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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 arba B. 

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir teikti Centro klientams užimtumo terapijos bei darbinių 

įgūdžių ugdymo paslaugas, kurios yra nukreiptos ryšių tarp žmonių ir jų aplinkos pagerinimui ir 

palaikymui bei atlikti kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam 

prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 

metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, privalo žinoti Centro struktūrą, veiklos sritis, darbo 

organizavimo tvarką, vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, veiklos organizavimo 

formas ir metodus, galimų socialinių problemų sprendimo metodus ir būdus, bendravimo ir 

individualaus darbo su vaikais principus, bendravimo ir tarnybinio etiketo reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. vykdo ir įgyvendina Centro direktoriaus įsakymus, nurodymus ir pavedimus; 

6.2. organizuoja vaikams tikslingą užimtumą, skatinant jų saviraišką; 

6.3. veiklai atlikti taiko įvairius darbo metodus; 

6.4. sudaro metinius užimtumo veiklų planus; 

6.5. padeda rengti ir dalyvauja kituose renginiuose Centre ar už jo; 

6.6. savo veiklos metu užtikrina vaikų fizinį ir psichinį saugumą; 

6.7. dirba darbą su vaiku, vaikų grupe; 

6.8. atsižvelgiant į vaikų amžių, sveikatą, išsivystymą ir polinkius, rūpinasi vaiko užimtumu; 

6.9. tarpininkauja tarp vaiko ir vaikų globos namų kitų sričių specialistų. 

6.10. savo darbą derina su grupės ar šeimynos socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, 

socialinių darbuotojų padėjėjų, socialinių pedagogų padėjėjų veikla; 

6.11. dirba bendradarbiavimo ir komandinio darbo principu, ieško efektyvesnių veiklos formų; 

6.12. numato globotinių įtraukimo į užimtumo veiklas būdus; 

6.13. skatina globotinius aktyviai dalyvauti užimtumo veiklose; 

6.14. koordinuoja užimtumo veiklų teikimą; 

6.15. vykdo švietėjišką veiklą; 

6.16. vertina globotinio motyvacijos pokyčius bei pasiektus rezultatus; 

6.17. analizuoja užimtumo veiklos veiksmingumą; 

6.18. inicijuoja ir periodiškai peržiūri užimtumo veiklos globotiniams poreikį; 

6.19. telkia kitus specialistus įvertinti užimtumo veiklos veiksmingumą; 



6.20. inicijuoja, periodiškai peržiūri ir koreguoja užimtumo veiklos su globotiniu veiksmų planus; 

6.21. analizuoja savo profesinę veiklą; 

6.22. kaupia ,,gerąją” užimtumo veiklos patirtį ir ją skleidžia kitiems; 

6.23. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl užimtumo veiklų organizavimo ir užimtumo veiklų 

kokybės; 

6.24. organizuoja ir ruošia valstybines, profesines ir kitas Centro šventes; 

6.25. laikosi konfidencialumo, apie įstaigos ir kliento veiklą žinomą informaciją teikiant 

numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius įstaigos ir kliento interesus, laikosi etikos ir 

moralės normų vaikų atžvilgiu; 

6.26. laikosi tarnybinio etiketo reikalavimų, kultūringai elgiasi ir bendrauja. 

 

_________________________ 


