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Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro
kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą.
Turėti 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, socialines paslaugas vaikui (ypač smurtą
patyrusiems, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams).
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 B1 lygiu.
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Nustatyta tvarka renka ir vertina informaciją apie ypatingus atvejus, susijusius su
vaiko, augančio šeimoje, globėjų šeimoje, šeimynoje, teisių ir teisėtų interesų galimais
pažeidimais.
Nagrinėja ypatingus atvejus, susijusius su vaiko, augančio šeimoje, globėjų šeimoje,
šeimynoje, teisių ir teisėtų interesų galimais pažeidimais ir teikia rekomendacijas dėl
pagalbos galimai nukentėjusiam ar nukentėjusiam bei galimai smurtavusiam ar
smurtavusiam vaikui ir jo šeimai inicijavimo ir (ar) organizavimo.
Pagal kompetenciją lankosi savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose, susipažįsta
su jų veikla, darbo praktika, susijusia su vaiko teisių galimais pažeidimais ypatingų
atvejų metu, kai vaikas auga šeimoje, globėjų šeimoje, šeimynoje, teikia siūlymus jų
veiklai gerinti.
Pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir kitų juridinių
asmenų prašymus bei skundus, susijusius su pagalbos smurtą galimai ypatingo atvejo
metu galimai patyrusiam arba patyrusiam bei galimai smurtavusiam arba
smurtavusiam, šeimoje globėjų šeimoje ar šeimynoje augančiam vaikui, organizavimu
ir teikimu.
Rengia apibendrinimus, informacinę medžiagą, teikia konsultacijas pagalbos, paslaugų
teikimo, smurtą galimai patyrusiam arba patyrusiam bei galimai smurtavusiam arba
smurtavusiam vaikui ir šeimai, klausimais.
Inicijuoja, šviečiamuosius renginius ar mokymus, skirtus savivaldybių vaiko teisių
apsaugos skyrių, kitiems vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams, apie įvairių
problemų dėl patirto smurto turinčius vaikus, pagalbos jiems teikimo galimybes.
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.
Dalyvauja kuriant socialinių paslaugų šeimai sistemą.
Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose.
Bendradarbiauja su kitomis valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, teikia siūlymus savo kompetencijos klausimais.
Naudojantis Socialinių paslaugų informacine sistema (SPIS) analizuoja statistinius
duomenis apie nuo smurto galimai nukentėjusius ar nukentėjusius vaikus ir jiems
organizuotą pagalbą.
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Rengia pagal kuruojamas veiklos sritis ataskaitas bei teikia pastabas, siūlymus dėl
pagalbos galimai nukentėjusiam arba nukentėjusiam bei galimai smurtavusiam arba
smurtavusiam vaikui ir jo šeimai sistemos tobulinimo.
Siekdamas užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus
darbuotojus jiems nesant.
Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Tarnybos vadovybės, PVS vedėjo pavedimus,
siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.
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