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           PATVIRTINTA 

          Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

                                                                                                 direktoriaus 2020 m. kovo 2 d.  

                                                                                                 įsakymu Nr. 1-27 
 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

GLOBOS CENTRO  SKYRIAUS 

PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Psichologo pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras)  priskiriama 

specialistų  grupei.  

2. Pareigybės lygis –A1. 

3. Pareigybės paskirtis: organizuoti ir teikti Centro Globos centro skyriaus  klientams psichologinės 

pagalbos paslaugas, kurios orientuotos į Centro Globos centro  skyriaus klientų psichinės sveikatos 

stiprinimą ir palaikymą ir yra tarpine grandimi tarp socialinio darbo specialistų teikiamos pagalbos 

ir sveikatos priežiūros specialistų teikiamų paslaugų bei atlikti kitas jo kompetencijai priskirtas 

funkcijas. 

4. Pareigybės pavaldumas: psichologas, dirbantis Centro Globos centro skyriuje, tiesiogiai pavaldus 

socialinio darbo organizatoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. Turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį psichologinį išsilavinimą su magistro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą. 

5.2. Turi gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems Centro 

Globos centro skyriaus klientams. 

5.3. Turi būti ne teistas už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko 

įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas 

vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius 

sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių 

baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas. 

 

III SKYRIUS 

PSICHOLOGO, DIRBANČIO GLOBOS CENTRO  SKYRIUJE,  FUNKCIJOS 

 

6. Psichologas, dirbantis Globos centro skyriuje, vykdo šias funkcijas: 

6.1. Konsultuoja fizinius asmenis, norinčius tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, 

dalyviu, ar fizinius asmenis, norinčius prižiūrėti Globos centro globojamus (rūpinamus) (toliau 

budintis globotojas). 

6.2. Reguliariai teikia konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui. Vaiką grąžinus į biologinę 

šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus budintį globotoją, per pirmas 2 

savaites po šio fakto budinčiam globotojui rekomenduojama suteikti 2-5 papildomas konsultacijas. 

6.3. Konsultuoja globėjus (rūpintojus), šeimynos steigėjus ir dalyvius, globojamus (rūpinamus) 

vaikus, įvaikintus vaikus, kitus šeimos narius. 
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6.4. Teikia budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų 

steigėjams ir dalyviams, Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės, Bendruomeninių vaikų 

globos namų padalinių darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių, Centro 

administracijos prašymu. 

6.5. Bendradarbiauja su savivaldybės administracija, kitų įstaigų specialistais, kitomis socialinėmis, 

sveikatos, teisėsaugos, švietimo, kultūros ir t.t. įstaigomis. 

6.6. Dirba komandoje, sistemingai, kūrybiškai ir laiku atlieka darbus pagal pareigas. 

6.7. Pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams), globojamo 

(rūpinamo) globėjo šeimoje, biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, 

dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir 

vaikui susitikti Centro Globos centro skyriuje ar kitoje sutartoje vietoje. 

6.8. Teikia individualią ir grupinę psichologinę pagalbą vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui 

(rūpintojui), šeimynos steigėjams ir  dalyviams, įtėviams. 

6.9. Konsultuoja asmenis tarpusavio santykių klausimais. 

6.10. Teikia per dieną ne daugiau kaip 4 individualias konsultacijas. 

6.11. Atlieka motyvacinį darbą su asmenimis, vadovaudamasis psichologinio konsultavimo 

principais. 

6.12. Organizuoja ir veda budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų steigėjams ir 

dalyviams, įtėviams, mokymus, aktualiomis temomis ir (ar) paramos grupes atskiroms asmenų 

grupėms.  

6.13. Konsultuoja Centro  Globos centro skyriaus specialistus.  

6.14. Teikia socialiniams darbuotojams (globos koordinatoriams) rekomendacijas geram emociniam 

klimatui formuoti, bendradarbiavimo ir tarpusavio atsakomybės santykiams puoselėti bei 

žmogiškųjų išteklių panaudojimui. 

6.15. Organizuoja ir veda mokymus, užsiėmimus grupėse specialistams ar individualiai konsultuoja 

aktualių problemų sprendimo klausimais. 

6.16. išsako socialinio darbo organizatorei įžvalgas, teikia rekomendacijas dėl darbo su vaiku, 

budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju) įtėviais vystymo. 

6.17. Vykdo psichologijos bei sociologijos mokslo naujovių sklaidą. 

6.18. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas. 

6.19. Aktyviai dalyvauja intensyvios pagalba ir (ar) krizių valdymo procese. 

6.20.Teikia informaciją, pasiūlymus ir ataskaitas socialinio darbo organizatorei. 

6.21. Laikosi Psichologų profesinės etikos kodekso, įstaigos darbo laiko grafiko ir darbo drausmės. 

6.22. Atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams (rūpintojams),  

įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų steigėjams ir dalyviams. 

6.23. Centro naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje Kontora (toliau – Kontora) susipažįsta su 

jam vizuotais direktoriaus įsakymais, įsakymais patvirtintomis tvarkomis, taisyklėmis, veiklų 

aprašais ir kitais dokumentais, kurie Kontoroje nukreipti jam susipažinimui, vykdymui.    

 

IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. Už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą 

vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.2. Už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus. 

7.3. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus. 

___________________________ 


