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Siauliq miesto savivaldybes visuomenes sveikatos biuro (toliau Biuras) programos
,,Neitiketini metai" grupes vadovo pareigybe yra priskiriama specialistq pareigybiq grupei.
2. Pareigybes lygis - AZ.
I

II SKYRIUS
SPECIALUS

3.

nnrxLLAVrMAr

Sr,q.s

pARETcAS ETNANdTAM DARBUoToJUI

Sias pareigas einantis darbuotojas

turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
jam
3.1' tureti auk5taii ar
prilygint4 sveikatos mokslq studijq krypties arba socialiniu mokslu
studijq krypties iSsilavinim4 ir diplom4;
3.2. turdti darbo su vaikais ir Seimomis patirties;
3'3. tureti The Incredible Years, Inc. iSduot4 dokument4, patvirtinanti, kad jis dalyvavo
Programos reikalavimus atitinkandiuose akredituotq mentoriq (treneriq) vedamuose mokymo
seminaruose;

3.4' dalyvauti Programos reikalavimus atitinkandiose akredituotq mentoriq (treneriq)
konsultacij o se ir praktine s veiklo s supervizij o se ;
3.5, moketi anglq kalb4 iodLiune Zemesniu nei 82 lygiu;
3.6. akredituotas grupes vadovas turi atitikti 3 punkto reikalavimus, btiti akredituotas pagal
Pro gramo s reikalavimus ir tureti tai patvirtin anti palymej im4.
4. Dalykine kompetencija. Sias pareigas einantis darbuotojas turi:
4.1. Linoti, suprasti ir gebeti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos

Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq bei kitq teises aktq,
reglamentuojandiq Biuro veikl4, reikalavimus, taip pat Pasaulio sveikato s organizacijos, Europos
Sqjungos ir kitq tarptautinirl organizacij4 aktualiq dokumentq nuostatas psichologines pagalbos
klausimais;

4.2. Linoti ir suprasti Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos struktrir4 ir funkcijas, gebeti Si4
informacij 4 panaudoti praktikoj e;
4.3. Linotl suprasti ir gebeti taikyti praktikoje Linias,nuostatas, gebejimus ir
igtidZius, kuriais
paremta profesine veikla;
4.4. Linoti, suprasti ir gebeti taikyti praktikoje visuming (holisting) sveikatos samprat4 ir
biopsichosocialini sveikatos modeli;
4.5. gebeti vykdyti paslaugq vadyb4 bei administravim4, profesines funkcijas;

4.6, rengti informacing

ir metoding

medZiag4 bei

j4 pateikti atsiZvelgiant i tikslines grupes

poreikius;
4,7. savarankiSkai planuoti ir organizuoti savo veikl4, naudoti atvejo vadybos principus, sprgsti
i3kilusias problemas ir konfliktus;
4.8. kaupti, sisteminti ir apibendrinti informacij4 bei rengti i5vadas;

4,9, analizuoti ir vertinti savo veiklos rezultatus;
4.10. i5manyti ir praktikoje taikyti ra5tvedybos taisykles;
4,11. naudotis informacinemis technologijomis, atlikti darbui aktualios informacijos paie5k4:
Zinoti, atrinkti ir naudoti patikimus informacijos Saltinius, kriti5kai vertinti informacij4;
4.12. naudotis Siuolaikinemis komunikacinemis priemonemis ir socialiniais tinklais perteikiant
klientams su funkcijq vykdymu susijusi4 informacijq;
4.13. dirbti Microsoft Office, SPSS programiniais paketais bei teises aktq ir kitq dokumentq
paie5kos sistemomis.
5, Bendrosios kompetencijos. Sias pareigas einantis darbuotojas siekia:
5.1. buti pareigingas, darb5tus, iniciatyvus, korekti5kas, k[rybi5kas, objektyvus;
5,2. tureti teigiam4 poZiriri savaranki5k4 ir vis4 gyvenim4 trunkanti mokym4si, nuolat

i

tikslingai atnaujinti Zinias ir lavinti igridZius;
5.3. taisyklingai vartoti kalb4 realioje ir virtualioje profesineje aplinkoje bei ne maliau kaip 82
(arba jam prilyginamu) lygiu moketi bent vien4 uZsienio kalb4;
5.4, pagarbiai, nevertinant ir be iSankstiniq nuostatq bendrautl, uLmegzti ry5i su gyventojais,
skatinti jq aktyvq bendravim4 ir bendradarbiavimq, dalyvavimq veiklose, gebeti bendrauti su
specialiqjq poreikiq turindiais asmenimis;
5.5" dirbti komandoje, organizuoti jos veikl4 skatinant imtis pokydiq ar sprgsti uZduotis,

prisiimti atsakomybg;

6, Sias pareigas einantis darbuotojas bendradarbiauja su Biuro bendruomene, visuomene ir
Ziniaskiaida, pristato savo veikl4 ir jos rezultatus.

III SKYRIUS

Sras pAREIGAS ErNANdro DARBUoToJo F'uNKCrJos
7.

Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:

ir vykdo

sveikatos stiprinimo programQ tevams ,,Neitiketini metai" pagal
Programos reikalavimus ir Programos metodik4 iskaitant Programos viesinim4, grupiq rinkim4 bei
Programos vykdymo stebesen4, ataskaitq rengim4 ir pateikim4;
7.2. dalyvauja grupiq vadovq mokymuose, konsultacijose ir pagal poreiki akreditacijos
7.1" organizuoja

-

pfocese;

7.3. esant poreikiui Biuro vadovui, tiesiogiai pavaldLiam Visuomenes sveikatos stiprinimo
skyriaus vedejui bei kitiems suinteresuotiems asmenims teikia informacij4 apie uZduodiq vykdymo
eiga;

7.4. savo kompetencijos ribose vykdo kitus veiksmus, reikalingus efektyviam Programos
igyvendinimui,
8. Atlieka kitas su Visuomenes sveikatos stiprinimo skyriaus vedeju suderintas veiklas, skirtas
sveikato s stiprinimui s avo kompetencij o s ribo s e.
Esant poreikiui ir bendram sutarimui atlieka kitus skubius ar svarbius, Biuro veiklos
uZtikrinimui reikalingus, darbus.

9.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJO ATSAKOMYBE, PAVALDUMAS IR ATSKAITINGUMAS
10. Sias pareigas vykdantis darbuotojas turi teisg gauti savo funkcijoms vykdyti reikaling4
informacij4 ir reikalingas darbo priemones, i5saky.ti savo pastebejimus, konstruktyvias pastabas ir
si[lymus darbo organizavimo ir Biuro veiklos turinio kokybes gerinimo klausimais, kelti
kvalifikacij4.

1t.

Sio pareigas vykdandio darbuotojo pareigos:
1 1.1' uZtikrinti asmens duomenq konfidencialum4, neatskleisti, neperduoti
ir nesudaryti s4lygq
susipaZinti su asmens duomenimis ne vienam asmeniui, kuris neturi teises jais naudotis ir saugoti
asmens duomenq paslaptiperejus

dirbti i kitas pareigas ar pasibaigus darbo santykiams;
1 1.2. laiku ir kokybi5kai atlikti nurodytas funkcijas;
11'3. vadovautis Biuro direktoriaus patvirtintais aktualiais isakymais, reglamentuojandiais
darbo or ganizavim4, Biuro veiklai keliamus reikalavimus :
1 1.4. kelti kvalifikacij4.
12. Sias pareigas einantis darbuotojas atsako uZ:
12"1. laiku teikiamq dokumentrl ir duomenq teisingum4;
12.2. savo pareigq, numatytq Siame pareigybes apra5yme, tinkam4 vykdym4 ar nevykdym4,
pagal galiojanti Lietuvos Respublikos darbo kodeks4;
12.3. istatymq paZeidimus, padarytus vykdant savo veikl4, pagal galiojanti Lietuvos
Respublikos administracini, baudLiamqi bei civilini kodeksus ;
12.4. padaryt4 materialing Zalq pagal galiojanti Lietuvos Respublikos darbo bei civilini
kodeksus,

13. Grupes vadovas yra tiesiogiai pavaldus Visuomenes sveikatos stiprinimo skyriaus vedejui.

