SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; studijų krypčių grupė – ugdymo mokslai,
studijų kryptis – pedagogika arba edukologija;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, švietimą, jaunimo politiką,
teisėkūrą, dokumentų tvarkymą, asmens duomenų teisinę apsaugą;
- mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti
informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, PowerPoint
programomis;
- sugebėti pagal kompetenciją atstovauti Švietimo skyriui savivaldybės ir kitose
institucijose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- padeda įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką;
- dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės plėtros strateginį planą;
- organizuoja Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos rinkimus, pasibaigus
šios tarybos kadencijai;
- administruoja Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, sudaro sąlygas
efektyviai ir kokybiškai jos veiklai;
- padeda rengti pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų
sutarčių projektus;
- inicijuoja ir dalyvauja rengiant ilgalaikes Druskininkų savivaldybės jaunimo politikos
plėtros strategijas, priemonių planus, užtikrina jų stebėseną Druskininkų savivaldybės teritorijoje;
- rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas darbo su jaunimu formų plėtrai,
įvairovei ir kokybiškai veiklai Druskininkų savivaldybėje užtikrinti;
- inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
finansavimo programų ir priemonių Druskininkų savivaldybės teritorijoje rengimą, kontroliuoja jų
įgyvendinimą;
- teikia informaciją Švietimo skyriaus vedėjui apie teisės aktų, strategijų ir jų priemonių,
tiesiogiai susijusių su jaunimo politika, įgyvendinimą Druskininkų savivaldybėje, rengia informaciją
ir ataskaitas įgyvendinimo klausimais;
- analizuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį Druskininkų
savivaldybėje;
- renka ir sistemina duomenis apie Druskininkų savivaldybės teritorijoje gyvenančio
jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Švietimo skyriaus vedėjui,
savivaldybės administracijos direktoriui, Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų tarybai,
informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
- konsultuoja jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias
savanorišką veiklą Druskininkų savivaldybėje, vykdo informacijos apie jaunimo veiklą ir galimybes,
taikant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, viešinimą ir sklaidą, konsultuoja su jaunimu
dirbančias organizacijas veiklos planavimo klausimais;
- kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, šiais klausimais
konsultuoja jaunus žmones bei jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;

- inicijuoja jaunimo informavimo ir konsultavimo taško (-ų) ar centro steigimą ir teikia
siūlymus bei rekomendacijas dėl kokybiškos veiklos vykdymo;
- bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota jaunimo politiką įgyvendinančia institucija ir kitomis
institucijomis jaunimo politikos įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje klausimais;
- bendradarbiauja su Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų,
organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, jaunimo organizacijomis, su jaunimu
dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, plėtoja bendradarbiavimą su
kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, užsienio
lietuvių jaunimo organizacijomis bei kitomis organizacijomis, veikiančiomis jaunimo politikos
srityje;
- skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą jaunimo
politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje srityje, sprendžiant jaunimo problemas;
- inicijuoja ir dalyvauja vykdant Druskininkų savivaldybės jaunimo politikos kokybės
vertinimą;
- inicijuoja gerosios patirties perėmimą iš kitų Lietuvos savivaldybių ir užsienio šalių
bei patirties, įgytos įgyvendinant jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje, perdavimą kitoms
Lietuvos savivaldybėms ir užsienio šalims;
- organizuoja Druskininkų savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus
renginius jaunimo politikos klausimais;
- dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimu tiesiogiai susijusių Druskininkų
savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos
klausimais ir teikia pasiūlymus;
- teikia Švietimo skyriaus vedėjui siūlymus ir išvadas dėl šiame pareigybės aprašyme
nurodytų funkcijų vykdymo, Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų tarybai – dėl savivaldybės
strateginių planų ir jų priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje, savivaldybės socialinių
paslaugų plano rengėjams – dėl socialinių paslaugų jaunimui plėtros;
- dalyvauja komisijų darbe, darbo grupių veikloje;
- vykdo kitus su savo funkcijomis ir Švietimo skyriaus veikla susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus.
_________________________

