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I SKYRII-IS
PAREIGYBII
1.

UZimtumo specialistas

2. Pareigl'bes lygis

-

-

yra III pareigybes giupes specialistas.

I)

3. Pareigybes paskirtis - uZirntumo specialistai planuoja, rengia. igyvendina ir vertina rnokynro ir
tobulininro programas, siekdami r-rZtikrinti, kad Centro lankytojai ir clarbuotojai igytq ighdZiq ir
lavintrl gebejimus, kulitl organizacijoms reikia, kad bfltq pasiektijq tikslai.
4, Pareigy,bes koclas - 24230)
5. Pareigybes pavaldurnas - rlias pareigas einantis dalbuotojas tiesiogiai pavaldus Centro dilektoriaus

pariaduotojui socialiniarr darbui.

II SI(YRIUS
SPIICIAT-,US NOTTAI,AVIMAI 5I,TS PAREIGAS

t.

EINANiIAM DARBUOTOJUI

$ias pareigas einantis dalbr-rotojas tuti atitikti Siuos specialiuosius reikalavirnus:
1.1. uZin-itunro specialisto paleigoms priimamas asmuo, turintis auk5t4ji arba auk5tesniji

iSsilavinirnq, rnokantis dirbti kornpiutcliu, gerai mokantis Iietuviq kalb4;
1.2. uZirntur-r-ro specialist4 skiria ir atleidZia i5 pareigq, nustato jo pareiginj atlyginim4. sttdaro
su juo ra5ytinE darbo sutart!Vilniar-rs rajono Seimos irvaiko gerovds centro (toliau- Centras)

dilektorius:

L3, urZinttumcl specialistas privalo Zinoti:
i ,3. I . Centro struktilrq, r,eiklos sritis;
|.3.2. darbo organizavit.uo tvark4,
1.3.3. vaiko psichologineri, asmenybes il ugdymosi problemas:
1.3.4. vejklos organizttvimo fbrmas ir rnetodus;
L3.,5. galirnrl socialinitl ploblemtl sprenclimo metodtls ir blrclus:
1.3.6. benclravirnr-r il individualatrs darbo su vail<ais principus;
1.3.7, bcndravimo ir telnybinio etiketo reikalavimtrs;

UZimtunio speciulistas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais,
poistatyminiais ir I<itais teiscs norminiais aktais, Vyriausybes ntrtarimais, I-ietuvos RespLrblil<os
I(onstitucija, Darbo kocleksu, Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir dalbo nlinistlo
jsakyntais, Centro vidaus clarbo tva'l<os taisl,klemis, uZinrttmto specialisto pareigl'bes apraSytnu,
darbo saugos ir sveikatos, pric$gaisrines, cir,'ilines sattgos instrukciiomis.
1.;1.

III SKYRIUS
pAREIGAS
SLq,s
ErNnNcIo DARBUoToJo FUNKCIJoS

l.

Sias pareigas einantis darbuotojas

turi vykdyti

Sias

pagriruliner funkcijas:

2. negali patiketi savo pareigq kitam asmeniui;
3. i5manyti uZimtumo veikl4;
4. analizuoti savo profesing veikl4;
5, inicijuoti, periodiSkai perZiDreti ir koreguoti uZimtumo veiklos su globotiniu veiksmq planus;
6. teikti sillymus Centro direktoriui del uZimtumo veiklq organizavimo ir uZimtumo veiklq
kokybes;

7. organizuoti ir ruoSti valstybines, tradicines, profesines ir kitas Centro Sventes;
8. inicijuoti ir periodiSkai perZilrreti uZimtumo veiklos globotiniams poreiki;
9. suprasti globotiniq psichologinius, socialinius, fiziologinius, dvasinius ir materialinius poreikius;
10, Zinoti sr,'arbiausius uZimtumo teorijos ir praktikos apibendrinimus;
11. Zinoti fiziologinius, psichologinius, dorovinius, organizacinius reikalavimus;
12, gebeti tiksliai vertinti globotinio socialinE situacij4, veiksmingai bendrauti

su asmeniu ir jo

aplinka, efektyviai organizuoti ZmogiSkuosius, finansinius bei kitus galimus iSteklius, organizuoti
ir vykdyti uZimtumo paslaugq teikim4;
l3.gebeti atsiZvelgti ikliento individualum4, vadovautis jo poreikiais ir parinkti tokias uZimturrro
veiklas, kurios geriausiai tiktq sprgsti konkredias kliento socialines problemas ir geriausiai atitiktq
jo interesus;
14.'Zinoti terapiniq uZsiemirnq ruSis, metodus ir jq pritaikymo galimybes;
15. Zinoti darbo organizavimo tvark4 ir principus;
16. Zinoti ivairiq amZiaus tarpsniq globotiniq psichologiniq vpatumq pagrindus;
17. iSmanyti vaizdines, sakytines ir kompleksines informacijos priemones;
18. Zinoti dokumentq ruoSimo ir saugojimo principus;
19. Zinoti darbo veiklos tikslq ir darbo strategijos formavimo principus;
20. gebeti diegti uZimtumo veiklos naujoves;
21. gebeti formuoti uZimtumo veiklos strategijas, diferencijuoti rezultatq vertinim4;
22. gebeti rir-rkti ir apibendrinti bDtin4 socialines globos istaigai informacij4 ir j4 skleisti;
23, turi vykdyti ir igyvendinti Centro direktoriaus isakymus, nttrodymus ir paveclimtrs;
24. organrzuoti vaikams tiksling4 uZirntum4, skatinant jq saviraiSk4;
25, veiklai atlikti taiko ivairius darbo metodus;
26. sudaro rnetinius uZimtr.rmo veiklq planus;
27 . padeda rengti ir dalyvauja kituose renginittose Centre ar uZ jo ribq;
v
28. savo veiklos nretu turi uZtikrinti vaikq fizini ir psichinf sauglrm4;
29. atsiLvelgiant i vaikq amLiq, sveikatE, iSsivysty,m4 ir polinkius, rupintis vaikq uZimtumu;
30. tarpininkauti tarp vaiko ir Centro kitq sriditl specialisttl,
31. savo darb4 derinti sll grLrpes ar Seimynos socialiniq darbuotojrl, socialinitl pedagogtl, socialiniq
darbuotoj q padejej q, veikla;
32. skatinti globotinius aktyviai dalyvauti uZimturno veiklose;
33. koordinuoja r-rZimtumo veiklq teikim4;
34. numatyti globotiniq itraukirno iuZimtumo veiklas bDdus;
35, vykdyti SvietejiSl<4 veiklq;
36, vertinti gtobotinio motyvaoijos pokydius bei pasiektus rezttltattts;
3 J . analizuoti uZimtumo v eiklo s veiksmingumq ;
38. kaupti ,,Ear4)4" uZimtumo veiklos patirti ir j4 skleisti kitiems;
39. laikytis konfidencialumo, apie istaigos ir kliento veikl4 Zinom4 informacij4 teikti numatytais
atvejais ir tik siekiant apginti gcriausius istaigos ir kliento interesus, laikytis etikos ir molales
normrl vaiktl atZvilgiu.
40. Laikylis tarnybinio etiketo reikalavimrl, kult[r'ingai elgtis ir bendratrti;
4l . dalyvauti projektuose.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE
1. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako uZ:

l.l.

Siame pareigybes apra5yme nurodytq funkcijq vykdym4 Lietuvos Respublikos istatymq

nustatyta tvarka;

L2. jam patiketq gyventojq sveikat4, saugum4 ir gyvybg bei istaigos turt4;
1.3. teikiamq socialiniq paslaugq kokybg;

konfidencialumo laikym4si, i5skyrus istatymq numatytus atvej us;
1.5. Centro vidaus tvarkos taisykliq, profesines etikos kodekso laikym4si.
I .4.

