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KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO  

PRIKLAUSOMYBĖS KONSULTANTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Kėdainių pagalbos šeimai centro (toliau – Centras) priklausomybės konsultanto pareigybė 

yra priskiriama 2 pareigybių grupei, specialistai.  

2. Pareigybės lygis A2. 

3. Priklausomybių konsultantas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriaus pavaduotojui 

socialiniams reikalams.  

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:  

4.1. turėti aukštąjį socialinio darbo (arba jam prilygintą) išsilavinimą; 

4.2. būti baigęs priklausomybės konsultantams skirtus mokymus pagal neformalaus mokymo 

programą, suderintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, arba kitus 

lygiaverčius mokymus, kurių lygiavertiškumas patikrintas sveikatos apsaugos ministro nustatyta 

tvarka, ir turintis tai patvirtinantį dokumentą. 

4.3. gerai mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, 

Internet Explorer programomis; 

4.4. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą; 

4.5. gerai gebėti naudotis internetu, elektroniniu paštu, kitomis šiuolaikinėmis 

technologijomis; 

4.6. būti neteistas ir neįtariamas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. 

 

 

II SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: 

5.1. teikia paslaugas Kėdainių pagalbos šeimai centro klientams: šeimoms, kurioms teikiamos 

atvejo vadybos paslaugos, likusiems be tėvų globos vaikams, globojamiems Centre. 

5.2. įvertina konkrečios alkoholį vartojančiam asmeniui teiktinos pagalbos poreikį, 

5.3. suderina su alkoholį vartojančiu asmeniu jo poreikius atitinkantį priklausomybės 

konsultavimo paslaugų teikimo planą, kuris gali būti tikslinamas arba jo įgyvendinimas nutraukiamas 



pasikeitus aplinkybėms (keičiasi alkoholį vartojančiam asmeniui teiktinų priklausomybės 

konsultavimo paslaugų poreikis, alkoholį vartojantis asmuo nesilanko pas priklausomybės 

konsultantą ir pan.). 

 5.4. tarpininkauja, jei alkoholį vartojančiam asmeniui reikia specializuotos psichologo, 

teisininko ar kito specialisto pagalbos, vartojančio asmens sutikimu, kad tokiam asmeniui būtų 

suteikta reikiama pagalba. 

5.5. pildo laisvos formos Priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimo žurnalą, kuriame 

nurodo alkoholį vartojančio kliento kodą, sudarytą pagal statistinės apskaitos formoje Nr. 151-9/a 

„Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolas“, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 

V-117 „Dėl lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytus kodo sudarymo reikalavimus, suteiktas paslaugas, jų apimtį 

ir trukmę. Pavyzdinę priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimo žurnalo formą tvirtina 

Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorius. 

5.6. informuoja alkoholį vartojančius asmenis apie alkoholio vartojimo riziką, keliamą žalą 

asmens ir visuomenės sveikatai ir gerovei; 

5.7. motyvuoja alkoholį vartojančius asmenis sumažinti alkoholio vartojimą ir visai atsisakyti 

alkoholio, keisti alkoholio vartojimo sukeltą rizikingą elgseną, kreiptis pagalbos, ją priimti, gydytis 

alkoholio vartojimo sukeliamus psichikos ir elgesio sutrikimus bei kitas ligas; 

5.8. stebi alkoholį vartojančių asmenų alkoholio vartojimo sukeltos rizikingos elgsenos 

pokyčius ir juos informuoti apie galimybę gauti sveikatos priežiūros, socialines, kitas paslaugas, 

atitinkančias alkoholį vartojančių asmenų poreikius; 

5.9. skatina ir palaiko alkoholio vartojimą nutraukusių arba sumažinusių asmenų motyvaciją 

gauti atkryčių prevencijos paslaugas; 

5.10. tarpininkauja alkoholį vartojantiems asmenims, siekiant įtraukti juos į reabilitacijos, 

resocializacijos ir integracijos bei savipagalbos grupių programas, padeda jiems spręsti įvairias 

socialines, teisines, sveikatos ar kitas problemas (pavyzdžiui, užregistruoti pas specialistus, į 

kompetentingas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas ir įstaigas); 

5.11. gauna priklausomybės konsultavimo paslaugoms teikti reikalingą informaciją iš 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų jų veiklos klausimais, Centro specialistų; 

5.12. nekonsultuoja nepriskirtais jo kompetencijai klausimais (t. y. tais, kuriais jis nebuvo 

apmokytas pagal LR Sveikatos apsaugos ministro  2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-989 patvirtinto 

Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims 

teikimo tvarkos aprašo 3.1. papunktyje nurodytą programą) 

5.13. rekomenduoja alkoholį vartojantiems asmenims kreiptis į atitinkamos srities specialistą 

ar įstaigą; 

5.14. bendradarbiauja su kitų įstaigų ir institucijų, organizacijų, kurios kompetentingos 

suteikti alkoholį vartojančiam asmeniui reikiamas paslaugas, specialistais; 

5.15. užtikrina asmens duomenų apsaugą ir priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimo 

konfidencialumą; 

5.16. atsisako teikti priklausomybės konsultavimo paslaugas, jei tai gali sukelti realų pavojų 

priklausomybės konsultanto ar alkoholį vartojančio asmens gyvybei. 

5.17. praneša apie neatvykimą į darbą dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių Centro direktoriui; 

5.18. įvykus nelaimingam atsitikimui, smurtui, kitai ekstremaliai situacijai informaciją apie 

įvykį visada perduoda tiesioginiam vadovui ir Centro direktoriui; 

5.19. gina ir saugo savo įstaigos interesus; 

5.20 kartą metuose pateikia Asmens medicininę knygelę su įrašais apie jo sveikatos būklę ir 

tinkamumą pagal sveikatos būklę eiti pareigas; 

5.21. laikosi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių Centro vidaus tvarkų; 



5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Centro direktoriaus pavedimus, 

kad būtų pasiekti Centro strateginiai tikslai. 

  

_______________________________ 

 

Susipažinau, supratau ir įsipareigoju vykdyti:  

_____________________________________________________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 


