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DĖL NUOTOLINIO SOCIALINIO DARBO REKOMENDACIJŲ  

         Lietuvai  paskelbus valstybinio lygio ekstremalią  situaciją  ir  vykdant COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) kontrolės ir prevencijos procesus šalyje, socialiniai darbuotojai susiduria
su  nuotolinio  socialinio  darbo  iššūkiais  (remiantis  Lietuvos  socialinių  darbuotojų  asociacijos
atlikto tyrimo rezultatais).   
         Informuojame, kad Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, bendradarbiaudama su 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) parengė rekomendacijas dėl 
nuotolinio socialinio darbo, kurias maloniai prašome persiųsti ir (ar) padalinti Jūsų savivaldybės 
socialiniams ir kitiems socialinių paslaugų srities darbuotojams.
          Iškilus papildomiems klausimams, maloniai prašome kreiptis į Ministerijos kontaktinį 
asmenį – Indrę Ivanauskienę, tel. 8 706 68264, el. p. Indre  .Ivanauskiene  @socmin.lt  .    
          Dėkojame už susitelkimą ir bendrą darbą.
          PRIDEDAMA. Nuotolinio socialinio darbo rekomendacijos (5 lapai). 

Viceministrė                                                                                                  Vilma Augienė

Indrė Ivanauskienė, tel. 8 706 68264, el. p. Indre.Ivanauskiene  @socmin.lt  
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Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija

REKOMENDACIJOS DĖL NUOTOLINIO SOCIALINIO DARBO  

Nuotolinis  socialinis  darbas  karantino  metu  yra  naujas  iššūkis  tiek
specialistams, tiek jų klientams, tačiau pasaulyje jau galima rasti gerųjų praktikų, susijusių su
elektroniniu  on-line konsultavimu.  Šiose rekomendacijose  pateikiamos  bendros  nuotolinio
darbo taisyklės ir įvairių informacinių technologijų priemonių bei jų funkcijų aprašymai. 

NUOTOLINIŲ PASLAUGŲ RŪŠYS:
          Nuotolinis socialinis darbas apima:

- Individualias konsultacijas telefonu, el. paštu;
- Individualias video konsultacijas realiuoju laiku;
- Užimtumo veiklų organizavimą nuotoliniu būdu;
- Grupines video konsultacijas realiuoju laiku;
- Grupinius susirašinėjimus pokalbių svetainėse. 

BENDROSIOS NUOSTATOS:
1. Teikiant nuotolines socialinio darbo paslaugas, socialiniai darbuotojai turi vadovautis

socialinį  darbą  ir  socialinių  paslaugų  teikimą  reglamentuojančiais  teisės  aktais,
įstaigos  vidaus  tvarkos  taisyklėmis,  paslaugas  teikti  vadovaujantis  socialinio  darbo
vertybėmis bei Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatomis.

2. Teikiant nuotolines socialines paslaugas, socialiniams darbuotojams rekomenduojama
būti  pasiekiamais  –  klientams  ir  kolegoms  pateikti  savo darbui  skirtus  kontaktus:
telefono  numerį,  elektroninio  pašto  adresą,  internetinės  svetainės  adresą  arba
nuorodas  į  dalykinę  paskyrą  Facebook,  Messenger,  WhatsApp,  Skype  ar  kitose
programose. 

3. Teikiant socialines paslaugas, socialiniams darbuotojams rekomenduojama klientams
ir kolegoms nurodyti darbo valandas, kuriomis jie gali būti pasiekiami konsultacijoms
realiu laiku, atsakant į rūpimus klausimus.  

4. Pateikiant informaciją (bet kokia forma) klientams, būtina įsitikinti, kad informacija
yra tikra, teisinga, patikrinta, o skelbiant viešai prieinama forma (interneto svetainėse,
blog`uose,  video  blog`uose,  Facebook  pranešimuose  ir  kt.),  taip  pat  ir  nurodyti
oficialų  šaltinį.  Socialinių  darbuotojų  komunikacija  socialiniuose  tinkluose  yra
laikoma vieša. 

5. Prieš skelbiant  informaciją  viešai,  įsitikinti,  kad toks paskelbimas nepažeis asmens
duomenų  apsaugą  reguliuojančių  teisės  aktų  reikalavimų,  prireikus  šiuo  klausimu
pasikonsultuoti su savo įstaigos duomenų apsaugos pareigūnu.

6. Teikiant  nuotolines  socialines  paslaugas  pirmiausia  reikia  atsižvelgti  į  kliento
poreikius bei gerovę.

7. Teikiant  nuotolines  socialines  paslaugas  būtina  užtikrinti  informacijos
konfidencialumą. Socialines paslaugas teikiančiai įstaigai rekomenduojama patvirtinti
nuotolinio socialinio darbo ir asmens duomenų apsaugos tvarką. 

8. Nuotolinės konsultacijos gali būti teikiamos tik visų šalių sutarimu. 



               PASIRUOŠIMAS NUOTOLINIAM DARBUI:
1. Pasiruoškite  sau  darbo  vietą,  kurioje  galėsite  netrukdomi  pravesti  konsultaciją  ar

grupinį užsiėmimą. Įsitikinkite, kad esate gerai matomas (atsisėskite taip, kad šviesos
šaltinis kryptų į jus, o ne į kamerą) ir girdimas.  

2. Organizuojant  nuotolinį  darbą  svarbu  pasirinkti  tinkamą  nuotolinių  konsultacijų
platformą,  kuri  būtų  patogi  jūsų  klientui.  Įvertinkite  savo  klientų  technines
galimybes ir žinias naudoti technologijas. Paprašykite, kad klientas patikrintų kamerą
ir  garsą.  Rekomenduojame  prieš  pradedant  naudoti  naujas  technologijas,  nusiųsti
klientui instrukciją trumpąja SMS žinute ar el. paštu, iš anksto aptarti nuotolinio darbo
aspektus telefonu. 

3. Pirmo nuotolinio  susitikimo metu skirkite  laiko  aptarti  naują  jūsų darbo tvarką,
paklauskite, ar klientui patogu, ar jam niekas netrukdo, aptarkite susitikimų laiką. 

4. Atminkite,  kad  nuotolinės  konsultacijos  turi  būti  trumpesnės  nei  gyvos,  nes
technologijos,  ausinės,  garso  trukdžiai,  ekranas  labai  vargina.  Jeigu  įprasta
konsultacija  trunka 1 val.,  nuotolinę konsultaciją  padalinkite  į  dvi po 30 min arba
trumpinkite iki 45 min. 

5. Jeigu naudojate  zoom programą, kuri riboja nemokamą susitikimo laiką iki 40
min., planuokite laiką iš anksto, informuokite klientus apie laiko ribojimus, kad dėl
automatiškai nutraukto pokalbio išvengtumėte neigiamų padarinių. Sekite, kiek laiko
liko, nes būsite automatiškai išjungti. Likus 10 min. ir 5 min.  iki pokalbio pabaigos
rekomenduojama apie tai perspėti klientą.  

6. Siekiant  užtikrinti  jūsų  ir  kliento  pokalbio  privatumą,  rekomenduojama  prieš  tai
telefoninio  ryšio  priemonėmis  sutarti  patogiausią  klientui  laiką  (esant  poreikiui,  jį
koreguoti),  atsižvelgiant  į  kliento  galimybes  ir  situaciją.  Suteikite  klientui  visą
informaciją apie tai,  kad jūsų pokalbio niekas nesiklauso ir  nestebi.  Naudodamiesi
zoom  programėle,  neįjunkite  automatinio  pokalbio  įrašymo  funkcijos.  Jūsų
pokalbiai  su  klientu  turi  likti  privatūs.  Jūs  esate  atsakingi  už  asmens  duomenų
apsaugą. 

7. Atminkite, kad labai dažnai žmonės vengia naudoti video skambučių nustatymus
ir nori likti nematomi. Tikėtina, kad taip elgtis stengsis ir jūsų klientai. Pasistenkite
juos nuraminti ir paaiškinti, kad video vaizdas jūsų bendravimui būtų labai naudingas.
Jums labai reikia matyti, kaip klientas jaučiasi.

8. Jeigu  dirbate  su  sudėtingais  atvejais,  pvz.  moterimis  ir  (ar)  vaikais,  patiriančiais
smurto  riziką,  būtinai  įsitikinkite,  kad  jiems  su  jumis  susiekti  saugu ir  įmanomas
privatus  pokalbis  (patogiausią  klientui  laiką  rekomenduojama  suderinti  telefoninio
ryšio priemonėmis, atsižvelgiant į kliento galimybes ir situaciją ar suderinti su klientu
sutartinį ženklą (trumpąją SMS žinutę, vieno signalo skambutį), kuriuo klientas galėtų
pranešti apie esamą saugią aplinką.  Taip pat rekomenduojama iš anksto susitarti
sutartinius  žodžius  ir  (ar)  gestus,  kurie  reiškia  pagalbos  prašymą arba  kad
susitikimas nebėra privatus.

9. Dirbant su sudėtingu atveju ir nesant galimybės įsitikinti,  kad klientui susisiekti su
jumis  yra  saugu  (klientas  neatsako  į  skambučius,  trumpąsias  SMS  žinutes),
rekomenduojama nedelsiant apsilankyti kliento namuose ir įvertinti situaciją, laikantis
saugos ir higienos reikalavimų, naudojant asmenines apsaugos priemones.     



10. Jeigu  jūsų  klientai  neturi  galimybės  naudotis  kompiuteriu  ar  interneto  ryšiu,
nepalikite  jų vienų.  Reguliariai  bendraukite  telefonu (rekomenduojama bent  kartą
per dieną). Esant poreikiui apsilankykite kliento namuose. 



Priedas
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONIŲ NUOTOLINIAM DARBUI SĄRAŠAS:

Technologija Kam naudojama Trumpas aprašymas 
Facebook Messenger Susirašinėjimui,

video
skambučiams 

Ši programėlė  veikia  tiek  kompiuteryje,  tiek  telefone,  tačiau patogiau  ją  naudoti  telefone.
Programėlę automatiškai  turi  visi  Facebook vartotojai,  tačiau,  Messenger naudojimui jums
nebūtina  tapti  draugais  su  kitu  vartotoju,  užtenka  jam  parašyti  žinutę  per  Messenger.
Programėlė  leidžia  kurti  diskusijų  grupes  bei  sujungti  vartotojus  į  bendrą  skambutį  (tiek
video,  tiek  audio).  Messenger  galima  siųsti  nuotraukas,  planuoti  susitikimus,  siųsti
dokumentus. 

 Kaip saugiai naudoti Messenger rasite čia:  

https://www.esaugumas.lt/lt/kaip-saugiai-naudotis-pokalbiu-ir-socialiniu-tinklu-
programelemis/kaip-saugiai-naudotis-programele-facebook-messenger/494
SVARBU:  Facebook politika Messenger leidžia  naudotis  tik asmenims vyresniems nei  13
metų. 

Whats‘app Susirašinėjimui,
video
skambučiams

Ši programėlė veikia tik telefone, ją galite atsisiųsti iš jūsų telefone esančios el. parduotuvės
Google Play arba Apple Store (iphone telefonams). 
Programėlė skirta susirašinėti, ją taip pat galite naudoti susirašinėjimo grupių kūrimui, siųsti
nuotraukas  bei  įrašyti  garso  pranešimus.  Programėlė  leidžia  sujungti  vartotojus  į  bendrą
skambutį, tačiau tik 4 vartotojams vienu metu.  

 Daugiau apie Whats‘app funkcijas rasite čia   lietuvių   kalba:  

https://www.whatsapp.com/features/

Google Hangout Susirašinėjimas,
video skambučiai

Ši programėlė veikia tiek kompiuteryje, tiek telefone. Atsiųsti galima iš telefone esančios el.
parduotuvės Google Play arba Apple store.  Programėlėje  galima ne tik susirašinėti,  bet ir
skambinti.  Galima  šnekėti  ir  dviese,  tačiau  yra  galimybė  susijungti  bendrauti  grupėmis,
vaizdo pokalbyje gali dalyvauti iki 10 žmonių. 

 Daugiau apie Google Handgout funkcijas rasite čia   lietuvių   kalba:  

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-hangouts/
nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd?hl=lt

www.zoom.us Video
konsultacijoms,

Zoom - viena patogiausių video susitikimų programų, kurią labai paprasta naudoti. Ja galite
organizuoti  video  konsultacijas  su  klientais,  įvairias  nuotolinio  užimtumo  veiklas.  Jums
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Užimtumui tereikia susikurti paskyrą, suplanuoti renginį, nusiųsti renginio nuorodą jūsų klientams. Jeigu
klientai  naudosis  zoom  kompiuteryje,  jiems  tereikės  paspausti  nuorodą.  Jeigu  naudosis
telefone,  tuomet jiems reikės atsisiųsti  programėlę į  telefoną,  tačiau paspaudus jūsų siųstą
nuorodą, programėlė atsisiųs automatiškai. 
Zoom pagalba jūs galėsite ne tik gyvai kalbėtis  su klientais, galėsite kartu piešti,  jie galės
užduoti klausimus, galėsite jiems  rodyti skaidres ar kitus dokumentus. 
SVARBU: nemokama zoom versija leidžia planuoti tik 40 min susitikimus. 

 Video pamoką kaip naudotis zoom rasite   lietuvių   kalba čia:   

https://www.youtube.com/watch?v=dzJb3cZFMEM     
 Detalią instrukciją kaip pradėti naudoti zoom   lietuvių kalba  , rasite čia  . 

MS teams 
https://teams.microsoft.com/

Susirašinėjimui,
video
skambučiams,
bendravimui  su
kolegomis,  darbų
planavimui

..................
 Video pamoką kaip naudotis Microsoft Teams rasite lietuvių kalba čia: 

https://www.youtube.com/watch?v=4WZgIxPy494

www.toggl.com Laiko planavimui
bei  laiko,
praleisto  prie
užduočių,
sekimui

Jeigu tik norite stebėti, kontroliuoti savo darbe praleidžiamą ar užduotims atlikti reikalingą
laiką,  galite  pasinaudoti  puikia  ir  paprasta Toggl sistema.  Užsiregistravę  svetainėje
(www.toggl.com)  turėsite  galimybę  naudotis  laikmačiu  ir  gauti  ataskaitas  apie  darbams,
konsultacijoms skirtą  laiką.  Galėsite  pateikti  detalias  ataskaitas  savo darbdaviui  apie  savo
darbo dieną, darbo savaitę ir pan. 
Parsisiųsta bei įdiegta programėlė jūsų kompiuteryje padės dar paprasčiau ir greičiau fiksuoti
laiką,  čia  vos  vieno  mygtuko  paspaudimu  suaktyvinsite  laikmatį  arba  jį  sustabdysite.
Kiekvieną dieną prisijungę prie sistemos matysite automatiškai sugeneruojamas diagramas,
kurios  pateiks  informaciją  apie  praleistą  laiką  prie  visų  dienos  projektų.  Taip  pat  galite
pasirinkti  skirtingo laikotarpio  ataskaitas  (angl.  report)  apie  praleistą  laiką.  Taip pat  turite
galimybę užsisakyti šias ataskaitas į savo el. pašto dėžutę.

 Daugiau  informacijos  apie  šią  programą    anglų  kalba:    https://www.youtube.com/watch?  
v=jp1403ULzqE

https://www.youtube.com/watch?v=jp1403ULzqE
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PAGRINDINIAI SAUGAUS ELGESIO ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE ASPEKTAI:
                     1. Naudokite tik legalią programinę įrangą. Diekite programų atnaujinimus, o to nepamiršti padės automatinio atnaujinimo
nustatymas. Svarbu naudoti antivirusinę programinę įrangą, kuri stabdytų visuotinai žinomas kenkėjiškas programas. 
                     2. Naudokite saugius slaptažodžius. Rekomenduojama naudoti slaptažodžius, sudarytus bent iš 8 simbolių, o dar geriau – 12.
Slaptažodžiuose naudokite didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius, skyrybos ir specialiuosius ženklus.
                     3. Jeigu jungiatės prie interneto svetainės, kuria bus perduodami svarbūs duomenys, įsitikinkite, kad ji pasiekiama saugiu SSL
sertifikatu. Tokį saugumo lygį parodo svetainės adreso pradžioje esantis trumpinys https arba pavaizduotas spynelės simbolis. 
                     4. Naudokite aplikacijas (programėles) tik iš oficialių programėlių parduotuvių (Google Play (Android) arba App Store (iOS)).
Venkite programėlių iš trečiųjų šalių, nediekite į savo įrenginius piratinių („nulaužtų“) aplikacijų kopijų – jose dažniausiai  būna įskiepytos
kenkėjiškos funkcijos.       
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