
 
 

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO MODULINĖ PROFESINIO 

MOKYMO PROGRAMA 
 

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43092001, 90 kr. 

                                                                                                  

Programos kodas  – T43092001, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 kr. 

                                  

Kvalifikacijos pavadinimas – socialinio darbuotojo padėjėjas 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis 

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra 

 

Mokymosi trukmė. 1,5 metai 

 

Programos paskirtis. Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas socialinės paramos 

teikimo, socialinių paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų) teikimo, asmens higienos įgūdžių palaikymo, 

socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų taikymo, bendravimo su 

skirtingomis asmenų grupėmis, socialinio darbo vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo 

srityse. Klientais gali būti: asmenys su sunkia ar kompleksine negalia (vaikas, suaugęs ar senyvo 

amžiaus asmuo) bei jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir šeimos, socialinei rizikai priklausantys 

asmenys ar šeimos bei jose augantys vaikai, vaikai netekę globos ir kt. Socialinio darbuotojo padėjėjui 

darbui būdingas empatiškas bendravimas su socialinių paslaugų klientais, jų šeimos nariais ir 

socialine kliento aplinka.  

 

 

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo 

įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo 

senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių 

centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų 

namuose, taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais.  

 

 

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais: 

1.1. Informacijos valdymas, 5 kr.;  

1.2. Socialinės paramos teikimas, 5 kr.; 

1.3. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas, 10 kr.; 

1.4. Slaugomo asmens priežiūra, 5 kr.; 

1.5. Asmens higienos įgūdžių palaikymas, 5 kr.; 

1.6. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas, 10 kr.; 

1.7. Socialinės globos paslaugų teikimas, 10 kr.; 

1.8. Socialinio darbo vertybių taikymas, 5 kr. ; 



1.9. Socialinio darbo pagrindų taikymas, 10 kr.; 

1.10. Bendravimas su skirtingomis asmenų grupėmis, 5 kr.; 

1.11. Socialinių projektų rengimas, 5 kr.; 

1.12. Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas, 5 kr.; 

1.13. Įvadas į darbo rinką, 10 kr. 


