SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo arba psichologijos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį klientų aptarnavimo, konsultavimo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą, gyventojų užimtumo
garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, viešąjį administravimą,
dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, vadovautis šiais dokumentais bei
savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinės
paramos skyriaus veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiuo
pareigybės aprašymu;
- mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook
Express, Internet Explorer;
- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti
ir apibendrinti informaciją;
- gebėti nustatyti asmens poreikius paslaugoms ir priemonėms, palengvinančioms
perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;
- mokėti dirbti komandoje.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
- Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- teikia mentorystės paslaugas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais įgyvendinamo projekto „Užimtumo skatinimo ir
motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau –
Projektas) dalyviams - nedirbantiems asmenims:
- įvertina ilgą laiką nedirbančio asmens atitiktį nustatytiems reikalavimams ir
prioritetiniams Projekto dalyvių atrankos kriterijams;
- identifikuoja Projekte dalyvaujančių asmenų ribotų įsidarbinimo galimybių bei
ilgo nedarbo priežastis;
- suderina su Projekto dalyviais pokalbių dažnumą ir priemones;
- parenka tinkamą vietą susitikimams su Projekto dalyviais;
- parenka ir naudoja konsultavimo ir kitus reikiamus metodus;
- sukuria pagarbos ir pasitikėjimo aplinką tarp savęs ir Projekto dalyvio;
- informuoja Projekto dalyvį, kad bus renkami jo asmens duomenys, nurodydamas
duomenų saugojimo terminus, duomenų subjekto teises;
- aptaria Projekto dalyvio ir savo lūkesčius;
- suteikia asmeniui individualią pagalbą, padeda identifikuoti savo polinkius,
įvertinti asmeninius gebėjimus ir formuoti savo užimtumo tikslus, taip siekiant asmenį integruoti į
darbo rinką;
- vertina darbo ieškančio asmens susidomėjimą veikla, savijautą, naujų socialinės
bei darbinės veiklos įgūdžių susiformavimą ir jau turimų išsaugojimą bei numato priemones, siekiant
tvaraus įsidarbinimo;
- padeda Projekto dalyviui nusistatyti asmeninius tikslus bei jų siekti;
- įvertina kiekvieną susitikimą su Projekto dalyviu ir dalyvio padarytą pažangą;
- bendradarbiauja su socialiniais partneriais dėl pagalbos darbo ieškantiems
asmenims;
- išnaudoja visus įmanomus išteklius tikslui pasiekti;
- apibendrina dalyvio pažangą visos programos metu;

- bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos darbuotojais Projekto įgyvendinimo
klausimais;
- derina Projekto įgyvendinimui reikalingų prekių, paslaugų, darbų poreikio
specifikaciją ir teikia ją savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui;
- derina su Projektu susijusių pirkimo paslaugų sutarčių projektus;
- rengia ataskaitas ir kitus oficialius dokumentus savo kompetencijos klausimais;
- surenka ir susistemina Projekto pateikiamus dokumentus (pažymas ir kt.), pateikia
juos Projekto finansininkui;
- registruoja, kaupia ir privalomai saugo savo buveinės patalpose ne trumpiau kaip iki
Projekto sutartyje ir/ar teisės aktuose nurodytos datos visus dokumentus, susijusius su Projekto
įgyvendinimu (sudarytas sutartis, atliktų pirkimų ir mokėjimų dokumentų originalus, įgyvendintą
veiklą įrodančius dokumentus, raštų originalus ir kt.);
- teikia auditoriams, institucijoms, finansuojančioms projektą, tikrinti visus
dokumentus, susijusius su Projekto veiklos atlikimu, paramos Projektui panaudojimu, kitą
pageidaujamą informaciją;
- rengia Projekto viešinimo priemones;
- nedelsdamas raštu informuoja tiesioginį vadovą Socialinės paramos skyriaus vedėją,
jei susidaro aplinkybės, trukdančios Jungtinės veiklos sutarties vykdymui ar galinčios vykdymą
sutrukdyti;
- vykdo kitus Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, siekdamas
tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą.
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