
 

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO 

MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

  

Programos valstybinis kodas: P42092301 

  

Pavadinimas lietuvių kalba: Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio 

mokymo programa 

Pavadinimas anglų kalba: Social worker assistant modular vocational training 

programme 

Programos lygmuo: Profesinis mokymas 

Švietimo sritis: Socialinė gerovė 

Švietimo posritis: Socialinis darbas ir konsultavimas 

  

Minimalus išsilavinimas  

norint mokytis programoje: 

Pagrindinis išsilavinimas 

Sveikatos reikalavimai: Gali mokytis ir dirbti socialinio darbuotojo padėjėju 

(sveikatos pažymėjimas) 

Apimtis kreditais: 90 
 

PROGRAMOS APRAŠAS 

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. 

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. 
 

KOMPETENCIJŲ APRAŠAS: 

Privalomosios (kvalifikaciją sudarančios) kompetencijos:  

1. Prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos veiklos plano įgyvendinimo. 

2. Prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo. 

3. Stebėti ir fiksuoti kliento elgesį, emocinę ir fizinę būklę. 

4. Įgyvendinti kliento individualų socialinės pagalbos planą pagal socialinio darbuotojo 

nurodymus.  

5. Užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su klientu. 

6. Įgalinti klientą pagal socialinio darbuotojo nurodymus. 



7. Lavinti kliento darbinius ir saviraiškos įgūdžius pagal socialinio darbuotojo ir kitų specialistų 

nurodymus. 

8. Skatinti kliento savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime. 

9. Prižiūrėti klientą su sunkia negalia. 

10. Tvarkyti ir valyti kliento asmeninius daiktus ir patalpas. 

11. Palaikyti klientui saugią ir draugišką aplinką. 

12. Teikti pagalbą klientui agresijos ir saviagresijos  atvejais. 
 

Pasirenkamosios  kompetencijos:  

1. Padėti socialinių paslaugų gavėjui ginti savo teises ir lygias galimybes bendraujant su asmenimis, 

įstaigomis ir organizacijomis. 

2. Atstovauti socialinių paslaugų gavėjui gaunant paslaugas įvairiose institucijose. 

3. Padėti organizuoti socialinių paslaugų gavėjo ir gavėjų grupių laisvalaikio veiklą. 

4. Padėti socialinių paslaugų gavėjams ir jų grupėms įsitraukti į bendruomenės veiklą. 

5. Teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, atsižvelgiant į jų poreikių specifiką. 

6. Prižiūrėti senyvo amžiaus asmenis ir padėti juos prižiūrinčioms šeimoms. 

 

KVALIFIKACIJA, SUTEIKIAMA BAIGUS PROGRAMĄ 

Kvalifikacijos 

požymis 

Kvalifikacijos 

pavadinimas 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandaros lygis 

Europos 

kvalifikacijų 

sandaros lygis 

Profesinė 

kvalifikacija 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

IV 4 

 

IŠDUODAMAS MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANTIS DOKUMENTAS 

Dokumento 

kodas 

Dokumento pavadinimas Dokumento pavadinimas (anglų 

kalba) 

4101 Profesinio mokymo  

diplomas 

Vocational education  and training 

diploma 

 

PROGRAMOS MODULIAI 

Valstybinis 

kodas 

Pavadinimas LTKS 

lygis 

Apimtis 

(kreditais) 

Įgyjamos kompetencijos 

  

Privalomieji (kvalifikaciją sudarantys) moduliai 

4000006 Įvadinis modulis 

(Įvadas į profesiją) 
 

IV     2 Pažinti profesiją. 

409230001 Socialinių paslaugų 

įstaigos socialinių 

paslaugų teikimo 

kokybės reikalavimų 

laikymasis 

IV     10 Prisidėti prie socialinių paslaugų 

įstaigos veiklos plano įgyvendinimo. 

Prisidėti prie socialinių paslaugų 

įstaigos teikiamų socialinių paslaugų 

kokybės užtikrinimo. 

 

409230002 

 

Pagalbos poreikio 

klientui 

identifikavimas 

 

 

IV 

 

    15 

 

Stebėti ir fiksuoti kliento elgesį, 

emocinę ir fizinę būklę. 

Įgyvendinti kliento individualų 

socialinės pagalbos planą pagal 

socialinio darbuotojo nurodymus. 



 

409230003 Socialinių paslaugų 

teikimas klientui 

pagal nustatytą 

poreikį 

IV     20 Užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu 

pagrįstą ryšį su klientu. 

Įgalinti klientą pagal socialinio 

darbuotojo nurodymus. 

Lavinti kliento darbinius ir 

saviraiškos įgūdžius pagal socialinio 

darbuotojo ir kitų specialistų 

nurodymus. 

Skatinti kliento savarankiškumą, 

būtiną kasdieniniame gyvenime. 

Prižiūrėti klientą su sunkia negalia. 

Tvarkyti ir valyti kliento asmeninius 

daiktus ir patalpas. 
 

409230004 Kliento saugumą 

užtikrinančių sąlygų 

sudarymas 

IV    15 Palaikyti klientui saugią ir draugišką 

aplinką. 

Teikti pagalbą klientui agresijos ir 

saviagresijos atvejais. 

 

4000002 Baigiamasis modulis 

(Įvadas į darbo rinką) 

 

Bendrieji moduliai 

IV    10 Formuoti darbinius įgūdžius realioje 

darbo vietoje. 

 

 

4102201 Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose 

IV     1 Saugiai elgtis ekstremaliose 

situacijose 

4102102 Sąmoningas fizinio 

aktyvumo 

reguliavimas 

IV     5 Reguliuoti fizinį aktyvumą. 

 

4102203 Darbuotojų sauga ir        IV 

sveikata 
 

Pasirenkamieji moduliai 

   2 Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti. 

409230005 Žmogaus teisės ir 

lygios galimybės 

socialinių paslaugų 

sektoriuje 

   IV    10 Padėti socialinių paslaugų gavėjui 

ginti savo teises ir lygias galimybes 

bendraujant su asmenimis, 

įstaigomis ir organizacijomis. 

Atstovauti socialinių paslaugų 

gavėjui gaunant paslaugas įvairiose 

institucijose. 

 

409230006 Pagalbos teikimas 

socialinių paslaugų 

gavėjui ir gavėjų 

grupėms laisvalaikio 

veikloje 

   IV    10 Padėti organizuoti socialinių 

paslaugų gavėjo ir gavėjų grupių 

laisvalaikio veiklą. 

Padėti socialinių paslaugų gavėjams 

ir jų grupėms įsitraukti į 

bendruomenės veiklą. 

 

409230007 Socialinių paslaugų 

teikimas senyvo 

amžiaus žmonėms 

    IV    10 Teikti socialines paslaugas senyvo 

amžiaus asmenims, atsižvelgiant į jų 

poreikių specifiką. 

Prižiūrėti senyvo amžiaus asmenis ir 

padėti juos prižiūrinčioms šeimoms. 

-------------------------------- 


