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 Rugsėjo 27 d. Lietuvoje minima Socialinių darbuotojų diena. Šventės data pasirinkta 

atsižvelgus į tai, kad rugsėjo mėnesį 1993 metais įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų 

asociacijos suvažiavimas. Be to, diena siejama ir su šv. Vincento Pauliečio vardu.  

Socialinis darbas yra profesija, kuri  siekia  sąlygų, užtikrinančių žmogaus orumą ir 

žmogaus teises, įgalina asmenis, šeimas, bendruomenes, visuomenę spręsti žmonių socialines 

problemas, gerina žmonių gyvenimo kokybę, skatina žmonių sąveikos su jų socialine aplinka 

pokyčius ir taip stiprina solidarumą bei socialinį teisingumą bendruomenėse ir visuomenėje. 

Nuo 2007 m. socialinis darbas yra įtrauktas į pavojingų darbų sąrašą. Savo darbe socialiniai 

darbuotojai dirbdami skirtinguose įstaigose dirba su labai skirtingais klientais tai benamiai, 

socialinės rizikos šeimos, asmenys priklausomi nuo alkoholio ar psichoaktyvių medžiagų, 

psichikos sutrikimų turintys neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys. Nors darbas sunkus bei 

reikalaujantis labai daug specifinių žinių bei gebėjimų, socialiniai darbuotojai jį dirba su didele 

meile ir pagarba žmogui kuris atsidūrė  sunkioje  gyvenimo situacijoje. 

Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociaciją vienija 263 socialinių darbuotojų ir 

socialinių darbuotojų padėjėjų iš 42 skirtingų Klaipėdos, Klaipėdos rajono, Gargždų, Priekulės, 

Neringos, Palangos, Skuodo, Mažeikių, Telšių socialinių organizacijų.  

Rugsėjo 25 d. 17.00 val.  asociacija organizuoja šventinį renginį, muzikiniame klube 

„LUXOR“ salėje (Taikos pr. 12). Renginio metu bus įteiktos padėkos socialiniams darbuotojams, 

taip pat ketiname organizuoti loteriją, Koncertuos Paulius Stalionis. 

Rugsėjo 26 d. 12 val. Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacija  inicijuoja 

Lietuvos socialinių darbuotojų solidarumo akcija „Atlyginimai lengvi, kad net kyla į orą“. 

Akcijos metų kviečiame visus Lietuvos socialinius darbuotojus vienu metu paleisti balionus į orą. 

Šia akcija siekiama priminti, kad šiuo metu socialinis nėra tinkamai apmokamas. Šią iniciatyvą 

palaiko ir profesinės sąjungos „Solidarumas“  atstovai, kurie Vilniuje piketo metu taip pat į orą 

paleis balionus.  

Esant susidomėjimui socialiniai darbuotojai pasidalintų savo džiaugsmais ir rūpesčiais su 

žiniasklaidos atstovais. 
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