PATVIRTINTA
Kalvarijos globos ir uZimtumo centro
direktoriaus 2017 m. sausio 30 d.
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KALVARIJOS GLOBOS IR UZTMTUMO CENTRO DIENOS GLOBOS NAMU
PADALINIO ASMENINIO ASISTENTO PAREIGYBES APRASYMAS NR.2
I. SKYRIUS
PAREIGYBE

l.

Pareigq pavadinimas: Kalvarijos globos

ir

uZimtumo centro Dienos globos namq

padalinio asmeninis asistentas.
2. Pareigybds grup6: kvalifikuotas darbuotojas.
3. Pareigybds lygis - C.

4.Pareigyb6s paskirtis

-

teikti paskirtas Dienos globos namll klientams institucijoje

socialines paslaugas.

5.

Pareigybds pavaldumas: Asmeninis asistentas yra tiesiogiai pavaldus socialiniam
darbuotoj ui, kuris vykdo operatyvin j vadovavimq.

II. SKYRIUS
SPECIALUS REIKALAVIMAI ASMENINIAM ASISTENTUI

.

6. Asmeninis asistentas turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. tureti ne Zemesnj kaip vidurini iSsilavinim4;

6.2. privalo iSklausyti iZanginius socialinio darbuotojo padejejo mokymus.

lZanginiq

socialinio darbuotojo padejejq mokymq trukme turi b[ti ne trumpesne kaip 40 valandq.

III. SKYRIUS
ASMENINIO ASISTENTO FUNKCIJOS
7. Asmeninio asistento funkcijos:
7.1 .teikti klientams nustatltas socialines paslaugas: sociokult[rines, socialiniq ig[dZiq ugdymo
ir palaikymo institucijoje irlarba asmens namuose, dienos socialines globos institucijoje irlarba asmens
namuose, pagal patviftintas tvarkas; sumaZejus darbo kruviui Dienos globos namq padalinyje, teikti
nustatytas socialines paslaugas Pagalbos namuose tarnybos padalinyje;
7.2. stebeti klienq sveikatos blklg ir apie pokydius prane5ti specialistams;
7.3. dirbti pagal socialinio darbuotojo nurodymus jam vadovaujant;
7.4. stengtis, kad dienos globos namq klientai laikytqsi vidaus tvarkos taisykliq, sprgsti
konfliktines situacijas ir apiejas informuoti socialini darbuotojq ar kitus specialistus, administracij4;

7.5. dalyvauti bei teikti pasillymus del Dienos socialines globos institucijoje individualaus
socialines globos plano sudarymo ir igyvendinimo;
7.6. laikyis konfidencialumo, teikti informacij4 apie klient4, istatymq nustatyta tvarka;
7.7. laikytis socialiniq darbuotojq etikos kodekso;
7.9. kelti profesing kvalifi kacij4;
7.1 0. valyti Dienos globos namq patalpas - darbo terapijos patalp4 bei valgyklq esandi4 adresu
Zemaites g. 2, Kalvarija;
7.1 I . ginti ir gerbti Kalvarijos globos ir uZimtumo centro interesus ir ger4 vardq;
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7.12 be Siame pareigybes apraSyme iSvardintq funkcijq, asmeninis asistentas vykdo ir kitus
jstaigos direktoriaus bei padalinio vedejo socialiniam darbui nurodymus;
7.13. neZinodamas, nesuprasdamas visq savo darbo funkcijq ar kai kuriq jam pavesto darbo
atlikimo detaliq, abejodamas Siq aplinkybiq Zinojimu, privalo kreiptis itiesiogini vadov4, jam neesant i
!staigos direktoriq ir praSlti atitinkamq iSaiSkinimq, instrukcijq..

IV. SKYRIUS
ASMENINIO ASISTENTO ATSAKOMYBE

8. Asmeninis asistentas atsako u2:

8.1. kokybi5kq, nustatytq klientui, socialiniq paslaugq teikim4;
8.2. klientq sveikatos bukles stebejim4 ir esant reikalui pirmos pagalbos suteikim4 ir bfitinosios
medicinos pagalbos organizavimq:
8.3. nustatltrl Dienos globos namq padalinio socialiniq paslaugq gavejq vidaus tvarkos
taisykliq laikym4si, gerq psichologini Dienos globos namq padalinio klimat4;
8.4. dalyvavimq bei pasiilymq pateikim4 sudarant individualq socialines globos plan4 Dienos
socialines globos institucijoje paslaugos gavejams;

8.5. darbo vietoje esandio inventoriaus ir jam pavestq materialiniq vertybiq saugumE ir
teising4 eksploatavim4;

'

8.6. Kalvarijos globos ir uZimtumo centro konfidencialios informacijos paskleidim4;
8.7. profesines etikos klaidas, nesklandumus darbe ir nustatytq pareigq nevykdym4;
8.8. Zalq padarytq klientui ar !staigai del savo kaltes ar neatsargumo;
8.9. nustatytos kompetencijos ar igaliojimq vir5ijim4;
8.10. tinkam4 darbo laiko naudojim4 ir darbo drausmes paZeidimus.
8.11. Lietuvos Respublikos istatymq, norminiq teises aktq, darbuotojq saugos ir sveikatos,

prieSgaisrines saugos, elektrosaugos reikalavimq laikymqsi;
8. 12. del kreipimosi i tiesioginj vadov4, jam neesant i istaigos direktoriq del pra5ymo i5aiSkinti
nesuprasdamas savo pareigas, darbo funkcijas ar kai kurias jam pavestas darbo atlikimo detales;
8.13. tamybiniq pareigq, numatytq pareigybes apra5yme nevykdym4 arba paZeidimq asmeninis
asistentas atsako Lietuvos Respublikos !statymq nustatyta tvarka

V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Sis pareigybes apraSymas gali b0ti papildomas
pakeitimq ar darbo organizavimo pertvarkymq.
SusipaZinau ir sutinku:

ir

keidiamas del istatymq ir kitq teises aktq

