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            PATVIRTINTA 

           Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

                                                                                                  direktoriaus 2019 m. spalio 22 d.  

                                                                                                  įsakymu Nr. 1-136 
 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

KRIZIŲ ĮVEIKIMO VAIKAMS VEIKLOS GRUPĖS SKYRIAUS 

UŽIMTUMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Užimtumo specialisto pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras)  

priskiriama specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis –A2. 

3. Pareigybės paskirtis: organizuoti ir ugdyti Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės 

skyriaus globotinių užimtumą bei darbinius įgūdžius, kurios yra nukreiptos ryšių tarp žmonių ir jų 

aplinkos pagerinimui ir palaikymui bei atlikti kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas. 

4. Pareigybės pavaldumas: užimtumo specialistas, dirbantis Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės 

skyriuje, tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. Turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį  socialinių mokslų išsilavinimą (socialinis 

darbas, socialinė pedagogika) su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą 

arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu.  

5.2. Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą bei išmanyti 

Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

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 

UŽIMTUMO SPECIALISTO, DIRBANČIO KRIZIŲ ĮVEIKIMO VAIKAMS VEIKLOS 

GRUPĖS SKYRIUJE, FUNKCIJOS 

 

6. Užimtumo specialistas, dirbantis Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje, vykdo šias 

funkcijas: 

6.1. Organizuoja Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus globotiniams tikslingą 

užimtumą, skatinant jų saviraišką. 

6.2. Organizuoja ir ruošia valstybines, tradicines, profesines ir kitas Centro šventes. 

6.3. Inicijuoja ir periodiškai peržiūri užimtumo veiklų Krizių įveikimo globotinių veiklos grupės 

skyriaus globotiniams poreikį. 
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6.4.Vykdo globotinių užimtumą atsižvelgdamas į jų psichologinius, socialinius, fiziologinius, 

dvasinius ir materialus poreikius. 

6.5. Taiko savo veikloje svarbiausius užimtumo teorijos ir praktikos apibendrinimus. 

6.6. Vertina Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus globotinio socialinę situaciją, 

veiksmingai bendrauja su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai organizuoja ir vykdo užimtumo paslaugų 

teikimą. 

6.7. Parenka tokias užimtumo veiklas, kurios geriausiai tinka spręsti konkrečias Krizių įveikimo 

vaikams veiklos grupės skyriaus globotinių socialines problemas ir geriausiai atitinka jo interesus. 

6.8. Žino terapinių užsiėmimų rūšis, metodus ir jų pritaikymo galimybes. 

6.9.Organizuoja vaikams tikslingą užimtumą, skatinant jų saviraišką. 

6.10. Derina savo darbą su Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus socialinių darbuotojų, 

socialinių darbuotojų padėjėjų, veikla. 

6.11. Padeda, esant poreikiui, vaikams apsiperkant, vadovaujantis Centro direktoriaus įsakymais 

patvirtintų Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro maitinimo organizavimo, tiekimo ir atsiskaitymo 

tvarka bei Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro banko mokėjimo kortelių naudojimo, 

atsiskaitymo, saugojimo tvarkos aprašo nuostatomis. 

6.12. Keičiasi informacija su kitu darbuotoju, ypač keičiantis pamainoms. Pasirašo darbuotojų 

pamainų perdavimo – priėmimo žurnale, apie įvykius darbo metu daro įrašus kituose, tam skirtuose 

žurnaluose, pildo Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus globotinių maitinimo 

dienos normos paskirstymo žiniaraštį bei dienos globotinių valgiaraštį 

6.13. Skatina Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės globotinius aktyviai dalyvauti užimtumo 

veiklose. 

6.14. Koordinuoja užimtumo veiklų teikimą. 

6.15. Numato globotinių įtraukimo į užimtumo veiklas būdus. 

6.16. Vykdo švietėjišką veiklą. 

6.17. Analizuoja užimtumo veiklos veiksmingumą. 

6.18. 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. 

 

 

_________________________ 


