SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį
laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
-turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo socialinės paramos srityje patirtį.
FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero
potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus,
Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja
sutarčių įgyvendinimą, teikia išvadas ir ataskaitas, informuoja savivaldybės vadovus apie sutarčių
vykdymą;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus,
finansuojamus fondų ir programų lėšomis; dalyvauja įgyvendinant šiuos projektus;
- planuoja ir organizuoja socialines bei kitas paslaugas įvairioms gyventojų grupėms;
- rengia sąrašą šeimų, globos centrų, šeimynų ir socialinės globos įstaigų, galinčių
priimti likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, teikia jį tvirtinti administracijos direktoriui;
- organizuoja būsimųjų globėjų (rūpintojų), šeimynų steigėjų, dalyvių ir budinčių
globotojų paiešką, o asmenims, kurie svarsto apie galimybę globoti likusius be tėvų globos vaikus ar
juos prižiūrėti globos centre, teikia konsultacijas vaiko globos (rūpybos) ar priežiūros klausimais;
- priima fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju,
dalyviu ar fizinio asmens, norinčio tapti budinčiu globotoju, dokumentus ir persiunčia Tarnybos
teritoriniam skyriui;
- parenka likusiam be tėvų globos vaikui globėją (rūpintoją), asmenį iš fizinių asmenų,
gavusių Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atestuotų asmenų teigiamą išvadą dėl jų pasirengimo vaiko globai (rūpybai);
- rengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimą dėl vaiko laikinosios globos
(rūpybos) nustatymo ir vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, vaiko globėjo (rūpintojo)
paskyrimo bei įsakymų dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos projektus;
- rengia socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių atvejo vadybos funkcijas ir
koordinuojančių vadybos procesus, savivaldybės teritorijoje, sąrašą, teikia jį tvirtinti savivaldybės
administracijos direktoriui;
- vykdo savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės
priežiūros kokybės kontrolę, kontroliuoja socialinės veiklos ir socialinės reabilitacijos neįgaliesiems
bendruomenėje projektų įgyvendinimą;
- konsultuoja į Socialinės paramos skyrių besikreipiančius asmenis socialinių paslaugų,
lengvatų ir kitais socialinės paramos klausimais, priima gyventojų prašymus dėl socialinių paslaugų;
- tikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas,
turimą turtą ir užimtumą, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
- įveda duomenis ir tvarko informaciją Socialinės paramos šeimai informacinėje
sistemoje (SPIS) ir (ar) Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“;
- nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius
pavedimus.
___________________________

