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NERTNGOS SOCIALINry PASLAUGV CEMRO
SPECIALISTO (ATYIRAM DARBUI SU JAI]IYIMI.)

PAR.EIGINIAI MJOSTATAI

I. PAR,EIGYBTS CHARAKTERISTIKA

Specialistas (atviram darbui su jaunimu) yra darbuolojas, dirbantis pagal darbo sutarti, kuriam
nustaqtas pareigyb€s pavaldumas - specialistas, pareigybCs lygis A2, pareigybes kodas 2635.

II. BENDRIEJIREIXALA!'IMAI

l. Specialisq (atvirarn darbui su jaunimu) i darbq priima ir i5 pareigq atleidZia Neringos
socialiniq paslaugq centro (toliau - Centras) dfuektorius.

2. Specialistas (atviram darbui su jaunimu) - tai suauggs asmuo, veikiantis ul formaliojo
Svietimo ir ugdymo sistemos, Seimos ir darbines veiklos ribq siekiantis asmeninio ir
socialinio jaunq lrnoniq tobulejimo tiek per individualq darbq su atskirais asmenimis,
tiek dirbdamas su grupemis ar bendruomer*rnis bei turintis 5iarn darbui reikalingq
profesiniq kompetencijq. Profesini specialisto laikysena susideda iS asmeniniq nuostaq
ir poZiiirio, santykio kiirimo bei palaikymo, metodinds ir priaikymo bei struktiirines
kompetencijq.

3. Specialistas (atviram darbui su jaunimu) privalo tureti auklqii univenitetini arba jam
prilyginamq socialiniq mokslq srities i5silavinimq

4. PasiZymiti neprie*ai5tinga reputacrja mokdti anglq kalbq (paZengusio vartorojo) arba
aukitesniu lygiu bei (pageidautina) kir4 uZsienio kalbq.

5. Sugebeti savarankiSkai planuoti, organizuoti savo veiklg
6. Tureti (pageidautina) vairuotojo pazymejim+
7. Buti susipaZinusiam su projekq rengimo. igyvendinimo ir vertinimo principais.
8. Specialisto reikalingos kompetencijos yra ivertinamos ir pripaZistamos pagal Jaunimo

reikalq departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos nustaqtus kriterijus
ir procediiras.

9. Specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, tarptautiniais
teisOs aktais jaunimo reikalq srityje, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindq
istarymu ir kitais teises akais, LR istatymais, poistatyminiais aktais, Vyriausybes
nutarimais, Neringos savivaldybds tarybos sprendimais, Savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymais bei Cento direktoriaus isakymais, socialiniq darbuotojq etikos
kodeksu, darbo saugos ir sveikatos, gaisrines saugos instrukcijomis, Centro nuostatais,
darbo vidaus tvarkos taisyklamis ir Siais pareiginiais nuostatais.

10. Specialistas (atviram darbui su jaunimu) dirba pagal sudaryq darbo grafik1
I I . Specialistas (awiram darbui su jaunimu) tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.



III. DARBLTOTOJO FTJNKCIJOS IR PAREIGOS

l2.Vykdlti darbl tiek su jarmimo grupemis, tiek su individualiais asmenimis, taikant
aNiro darbo su jaunimu principus ir metodus bei siekiant, kad jauni Urones taptq
s4moningi, savaranki5ki, atsakingi uZ savo ir visuomends gerovg.

13. UZmegai kontakt4 ir palaikyi tvary bei lygiaverti santyki sujaunais tononemis.
14. Nustatyti ir ivertinti jaunimo poreikius, urtikinti saugiq aplink4 ir jq realizavimo

sqlygas.
15. Teikti jauniems tunonems individuali4 p"galb4 ivairiose sioacijose.
16. Padetijauniems bronems atrasti ir suvokti savo vertybines nuostatas.
17. Skatinti jaunq imoniq savarankiSkumtr motyvaci+ iniciaqwum6 verslumq

pasitikejim4 savimi, savigarbg asmening atsakomybg ir kt.
18. Padeti jauniems Zmondms puoseleti, paZinti, tobulinti jau turimas asmenines,

socialines ir kitas kompetencijas ir igyti naujq.
19. Inicijuoti ir organizuoti su jaunimu susijusiq projektrl rengimq ir jq igyvendinim4.
20. Organizuoti ir vykdyti ivairias prevencines, sveikatingumo, motyvacijos priemones

(diskusijos, paskaitos, seminarai, renginiai, varZybos ir kt.) jaunimui.
21. Vykdyti veiklq uZ Centro ribr;, vietose, kurjaunimas praleidZia daug laiko.
22. Teikti prevencines, informavimo, konsultavimo, socialiniq ir gyvenimo ig0dZig

ugdymo, sociokultiirines ir kitas su jauno tnogaus ugdlmu susijusias paslaugas.
23. Rengti Centrq lankandio jaunimo lankomumo statistik4
24. Nuolat kelti kvalifrkacijq tobulinti uZsienio kalbrtr kompiuterio raitingumo iinias.
25. Planuoti darbq ir laiku atsiskaitlti uZ atliktss uZduotis.
26. Dokumentuoti veikl4 laikantis dokumentrl valdymo taisykliq reikalavimg paruoSti

dokumentus perdavimui i archyv6
27. Informuoti jaunus Zmones jiems aktualiais klausimais, ypad siekiant itraukti Svietimo

veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujandius jaunus Zrnones.
28. Prireikus siqsti jaunus Zmones i konkredias institucijas, teikiandias specializuotas

paslaugas.
29. Bendrauti ir bendradarbiauti su Seimomis, globejais - fiziniais ir (ar) juridiniais

asmenimis (Lietuvos ir uZsienio nevyriausybinemis organizacijomis, valstybes ir
savivaldybiq institucijomis b€i istaigomis, la.), tradicinemis religinemis
bendruomenemis, verslo organizacijomis, kitais jaunimo politikos iglvendintojais.

30. Atstovauti jaunimo interesams kitose institucijose, teikti informacijq visuomenei,
nevyriausybinCms organizacijoms ir institucijoms apie savo veiklq pasiekrus
rezultatus, jaunimo paddti ir poreikius bei kitais klausimais.

31.Iki kiekvienrl metq vasario l0 d. pateilci Neringos savivaldyb€s administracijos
direktoriui savo veiklos ataskait4 ul praejusius metus, suderinq su Centro
direktoriumi.

32. Teikti si0l)mus Centro direktoriui del darbo organizavimo.
33. Vykdyti su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobfldiio direktoriaus

pave.dimus tam. kad bEq pasiekti Centro tikslai ir igyvendinti uZdaviniai.

IV. DARBUOTOJOTEISIS

34. Nuolat kelti profesing kvalifikacij4, uZsiimti savi5vieta.
35. BEti aprEpintam darbo priemondmis.
36. Sprgsti savo kompetencijoje esandius klausimus.
37. Dalyvauti Centro renginiuose, susirinkimuose.
38. Tureti leisg i atostogas, darbo uZmokesti ir kitas teises akh{ nustat}tas garantijas.
39. Kitos Lietuvos Respublikos istatymq numao4os teisas.



V. DARBUOTOJOATSAKOMYBT

40- Specialistas atsako uZ korekti5kq gauq duomenq panaudojimq turimos informacijos
konfidencialumq savo darbo kokybg.

41. Siuose pareiginiuose nuostatuose nustaqtl pareigq ir funkcijq lykdymq
42. Atsako uZ tinkam4 dokumentacijos vedim+
43. Atsako uZ darbuotojo etikos, Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aknl

Centro nuostafitr darbo tvarkos taisykliq bei savo pareiginiq nuostatq laikymqsi.
44. Jam perduotq Cenrro tunq ir priemones.
45. Saugos darbe, prie5gaisrin6s ir elektrosaugos reikalavimq vykdyma
46. UZ savo pareigq netinkam4 vykdyrn4 darbuotojas traukiamas drausminen

atsakomyben Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatya tvarka.
47. Specialisto (awiram darbui su jaunimu) darbo vieta yra Neringos socialiniq paslaugq

centre, buveines adresas Taikos g. i 1/2, Neringa.
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