
 

UŽIMTUMO SPECIALISTO (ŠOKIO – JUDESIO TERAPIJOS) FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis užimtumo specialistas (šokio – judesio terapijos) vykdo šias funkcijas: 

4.1. poreikiui esant, konsultuojasi su tiesioginiu savo vadovu – socialinio darbo tarnybos vadovu, dėl 

veiklos planavimo ir organizavimo; 

4.2. teikia globos namų gyventojams šokio – judesio terapijos paslaugas; 

4.3. sudaro kiekvienų metų pradžioje gyventojams šokio – judesio terapijos užimtumo darbo 

priemonių planą; 

4.4. siekia vystyti emocinę, kognityvinę, fizinę, dvasinę ir socialinę gyventojų integraciją; 

4.5. įtraukia  globos namų gyventojus į šokio – judesio terapijos užsiėmimus, kurie padeda: 

- atpalaiduoti kūną ir protą; 

- sumažinti stresą, nerimą ir nuovargį; 

- pagerina nuotaiką, dėmesio koncentraciją, atmintį; 

- išreikšti bei valdyti emocijas; 

- stiprinti pasitikėjimą savimi, savivertę; 

- paskatinti kūrybiškumą ir įgalinti vaizduotę; 

- lavinti kūno plastiškumą bei koordinaciją; 

- sumažinti skausmą bei raumenų sąstingį. 

4.6.  veda dokumentaciją apie gyventojų šokio – judesio terapijos užsiėmimus; 

4.7. pasiima gyventojus į šokio – judesio terapijos užsiėmimus, pasibaigus palydi į gyvenamuosius 

korpusus arba veda šokio – judesio terapijos užsiėmimus skyriuose, gyvenamuose kambariuose; 

            4.8. kūrybiškai dirba su gyventojais, padeda jiems išmokti dorotis su emocijomis, sustiprinti 

pasitikėjimą savimi, palaikyti ar sukurti artimus santykius, mažina raumenų sąstingį ir varginantį 

skausmą, darbo metu nepalieka gyventojų be priežiūros; 

4.9. plėtoja partnerystės veiklą su kitomis įstaigomis organizuojamuose kultūriniuose renginiuose, 

etnokultūros tradicijų puoselėjimo srityje; 

4.10. vykdo edukacines, literatūrines, muzikines ir kitas programas globos namuose; 

4.11. renka repertuarą, informaciją reikalingą darbui; 

            4.12. populiarina globos namų veiklą, užimtumą rašant straipsnius į periodinius leidinius, globos 

namų Internetinės svetainės puslapį; 

4.13. tobulina gyventojų  bendravimo įgūdžius; 

            4.14. sprendžia iškilusias konfliktines situacijas, stebi gyventojų sveikatos būklę, o apie sveikatos 

stovio pakitimus informuoja socialinį darbuotoją arba bendrosios praktikos slaugytoją; 

4.15. vadovaujasi komandinio darbo principais; 

            4.16. bendradarbiauja su globos namų specialistais, sprendžiant įvairias gyventojų socialines, buitines 

bei konfliktines situacijas; 

            4.17. suderinęs su tiesioginiu vadovu pateikimo formą, parengia ir teikia jam metinę vykdytos 

užimtumo veiklos ataskaitą; 

4.18. vadovaujantis Finansų kontrolės taisyklėmis ir kitais globos namuose nustatytais reikalavimais: 

     - saugo perduotas materialines vertybes; 

     - kontroliuoja jų panaudojimą pagal numatytą paskirtį; 

4.19. kelia savo profesinę kvalifikaciją; 

4.20. laikosi  darbų saugos, higienos reikalavimų; 

4.21. laikosi konfidencialumo dėl gautos informacijos; 

4.22. tausoja ir saugo globos namų turtą, energetinius išteklius; 

4.23. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio socialinės globos namų direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, socialinio darbo tarnybos vadovo pavedimus, 

susijusius su įstaigos veikla, kad būtų įgyvendinti įstaigai pavesti uždaviniai ir funkcijos; 

            4.24. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir 

kokybiškai, už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, už LR įstatymų ir 

Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą; 

4.25. yra lojalus socialinės globos namams. 


