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JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ UŽIMTUMO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Užimtumo specialistas priskiriamas kvalifikuoto darbuotojo grupei.
2. Pareigybės lygis – C
3. Pareigybės paskirtis - dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, bendradarbiavimas su
kitais, specialistais ir asmenimis, organizuoti kokybišką, pagal gyventojų pomėgius užimtumą.
4. Pareigybės darbo sritis – sustiprinti į globos namus atvykusio ar jame gyvenančio asmens
prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, organizuojant ir vykdant jo užimtumą.
5. Užimtumo specialistas tiesiogiai pavaldus vyriausiajam socialiniam darbuotojui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIA DARBUOTOJUI
6. Užimtumo specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
6.2. privalo gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti
užimtumo efektyvumą, bendrauti su neįgaliaisiais, įvertinti gyventojo poreikius, sugebėjimus,
galimybes, atsižvelgti į jo individualumą, vadovautis jo poreikiais ir parinkti užimtumo pobūdį;
6.3. garantuoti globos namuose gyvenančių asmenų užimtumą pagal jų poreikius;
6.4. privalo žinoti etikos ir estetikos pagrindus, psichologijos pagrindus, bendravimo pagrindus,
socialinio planavimo pagrindus, socialinių problemų kilmę ir jų sprendimo būdus, dokumentų
tvarkymo ir duomenų rinkimo pagrindus.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Užimtumo specialistas privalo vykdyti šias funkcijas:
7.1. vykdo vyriausiojo socialinio darbuotojo pavedimus;
7.2. dalyvauja vertinant ir peržiūrint gyventojų Individualų socialinės globos planą (ISGP) bei
poreikių nustatymą asmeniui;
7.3. planuojant užimtumą, atsižvelgia į surinktą informaciją ir padarytomis išvadomis vertinant ir
peržiūrint ISGP;
7.4. veiksmingai ir efektyviai planuoja savo ir gyventojų veiklą;
7.5. paruošia užimtumo programas ir jas aptaria su kitais specialistais;
7.6. organizuoja gyventojų užimtumą, kultūrinius, sportinius ir pramoginius renginius bei darbinę
veiklą;
7.7. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitų sričių darbuotojais, organizacijų atstovais;
7.8. kelia savo profesinę kvalifikaciją;
7.9. reikalauja priemonių pagal sudarytas užimtumo programas ir šiai veiklai tinkamų darbo
sąlygų;
7.10. išklauso ir laikosi saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos
reikalavimų.

7.11. kartą metuose pateikia vyriausiajam slaugytojui medicininės patikros knygutę su įrašais
apie jo sveikatos būklę ir tinkamumą pagal sveikatos būklę eiti šias pareigas;
7.12. teikia pasiūlymus dėl padalinio užimtumo veiklos tobulinimo.
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