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I. PAREIGYBĖ 
 

 

1. Užimtumo specialisto (socialinio darbo tarnyba), darbuotojo, dirbančio pagal darbo 

sutartį, pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Užimtumo specialisto pareigybė reikalinga tenkinti ir plėtoti individualius gyventojų 

meninius ir darbinius interesus bei poreikius, atsižvelgdamas į jų stipriąsias ir silpnąsias puses, 

populiarinti gyventojų meninės ir darbinės veiklos pasiekimus, užtikrinant, kad įstaigos 

gyventojams būtų teikiamos kokybiškos, jų poreikius ir savarankiškumo lygį atitinkančios darbinės 

ir laisvalaikio organziavimo paslaugos. 

4. Pareigybės pavaldumas – užimtumo specialistas pavaldus vyriausiajam socialiniam 

darbuotojui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 
 

 5. Užimtumo specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 5.1. turėti ne žemesnį negu aukštesnyjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį 

išsilavinimą; 

 5.2. žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

 5.3. būti kūrybišku, komunikalbiliu ir iniciatyviu, gebėti savarankiškai organizuoti savo 

veiklą; 

 5.4. mokėti dirbti su gyventojais, gerbti juos ir vertinti vienodai; 

 5.5. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Office programomis. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
  

6. Užimtumo specialistas vykdo šias funkcijas: 

6.1.  savo darbe vadovaujasi socialinės globos namų ir socialinio darbo tarnybos nuostatais, 

direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu; 



6.2. organizuoja gyventojų darbelių parodas ir pristatymus, pagal galimybes – pagamintų 

darbelių  realizavimą; 

6.3. padeda organizuoti gyventojų popietes, šventes; 

6.4. organizuoja užimtumo kambarių veiklą; 

6.5. ugdo, padeda atstatyti ir palaiko gyventojų meninius gebėjimus (piešimas, lipdymas, 

darbeliai iš popieriaus ir kt. medžiagų); 

6.6. ugdo, padeda atstatyti ir palaiko gyventojų darbinius įgūdžius (mezgimas, siuvimas, 

siuvinėjimas ir kt.); 

6.7. ugdo, padeda atstatyti ir palaiko gyventojų maisto gaminimo ir stalo serviravimo 

įgūdžius; 

6.8. moko gyventojus užsiauginti daržoves ir paruošti jas maistui; 

6.9. moko ir skatina gyventojus dalyvauti savitarnoje (tvarkyti savo kambarius, padėti 

virtuvėje ir pan.). 

6.10. kartu su gyventojais prižiūri ir tvarko globos namų gyventojų kapines; 

6.11. stebi gyventojų sveikatos būklę, psichinį stovį, apie nukrypimus informuoja globos 

namų asmens sveikatos priežiūros tarnybos ir socialinius darbuotojus; 

6.12. pildo reikiamą dokumentaciją, susijusią su užimtumo veikla (veda registracijos 

žurnalą, daro įrašus socialinėse bylose, ruošia planus, ataskaitas ir kt.); 

6.13. vykdo kitus globos namų direktoriaus ir vyriausiojo socialinio darbuotojo pavedimus, 

susijusius su darbine veikla.  

IV. ATSAKOMYBĖ 
  

7. Atsakingas už darbo vietoje esančias materialines vertybes; 

_____________________________ 

 

 


