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Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslo studijų srities arba jam
prilygintą išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su vaikų teisių ir interesų apsauga
susijusią patirtį.
Būti susipažinusiam bei mokėti taikyti Lietuvos teisės aktus, susijusius su
vaiko teisių apsauga bei socialine globa.
Žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo taisykles.
Gerai valdyti, sisteminti, analizuoti ir organizuoti savo veiklą.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
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Teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos
skyrių veiklos rezultatus, organizuoja pasitarimus.
Pagal kompetenciją lankosi savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose,
susipažįsta su jų veikla, ją apibendrina, rengia su savivaldybių vaiko teisių
apsaugos skyrių veiklos tobulinimu susijusias apžvalgas bei teikia siūlymus ir
rekomendacijas dėl jų darbo gerinimo formuojant vienodą praktiką.
Pagal kompetenciją ruošia ir teikia savivaldybių vaiko teisių apsaugos
skyriams konsultacijas, metodinę pagalbą, siekdamas skyrių veiklos
administravimo gerinimo, veiklos efektyvumo didinimo, įgyvendinant vaiko
teisių ir teisėtų interesų apsaugos priemones savivaldybių teritorijose.
Pagal kompetenciją rengia statistitikos analizes, apibendrinimus, ataskaitas ir
siūlymus.
Bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos specialistais, teikia siūlymus dėl
Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos tobulinimo.
Rengia savivaldybių vaiko teisių skyrių specialistų, vaikų socialinės globos
įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą bei organizuoja vaiko
gerovės srityje dirbančių specialistų mokymus.
Teikia siūlymus ir bendradarbiauja su kitais Tarnybos specialistais, rengiant su
vaiko teisių apsauga susijusių klausimų apžvalgas.
Dalyvauja rengiant, nagrinėjant su vaiko teisių apsauga susijusių teisės aktų
projektus, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.
Pagal kompetenciją 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 savivaldybių vaiko
teisių apsaugos skyrių veiklos dėl socialinės rizikos šeimų, auginančių
nepilnamečius vaikus, apskaitos, vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos
priemonių įgyvendinimo, vienodos savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių
veiklos praktikos formavimo 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.
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Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio
pobūdžio pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai
tikslai.
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