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I\IERINGOS SOCIALI]YIU PASLAUGU CENTRO PSICHOLOGO
PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. PAR.E,IGYBES CHARAKTERISTIKA

Psichologas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti, kuriam nustaBtas pareigybes
pavaldumas - specialistas, pareigybes lygis A2, pareigybes kodas 2634.

Pareigybes paskirtis: psichologas ivertina kliento galias ir sunkumus, raidos )?atumus,
psichologines, asmenybes, ugdymosi ir kitas problemas. Konsultuoja Centro specialistus
problemq sprendimo klausimais, atlieka testus, organizuoja mokymus ir seminarus

II. BENDRIEJIREIKALA\'IMAI

l. Psicholog4 i darb4 priima ir i5 pareigq atleidZia Neringos socialiniq paslaugq centro (toliau

- Centro) direktorius.
2. Sis pareigybes apra5ymas reglamentuoja Centro psichologo pareigybds charakteristikq

paskirtj, specialiuosius reikalavimus darbuotojui, jo funkcijas ir pavaldum4.
3. Psichologu Centre gali dirbti asmuo, turintis aukSt4li universitetini psichologijos studijq

krypties (socialinio psichologo) i5silavinim4.
4. Psichologas dirbdamas privalo vadovautis LR istatymais ir poistatyminiais aktais,

norminiais aktais, Vyriausybes nutarimais ir kitais norminiais aktais, LR Konstitucija,
Jungtiniq Tauq Organizacijos 1989 metq Vaiko teisiq konvencija, kitomis LR
tarptautindmis sutartimis, LR civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso

kodeksu, Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo pakeitimo

istatymu, Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo istatymu, LR vaiko teisiq
apsaugos pagrindq istatymu, Vaiko globos organizavimo nuostatais, Vaiko laikinosios
globos (rtipybos) nuostatais, kitais LR istatymais, nutarimais ir kitais norminiais aktais,
Socialinds apsaugos ir darbo ministerijos isakymais, Valstybines vaiko teisiq apsaugos ir
ivaikinimo tamybos prie LR SADM pateiktomis rekomendacijomis, Neringos
savivaldybOs tarybos, Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais bei Cento
direktoriaus isakymais, socialiniq darbuotojq etikos kodeksu, darbo saugos ir sveikatos,
gaisrines saugos instrukcijomis, Centro nuostatais, darbo vidaus warkos taisyklemis ir
Siais pareiginiais nuostatais.

5. Psichologas turi gebeti atsirinkti ir taikyti savo darbe iprastas taisykles ir instrukcijas,
dirbti pagal nustab/tas procediiras, savarankiSkai planuoti ir organizuoti savo veiklq.

6. Psichologas privalo tureti konsultavimo patirti, i5manyti konflikq sprendimo budus ir
priemones.

7. Psichologas dirba pagal sudaryt4 darbo grafikq.
8. Psichologas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

III. DARBUOTOJO FUIIKCIJOS IR PAREIGOS

9. Vykdyi prevencini socialini-psichologini darb4 su Seimomis, asmenimis.
10. Vadovaujantis 2mogi5komis vertybimis, abipuses pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo

principais, motyvuoti Seimas, socialing atskirti patiriandius asmenis, senjorus keistis, teikti



psichologing pagalb4 Seimoms, asmenims jq socialincje aplinkoje, susitinkant su 5eim4

asmenimis Centre ar kitose vietose.
I l. Gebeti tiksliai vertinti Zmogaus socialing situacijq psichologing biisenq veiksmingai

bendrauti su asmeniu ir jo aplink4 efekty'viai organizuoti Zmogi5kuosius, finansinius bei
kitus galimus iSteklius.

12. Teikti individualias, grupines, Seimos konsultacijas Neringos savivaldybes gyventojams,

kuriems kyla psichologines problemos: skyrybos, smurtas, asmenybines problemos,

problemos auginant nepilnamedius vaikus, priklausomybes ir kt.
13. Vykdyti asmenq, kurie susiduria su ivairiais sunkumais, paieSkq uZmegai ry5i, vykdyti

palaikym4 irlarjq itraukim4 ! pagalbos procesq.

14. Moketi suvaldyti grupQ, itraukti j diskusijas;

15. Gebeti valdyi, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacijq rengli i5vadas ir teikti
pasiUlymus; gebeti surinkti ir ivertinti renginio dalyviq griZtamaii ry5i.

16. Fiksuoti dokumentuose darbo eig4. SklandZiai destyi mintis raitu ir lodi:iu, moketi dirbti
kompiuteriu (MS Office paketu, duomenq bazemis, intemeto nar5ykle);

17. Bendradarbiauti su atvejo vadybininku, socialiniais darbuotojais renkant awejo vadybos
procesui reikaling4 informacij4 apie 5eimas bei asmenis, jq problemas, socialing aplink4
ir psichologing b[sen4.

18. Veikti kartu su atvejo vadybininku bei socialiniais darbuotojais organizuojant, planuojant
ir teikiant pagalb4 Seimai, asmenims, teikti siulymus awejo vadybininkui del pagalbos

Seimai efekt).vumo, keistis informacij4 informuoti apie pokydius.
19. Teikti si[lymus atvejo vadybininkui d€l pagalbos plano, jame numatyq priemoniq Seimai,

asmeniui, atsiZvelgiant i pakitusius poreikius ir sioacij4, tikslinimo.
20. Dall.vauti atvejo nagrinejimo posedZiuose.

21. Bendradarbiauti su valstybes, savivaldybiq institucijomis, istaigomis, kitomis
organizacijomis.

22. Rengi ataskaitas, statisting informacijq Seimq bei socialing atskirti patiriandiq asmenq
klausimais.

23. Nuolat atnaujinti savo teorines socialinio darbo Zinias ir praktinius socialinio darbo

igldZius bei gebejimus.
24. Bendradarbiauti su Centro darbuotojais, teikiant paslaugq gavejams ivairias socialines

paslaugas.
25. Moketi valstybing kalbq i5manyi kalbos kult[ros pagrindus.

26. Gebdti savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo darbq buti iniciatyviam, pareigingam,
darb5tiam, gebeti bendrauti ir bendradarbiauti.

27 . Vykdyti kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nusta|tas funkcijas.
28. Teikti siDlymus Centro direktoriui del darbo organizavimo.
29. Laikyis konfidencialumo, apie klient4 Zinom4 informacij4 teikti tik istatymq numaq&is

atvejais ir tik siekiant apginti kliento interesus.
30. Rengti metq veiklos ataskaitas, informacinius ir kitus dokumentus, paklausimus ir

atsakymus valstybes ir savivaldybiq jstaigoms, nagrineti skundus ir pasi0lymus.
31. Vykdyi su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobDdZio direktoriaus pavedimus

tam, kad blq pasiekti Centro tikslai ir igyvendinti uidaviniai.

ry. DARBUOTOJO TEISES

32. Nuolat kelti profesing kvalifikacijq uisiimti savi5vieta.
33. Buti apriipinta darbo priemonemis.
34. Sprgsti savo kompetencijoje esandius klausimus.
35. Dalyvauti Centro renginiuose, susirinkimuose.
36. Tur€ti teisg i atostogas, darbo uZmokesti ir kitas teises aktq nustaB as garantijas
37. Naudotis darbe Centro teikiamomis rySio, technologijq paslaugomis.



38. Kitos Lietuvos Respublikos istatymq numatltos teises.

V. DARBUOTOJOATSAKOMYBI

39. Atsako uZ korektiSkq gautq duomenq panaudojimq turimos informacijos
konfidencialum4, savo darbo kokybg.

40. Atsako uZ tinkamq psichologo paslaugq organizavimq ir teikim4.
41. Atsako ui tinkamq dokumentacijos vedim4.
42. Atsako uZ Psichologq profesines etikos Kodekso, Lietuvos Respublikos istatymq ir kirrt

teises akq, Centro nuostatq, darbo tvarkos taisykliq bei savo pareiginiq nuostatq
laikymEsi.

43. Atsako uZ darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros,
higienos reikalavimq vykdymq.

44. Psichologas ui Siq pareiginiq nuostatq nevykdym? ar savo igaliojimq viriijimq atsako
Lietuvos Respublikos istatymq nustaq a tvarka.

45. Psichologo darbo vieta yra Neringos socialiniq paslaugq centre, buveinis adresas Taikos
g. I l/2, Neringa.
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