SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilyginamą išsilavinimą; prilyginamu
išsilavinimu laikomas: kitas aukštasis socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas ir gautas
pažymėjimas, liudijantis, kad asmuo išklausė ir atsiskaitė ne mažiau kaip 40 kreditų socialinio
darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje; kitas aukštasis ne
socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas ir gautas pažymėjimas, liudijantis, kad asmuo
išklausė ir atsiskaitė ne mažiau kaip 60 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius
darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje;
- darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais,
Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos veiklos reglamentu,
Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos
direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymais, Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatais ir
šiais pareiginiais nuostatais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- užtikrina Savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimą;
- vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos
nuostatų, Savivaldybės administracijos veiklos reglamento ir Socialinės paramos skyriaus
veiklos nuostatų reikalavimus.
- priima klientų prašymus socialinių paslaugų, socialinių pašalpų, būsto šildymo
ir šalto bei karšto vandens išlaidų kompensacijų, šalpos išmokų, transporto išlaidų
kompensacijų, išmokų vaik ams, laidojimo išmokų, socialinės paramos mokiniams ir kitų
vienkartinių bei periodinių išmokų skyrimo ir siūlo socialinės paramos rūšį;
- registruoja gautus klientų prašymus dėl socialinės paramos;
- konsultuoja gyventojus socialinio darbo, lengvatų, socialinių paslaugų,
socialinių pašalpų, būsto šildymo ir šalto bei karšto vandens išlaidų kompensacijų, šalpos
išmokų, transporto išlaidų kompensacijų, išmokų vaikams, laidojimo išmokų, socialinės
paramos mokiniams ir kitų vienkartinių bei periodinių išmokų skyrimo klausimais;
- tikrina gyventojų buities sąlygas, surašo buities tyrimo aktus;
- teikia pasiūlymus Savivaldybės skiriamų socialinių išmokų bei kompensacijų
tvarkos tobulinimo klausimais;
- informuoja Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybą apie
pastebėtą smurto prieš vaiką atvejį;
- saugoja asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės
administracijos vardu sudarytas sutartis iš institucijų bei įstaigų ir joms teikiamus, ne ilgiau,
nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;
- nedelsiant patikrina asmens duomenis; nustačius, kad jie yra neteisingi,
neišsamūs ar netikslūs, sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus
saugojimą;
- nedelsiant sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar
sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

- sunaikina asmens duomenis, kai jie nebereikalingi jų tvarkymo tikslams,
išskyrus tuos duomenis, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti tretiesiems
asmenims ar valstybiniams archyvams;
- saugoja asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
- dalyvauja rengiant paraiškas PHARE programų ar Europos Sąjungos
struktūrinių fondų paramai gauti bei projektus, finansuojamus minėtų programų ar fondų
lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje,
įgyvendinant šiuos projektus;
- laiku atlieka kitus skyriaus vedėjo, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, vykdo nurodymus.

