
                                                                                                                                                                         
UŽIMTUMO SPECIALISTO FUNKCIJOS 

  
      4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

            4.1. poreikiui esant, konsultuojasi su vyriausiuoju socialiniu darbuotoju dėl veiklos       
planavimo ir organizavimo; 

            4.2. teikia globos namų gyventojams  pynimo iš vytelių darbo terapijos paslaugas; 
          4.3. sudaro kiekvienų metų pradžioje rankdarbių iš vytelių priemonių planą gyventojų   

užimtumui; 
            4.4.  periodiškai peržiūrėti gyventojų užimtumo darbinės veiklos planą ; 
            4.5. pasiima gyventojus darbo užimtumui, pasibaigus darbui palydi į gyvenamuosius 

korpusus; 
            4.6. prižiūri gyventojus, kad saugiai naudotųsi darbo įrankiais, užtikrina jų saugumą, darbo 

metu nepalieka jų be priežiūros; 
            4.7. sprendžia iškilusias konfliktines situacijas, stebi gyventojų sveikatos būklę, o apie 

sveikatos stovio pasikeitimus informuoja vyriausiąjį socialinį darbuotoją arba bendrosios 
praktikos slaugytoją; 

            4.8. vadovaujasi komandinio darbo principais; 
 4.9. kartu su socialinės grupės socialiniais darbuotojais, asmens sveikatos priežiūros ir 
slaugos tarnybos darbuotojais įvertina gyventojų  darbinius įgūdžius, jo individualias 
galimybes ir norus, užtikrina teigiamą bendravimą darbinėje veikloje; 

            4.10. bendradarbiauja su globos namų specialistais, sprendžiant įvairias gyventojų socialines, 
buitines bei konfliktines situacijas; 

            4.11. organizuoja gyventojų veiklą, sudarant jiems tinkamas sąlygas, bendradarbiauja su 
socialiniais darbuotojais, išsiaiškina gyventojų pomėgius, meninius įgūdžius, sugebėjimus; 

            4.12. moko vytelių žaliavos paruošimo, formų ruošimo pynimui, dangtelių išpjovimo, 
skylučių gręžimo darbus;  

            4.13. renka informaciją reikalinga darbui; 
            4.14. supažindinama gyventojus su darbui naudojamais įrankiais; 
            4.15. vykdo globos namų gyventojams pynimo iš vytelių užsiėmimus; 
            4.16. moko gyventojus pinti įvairių pynimo formų; 
            4.17. ruošia gyventojų individualių darbų parodas įstaigoje ir už jos ribų; 

       4.18. saugo išduotas naudojimui materialines vertybes, efektyviai organizuoja žmogiškuosius, 
finansinius bei kitus galimus išteklius, vykdant darbinį užimtumą; 

            4.19.  darbo vietoje palaiko švarą ir tvarką; 
            4.20.  kiekvienų metų pabaigoje sudaro ir pateikia ataskaitas  apie užimtumo grupės veiklą; 
            4.21.  laikosi  darbų saugos,  higienos reikalavimų; 
            4.22.  laikosi konfidencialumo dėl gautos informacijos; 
            4.23. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio socialinės globos namų 

direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, vyriausiojo socialinio 
darbuotojo pavedimus, susijusius su įstaigos veikla, kad būtų įgyvendinti įstaigai pavesti 
uždaviniai ir funkcijos;  

            4.24. atsako teisės aktų nustatyta tvarka 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. 
 

 
 
 

 


