SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
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Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities
išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę kaip 1 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, vaiko globos (rūpybos)
klausimus.
Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti
valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, išmanyti
raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
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Tvarko vaikų socialinės globos įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas
įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, globojamų vaikų apskaitą.
Surinkus reikiamą informaciją, vykdo vaikų siuntimą į socialinės globos įstaigas.
Organizuoja vaikų, įrašytų į eilę ilgalaikei socialinei globai gauti socialinės globos
namuose, apskaitą.
Pagal kompetenciją vykdo vaikų teisių ir interesų užtikrinimo vaikų globos
įstaigose, šeimynose priežiūrą.
Lankosi vaikų globos įstaigose, šeimynose, savivaldybių vaiko teisių apsaugos
skyriuose, lankymosi metu analizuoja jų darbo praktiką ir vaiko globą globos
įstaigose, šeimynose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi
priežiūrą bei teikia pasiūlymus veiklai gerinti.
Konsultuoja, teikia metodinę pagalbą, organizuoja susitikimus, renginius vaikų
globos įstaigoms, šeimynų steigėjams, savivaldybių vaiko teisių apsaugos
skyriams vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos vaikų globos įstaigose,
šeimynose klausimais.
Pagal kompetenciją rengia su vaikų globa įstaigose, šeimynose susijusius teminius
tikrinimų klausimynus, juos apibendrina ir teikia siūlymus bei rekomendacijas.
Organizuoja juridiniam asmeniui leidimo vykdyti institucijoje globojamų
(rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programą išdavimą.
Bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos specialistais, teikia siūlymus dėl
Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos tobulinimo.
Pagal kompetenciją rengia apibendrinimus, siūlymus, statistikos analizes ir
ataskaitas.
Organizuoja sprendimo dėl nelydimo mažamečio užsieniečio ar nelydimo
nepilnamečio užsieniečio, turinčio savo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį
dokumentą, apgyvendinimo atitinkamoje socialinėje įstaigoje, kol teismas paskirs
alternatyvią sulaikymui priemonę – patikėti atitinkamai socialinei įstaigai
prižiūrėti nelydimą nepilnametį užsienietį, priėmimo procedūrą.
Tvarko Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie
nėra prieglobsčio prašytojai, apskaitą.
Teikia siūlymus ir bendradarbiauja su kitais Tarnybos specialistais, rengiant su
vaiko teisių apsauga susijusių klausimų apžvalgas.
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Dalyvauja ruošiant, nagrinėjant su vaiko teisių apsauga susijusių teisės aktų
projektus, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.
Pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja fizinių ir
juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, imasi reikiamų priemonių, kad
būtų išspręsti juose keliami klausimai.
Vykdo savo veiklos analizę, rengia pastabas ir pasiūlymus vaiko teisių ir teisėtų
interesų užtikrinimo socialinės globos įstaigose klausimais.
Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus
darbuotojus jiems nesant.
Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja
Tarnybai kitose institucijose ir įstaigose, tarybose, komisijose ir darbo grupėse,
susijusiose su skyriaus veikla.
Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio
pobūdžio pavedimus ir nurodymus, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų
įgyvendinimo.
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