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BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinio darbo apibrėžimas

2. Socialinis darbuotojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos

3. Socialinio darbo etika

4. Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso tikslas



SOCIALINIO DARBO ETIKOS PRINCIPAI
1. Gerbti visų žmonių prigimtinę vertę ir orumą

2. gerbti žmogaus teises, demokratijos principus ir žmogaus apsisprendimo teisę

3. Siekti didinti socialinį teisingumą ir stiprinti solidarumą

4. Veikti sąžiningai, patikimai, nešališkai ir empatiškai

5. Skatinti teigiamus socialinius pokyčius

6. Siekti įgalinti žmones spręsti tarpusavio santykius ir socialines problemas

7. Dalintis gerąja patirtimi



SOCIALINIO DARBUOTOJO ETINĖ 
ATSAKOMYBĖ ASMENIUI

1. Gerbia visų žmonių orumą ir vertę

2. Pripažįsta visus asmenis

3. Yra lojalus asmeniui

4. Įvertina ir skatina paties asmens galimybes

5. Imasi priemonių ir galimų veiksmų apsaugoti asmens teises

6. Informuoja asmenį apie galimybę suteikti pagalbą

7. Išsamiai ir suprantamai teikia asmeniui informaciją apie jo teises

8. Su asmeniu palaiko tik profesinius ryšius



SOCIALINIO DARBUOTOJO ETINIAI SANTYKIAI 
SU BENDRADARBIAIS IR KITAIS SPECIALISTAIS

1. Socialinis darbuotojas bendradarbiauja su kitais socialiniais 
darbuotojais

2. Gerbia kolegų ir kitų specialistų žinias ir patirtį

3. Konsultuojasi su kolegomis ar kitais specialistais

4. Kritiškai vertina kolegų ir bendradarbių, pažeidusių socialinio 
darbo etiką, elgesį

5. Laikosi solidarumo su savo kolegomis, gina juos nuo nepagrįstos 
kritikos



SOCIALINIO DARBUOTOJO IR DARBDAVIO 
/ ORGANIZACIJOS SANTYKIAI
1. Atsakingai laikosi dvišalių susitarimų

2. Nuolat siekia tobulinti savo organizacijos veiklą

3. Sąžiningai ir racionaliai disponuoja organizacijos 
finansiniais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais

4. Kritiškai vertina ir nelieka abejingas, jei darbdavys / 
organizacija pažeidžia etikos principus



SOCIALINIO DARBUOTOJO ETINĖ 
ATSAKOMYBĖ SAVO PROFESIJAI
1. Socialinis darbuotojas siekia gerinti profesijos įvaizdį

2. Nuolat tobulina profesinę kompetenciją

3. Reflektuoja savo profesinę veiklą

4. Viešina socialinio darbo reikšmingumą

5. Konstruktyviai prisideda prie socialinio darbo metodų 
tobulinimo



SOCIALINIO DARBUOTOJO KOMPETENCIJOS IR 
PROFESIONALUS ELGESYS

1. Socialinis darbuotojas siekia tobulinti asmenines savybes ir 
socialines kompetencijas

2. Dirba integraliai

3. Nepiktnaudžiauja asmenų pasitikėjimu bei savo padėtimi

4. Geba išklausyti, pagarbiai išsakyti ir konstruktyviai priimti kritiką

5. Privalo rūpintis savimi – profesionaliai ir asmeniškai

6. Geba atpažinti profesinės veiklos etines dilemas



BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Etikos kodeksas taikomas Lietuvos socialinių darbuotojų 

asociacijos nariams, rekomenduojamas darbuotojams, 
dirbantiems socialinių paslaugų srityje

2. Etikos kodeksas viešai skelbiamas visuomenėje, siekiant 
užtikrinti socialinio darbo etikos laikymąsi.


