asmens higienos paslaugas.
Teikti pagalbą klientui judant ir naudojantis techninės pagalbos priemonėmis.
Tinkamai taikyti slaugos priemones.
Tvarkyti ir valyti
Apibūdinti lovos skalbinių, rankšluosčių, drabužių priežiūros, keitimo
kliento asmeninius
reikalavimus.
daiktus ir patalpas.
Apibūdinti valymo ir dezinfekcijos priemonių naudojimo saugos reikalavimus.
Tvarkyti ir skalbti kliento drabužius, patalynę.
Tvarkyti, valyti ir dezinfekuoti patalpas, baldus, inventorių.
Palaikyti klientui
Apibūdinti emociškai stabilios aplinkos kūrimo ir užtikrinimo būdus.
saugią ir draugišką
Užtikrinti fiziškai saugią aplinką klientui.
aplinką.
Atpažinti smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų,
finansinio piktnaudžiavimo kliento atžvilgiu požymius.
Teikti pagalbą klientui ištikus ekstremaliai situacijai ir nelaimei.
socialinio darbuotojo
nurodymus.

Teikti pagalbą klientui
agresijos ir
saviagresijos atvejais.

Laikytis gaisrinės ir civilinės saugos instrukcijų reikalavimų.
Išmanyti pagrindinius psichikos sutrikimus (psichikos ligas, elgesio
nuokrypius) ir jų požymius, galimus agresijos proveržius.
Išmanyti agresijos ir saviagresijos raiškų ir priežasčių įvairovę, atpažįstant
galimai prasidedančios agresijos požymius.
Padėti mažinti kliento agresyvumą ar kitą rizikingą elgesį.
Kontroliuoti rizikos veiksnius, keliančius pavojų klientui ir aplinkiniams,
pačiam darbuotojui, iki atvyks atsakingas specialistas.
Keisti kliento agresyvų elgesį socialiai pageidaujamu elgesiu.
Stebėti ir reguliuoti savo emocijas klientų agresijos ar saviagresijos situacijose.
Stebėti ir vertinti klientų elgesį ir teikti informaciją atsakingam specialistui.

Suteikiama profesinė kvalifikacija – SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS
Jūs mokysitės šių modulių: 70 kreditų.
Valstybinis
kodas

Modulio pavadinimas

Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų
teikimo kokybės reikalavimų laikymasis
409230002
Pagalbos poreikio klientui identifikavimas
409230003
Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal
nustatytą poreikį
409230004
Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų
sudarymas
4000002
Įvadas į darbo rinką
Pastaba. 1 kreditas 27 val.
409230001

Baigus mokyklą išduodamas profesinio mokymo diplomas.
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