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Socialinių paslaugų grupės 

vadovė Violeta Toleikienė

Profesinių kompetencijų 
svarba socialinių paslaugų 

srityje



Socialinių paslaugų srities darbuotojų 
reguliacija

Socialinio darbo taryba

Analizuoja ir vertina socialinio darbo vystymosi kryptis bei jų įgyvendinimą, 
konsultuoja, teikia išvadas bei pasiūlymus

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

Atestacija, duomenų apie socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičių, 
išsilavinimą, darbo užmokestį rinkimas, analizavimas, sisteminimas, viešinimas

Profesinių kompetencijų tobulinimo centras

Metodinė pagalba, profesinių kompetencijų tobulinimo/kvalifikacijos kėlimo 
poreikių analizė, mokymų organizavimas 

Etikos komisija

Nagrinėja kylančias dilemines situacijas. Komisijos sudėtį siūlo Lietuvos socialinių 
paslaugų srities darbuotojus vienijančios ir jiems atstovaujančios organizacijos

700 tūkst. 

eurų 

valstybės 

biudžeto 

lėšų 

metams



Socialinio darbuotojo profesinės 
kompetencijos tobulinimo formos

Dalyvavimas mokymuose 
(paskaitose, seminaruose, 

praktiniuose užsiėmimuose, 
konferencijose)

Dalyvavimas supervizijose Dalyvavimas intervizijose Dalyvavimas stažuotėse

Kitų asmenų mokymas 
socialinių paslaugų srityje 

Vadovavimas socialinio darbo 
studentų profesinei praktikai, 

asmenų, siekiančių įgyti 
individualios priežiūros 
darbuotojo ar socialinio 
darbuotojo kvalifikaciją, 

praktikai

Mentoriaus veiklos vykdymas

Mokymasis pagal formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo 
programas, tiesiogiai 

susijusias su socialinio 
darbuotojo ar socialinių 
paslaugų įstaigos vadovo 

praktine veikla.



SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 

ĮSTAIGŲ VADOVŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS 

APRAŠO BEI SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠO 

SVARBIAUSI PAKEITIMAI

Visos kvalifikacinės 

kategorijos 

paliekamos 

terminuotomis –

galioja 5 metus 

nuo įgijimo;

Atsiranda nauja 

sąvoka – socialinio 

darbo stažas;

Nustatoma, jog socialinių 

darbuotojų, įgijusių eksperto 

kvalifikacinę kategoriją ir laimėjusių 

konkursą socialinių paslaugų įstaigos 

vadovo pareigoms eiti, turima 

socialinio darbuotojo eksperto 

kvalifikacinė kategorija pakeičiama į 

pirmąją socialinių paslaugų įstaigos 

vadovo kvalifikacinę kategoriją 2 

metams; 



Atestacijos uždaviniai

Skatinti socialinius darbuotojus ir socialinių paslaugų įstaigų vadovus 
siekti didesnės profesinės kompetencijos

Didinti socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų 
atsakomybę už darbo rezultatus, skatinti juos domėtis socialinio darbo 
naujovėmis ir jas diegti, vadovauti socialiniams darbuotojams taip, kad 

jie galėtų spręsti visuomenėje kylančias socialines problemas



Pirma 
(žemiausia) 
kvalifikacinė 

kategorija

Antra 
(aukštesnė) 
kvalifikacinė 

kategorija

Trečia 
(aukščiausia) 
kvalifikacinė 
kategorija

15%

20%

30%

Koeficiento padidinimas

10%

15%

25%

Atestuota socialinių 
darbuotojų:
2015 m. 105
2016 m. 242
2017 m. 274
2018 m. 313
2019 m. 552
2020 m. 430
2021 m. 642



➢ Nuo 2022 m. liepos 1 d. dvi socialinių paslaugų 
srities darbuotojų pareigybės (socialinio darbuotojo 
padėjėjas ir lankomosios priežiūros darbuotojas) 
sujungiamos į vieną – individualios priežiūros 
darbuotojo (toliau – IPD) pareigybę. 

➢ IPD, kurie pradėjo dirbti iki 2022 m. liepos 1 d., per 5 
metus turi išklausyti 160 akademinių valandų 
mokymus.

➢ Jeigu IPD 2022 m. liepos 1 d. iki senatvės pensijos 
amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai, jam 
Socialinių paslaugų įstatyme nustatyti reikalavimai 
netaikomi.

➢ 160 akademinių valandų mokymai bus finansuojami, 
numatoma mokymų finansavimo pradžia – 2023 m. 
liepos mėnuo.  

IPD turi teisę dirbti:
✓ asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar 

lankomosios priežiūros darbuotojo, ar 
individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją 
pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar 
lankomosios priežiūros darbuotojo, ar 
individualios priežiūros darbuotojo profesinio 
mokymo programą, arba

✓ asmuo, socialinės apsaugos ir darbo ministro 
nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių 
valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti 
per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 
akademinių valandų mokymus, arba

✓ asmuo, sveikatos apsaugos ministro nustatyta 
tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę 
kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo 
ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 
akademinių valandų įžanginius mokymus.

Reikalavimai individualios priežiūros darbuotojo 

pareigybei



kvalifikacinius reikalavimus 

atitinkantis asmuo, 

profesinėje veikloje 

besivadovaujantis socialinių 

paslaugų valdymo, skyrimo ir 

teikimo principais, dirbantis 

socialinių paslaugų įstaigoje ir 

teikiantis socialines paslaugas 

pagal individualius asmens 

poreikius (įskaitant socialines 

paslaugas, kurios apima 

pagalbą, užtikrinant asmens 

higieną). 

Individualios priežiūros darbuotojas
Įgydami vienodą ir aiškią 

profesinę kvalifikaciją 
individualios priežiūros 

darbuotojai tampa 
profesionaliais specialistais

Tai prisideda prie 
socialinių paslaugų įstaigos 

prestižo kėlimo

Tai taip pat leidžia suprasti 
savo profesinę tapatybę ir 

įgyti pasitikėjimo savo 
profesine veikla

Užtikrina sėkmingus 
bendradarbiavimo 

santykius tarp specialistų ir 
jų klientų (socialinių 

paslaugų gavėjų)

O socialinių paslaugų 
gavėjai gali rinktis/gauti 
kokybiškesnes, labiau 

individualius socialinių 
paslaugų gavėjų poreikius 

atitinkančias paslaugas. 
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