SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI










Turėti aukštąjį universitetinį, socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo arba
psichologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą
išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos srityje.
Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių
reguliavimą, vaiko teisių ir interesų apsaugą, socialines paslaugas vaikui (ypač smurtą
patyrusiems, socialinės rizikos šeimose ar vaikų globos institucijose augantiems
vaikams).
Turėti ne mažesnę kaip 1 metų kitų specialistų veiklos koordinavimo patirtį.
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.
Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B2 lygiu.
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Rengia PVS nuostatų projektą ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti.
Rengia PVS darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir nustatyta tvarka teikia
tvirtinti.
Planuoja ir organizuoja PVS veiklą ir atsiskaito už pavedimų vykdymą.
Nustatyta tvarka organizuoja PVS ilgalaikių ir metinių veiklos planų, susijusių su
vaiko teisių apsaugos įgyvendinimu, priežiūrą, vykdymo ataskaitų parengimą.
Vertina PVS valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.
Koordinuoja ypatingų atvejų, susijusių su vaiko, augančio šeimoje, globėjų šeimoje,
šeimynoje ar gyvenančio vaiko globos institucijoje, teisių ir teisėtų interesų galimais
pažeidimais, nagrinėjimą, rekomendacijų dėl pagalbos galimai nukentėjusiam arba
nukentėjusiam bei galimai smurtavusiam arba smurtavusiam vaikui ir jo šeimai, vaikų
globos institucijai inicijavimo ir (ar) organizavimo rengimą.
Koordinuoja PVS darbuotojų pagal jų kompetenciją lankymąsi savivaldybių vaiko
teisių apsaugos skyriuose, vaikų globos institucijose dėl susipažinimo su jų darbo
praktika, susijusia su vaiko teisių galimais pažeidimais ypatingų atvejų metu, kai
vaikas auga šeimoje, globėjų šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, bei
siūlymų dėl jų veiklos gerinimo teikimą.
Pagal kompetenciją organizuoja fizinių ir juridinių asmenų pranešimų, prašymų ir
skundų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais nagrinėjimą, imasi reikiamų
priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.
Koordinuoja apibendrinimų, informacinės medžiagos, konsultacijų, paslaugų teikimo
smurtą galimai patyrusiam arba patyrusiam bei galimai smurtavusiam arba
smurtavusiam vaikui, šeimai ar vaikų globos institucijai klausimais teikimą.
Koordinuoja Socialinių paslaugų informacinės sistemos (SPIS) statistinių duomenų
apie nuo smurto galimai nukentėjusius ar nukentėjusius vaikus ir jiems organizuotą
pagalbą analizės rengimą.
Koordinuoja Pagalbos vaikams linijos, interneto svetainės www.pagalbavaikams.lt ir
projekto „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas
viešojoje e-erdvėje“ (toliau – JAVAKIS) viešinimą.
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Koordinuoja savanorystę Pagalbos vaikams linijoje.
Koordinuoja specialistų – Pagalbos vaikams linijos konsultantų, Pagalbos vaikams
linijos savanorių paiešką, atranką, mokymus, priežiūrą.
Koordinuoja vaikų ir suaugusiųjų, besikreipiančių dėl vaikų telefonu, elektroniniu
paštu ir kitomis ryšio priemonėmis konsultavimą.
Koordinuoja emocinę pagalbą telefonu teikiančių tarnybų, prijungtų prie Tarnybos
skambučio centro, monitoringą: duomenų apie tarnybų telefonu teikiamą pagalbą
rinkimą ir kaupimą, ataskaitų, pastabų bei siūlymų rengimą.
Koordinuoja konsultacijų pagalbą telefonu teikiančių tarnybų, prijungtų prie
Tarnybos skambučio centro, specialistams darbo su skambučio centro programine
įranga, statistikos kaupimo, ataskaitų generavimo klausimais, teikimą.
Bendradarbiauja su kitomis valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, konsultuoja ir teikia siūlymus klausimais pagal
kompetenciją.
Teikia siūlymus ir bendradarbiauja su kitais Tarnybos skyriais, rengiant su vaiko
teisių apsauga susijusių klausimų apžvalgas.
Dalyvauja rengiant, nagrinėjant su vaiko teisių apsauga susijusių teisės aktų
projektus.
Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose.
Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Tarnybos vadovybės pavedimus, siekdamas
Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.
__________________________

