Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba skelbia atrankas į
Šiaulių ir Marijampolės apskričių vaiko teisių apsaugos skyrių mobilių komandų vyriausiųjų
specialistų (psichologų) pareigas
Funkcijos:
* įvertina šeimos narių patirtos traumos poveikį;
* atlieka šeimos stiprybių ir poreikių intensyviai pagalbai vertinimą;
* įvertina šeimos santykių dinamiką tėvų–vaikų santykiams ir taiko šeimos konsultavimo metodus
pokyčiams pasiekti;
* taiko streso įveikos metodus, siekiant padėti šeimos nariams įveikti stresines situacijas;
* atlieka pirminį šeimos situacijos vertinimą ir pasirenka prioritetinę sritį, kurioje taiko intervenciją,
teikia pagalbą šeimai;
* pagal kompetenciją atlieka rizikos, saugumo ir krizės pasireiškimo lygio šeimoje įvertinimą;
* valdo konfliktines situacijas ir taiko motyvuojantį interviu, siekiant padidinti asmens vidinę
motyvaciją keisti savo elgesį;
* veda psichoedukacinius pokalbius vaikų auklėjimo, drausminimo, esminių poreikių klausimais;
* sudaro praktiškai įgyvendinamus pagalbos šeimai tikslus ir uždavinius;
* dalyvauja atvejo vadybininko organizuojamuose atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
* dalyvauja mobiliosios komandos organizuojamuose pasitarimuose su atvejo vadybininku ir
mobiliosios komandos darbuotojų pasitarimuose;
* vertina šeimos situacijos pokyčius, šeimos narių elgesio pasikeitimus;
* keičiasi aktualia informacija su atvejo vadybininku, rengia rekomendacijas atvejo vadybininkui dėl
tolesnio darbo su šeima organizavimo;
* bendradarbiauja su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;
* dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje.
Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu socialinių mokslų
studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų psichologo darbo su vaikais ir (arba) šeimomis patirtį;
3. turėti žinių apie vaiko raidos ypatumus, šeimos ir vaiko raidos dinamiką;
4. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo, Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, Vyriausybės nutarimų ir kitų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų,
reglamentuojančių vaiko teisių ir interesų apsaugą, Tarnybos nuostatų, Tarnybos darbo reglamento,
Tarnybos vidaus tvarkos taisyklių nuostatas;
5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti
mintis raštu ir žodžiu;
6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų
pagrindus;
7. išmanyti dokumentų tvarkymo ir rengimo taisykles.
Gyvenimo aprašymus su pareigų nuoroda siųskite el. paštu inga.liekiene@vaikoteises.lt.
Kontaktai informacijai:
tel. 8 611 09267
el. paštas inga.liekiene@vaikoteies.lt

