||||Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
skelbia atranką į
Projekto „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos
įgyvendinimą“ MDFT koordinatoriaus pareigas (2 pareigybės)
MDFT koordinatorius:
1. padeda Projekto vadovui užtikrinti Projekto veiklų įgyvendinimą, laikantis 2014-2021 m. Europos
ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikatos apsauga“ lėšomis įgyvendinamo
tiesioginio finansavimo projekto, projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių, kitų susijusių teisės
aktų, Projekto finansavimo ir administravimo sutarties, suderintų Projekto terminų, biudžeto ir sąlygų
ir kt.;
2. dalyvauja projekto darbuotojams skirtuose mokymuose, supervizijose, susitikimuose ir kituose
renginiuose;
3. atlieka MDFT programos lektorių suformuluotas užduotis, atsiskaito už atliktą namų darbą,
siekiant gauti MDFT specialisto licenciją;
4. pildo ir (ar) rengia su MDFT programa susijusius dokumentus (planus, ataskaitas ir kt.);
5. lankosi šeimose, renka informaciją apie vaiką ir šeimą, taip pat apie vaiko ir šeimos artimąją
aplinką, ir atlieka visapusišką vaiko, šeimos ir jų aplinkos situacijos vertinimą, sudarinėja pagalbos
planus, konsultuoja vaikus, rengia ataskaitas;
6. padeda vaikui ir šeimai valdyti krizę, spręsti konfliktines situacijas, taiko MDFT programą vaikui
ir šeimai, šios programos darbo metodus ir principus;
7. koordinuoja MDFT komandos darbą, planuoja MDFT komandos veiklą, užtikrina darbų atlikimą
ir rezultatų pasiekiamumą;
8. moderuoja ir (ar) veda savo MDFT komandos kassavaitines intervencijas;
9. Projekto vadovo pavedimu, teikia informaciją apie savo ir MDFT komandos veiklą, programos
įgyvendinimo eigą;
10. Projekto vadovo pavedimu teikia informaciją, reikalingą projekto viešinimui ir vykdo Projekto
viešinimo veiksmus.
Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo ar psichologijos krypties išsilavinimą, ar edukologijos,
ar pedagogikos krypties išsilavinimą ir socialinio pedagogo ar specialiojo pedagogo kvalifikaciją;
2. turėti 1 metų praktinio darbo patirtį, dirbant su 11-19 metų amžiaus vaikais ir (ar) jaunimu ir (ar)
suaugusiais, ir (ar) šeimomis;
3. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą
reglamentuojančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų nuostatas;
4. suprasti ir gebėti užtikrinti prasmingą ir kokybišką vaiko dalyvavimą priimant sprendimus,
susijusius su vaiko gyvenimu, organizuoti visas veiklas ir veiksmus taip, kad jie atitiktų geriausius
vaiko interesus ir nesudarytų sąlygų jokiai diskriminacijai;
5. išmanyti vaikų raidos ypatumus įvairiais jų amžiaus tarpsniais ir su jais susijusius socialinius,
emocinius poreikius, trauminių patirčių ir sudėtingų išgyvenimų poveikį vaiko elgesiui, šeimos ir
vaiko raidos dinamiką, gebėti užmegzti ir palaikyti kontaktą su vaiku ir šeima, taip pat kita vaiko
aplinka (bendruomene, ugdymo įstaiga, kt.), įvertinti individualius vaiko ir šeimos poreikius;

6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų
pagrindus;
7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir vertinti dokumentus bei informaciją, rengti
išvadas, teikti apibendrintą informaciją projekto vadovui;
8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų
rengimą;
10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartojo lygmens B1 lygiu;
11. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto
priemones.
Darbo vietos Klaipėdoje (2 vietos).
Siūlomas darbo krūvis 20 val. per savaitę.
Darbo užmokestis nuo 856,35 eurų (neatskaičius mokesčių).
Gyvenimo aprašymus siųskite el. paštu atrankos@vaikoteises.lt iki 2021 m. sausio 7 d.

