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GLOBOS NAMŲ „UŽUOVĖJA“ PSICHOLOGO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Globos namų „Užuovėja“ (toliau – Globos namai) psichologas yra darbuotojas, dirbantis
pagal darbo sutartį. Pareigybės lygis – A1.
2. Psichologas į darbą priimamas ir atleidžiamas iš jo Globos namų direktoriaus įsakymu
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
3. Psichologo pareigybę steigia ir panaikina, pareigybės aprašymą tvirtina ir atlyginimo dydį
nustato Globos namų direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
4. Psichologo pareigybė reikalinga užtikrinti Globos namų gyventojų psichologinį saugumą.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI
5. Psichologas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties studijų programos
išsilavinimą;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymą (Žin., 2006, Nr. 17-589), Socialinių paslaugų katalogą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1570),
Socialinės globos normų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 24-931) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų
sistemą;
5.3. privalo žinoti ir išmanyti: žmonių gyvenimo tarpsnių psichologines problemas, grupinio,
komandinio darbo, psichologinio konsultavimo, psichoterapijos metodus ir psichologo etikos
reikalavimus;
5.4. savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Globos namų nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės
aprašymu.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Psichologas, siekdamas įgyvendinti Globos namų keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
6.1. vertina Globos namų gyventojų galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines,
asmenybės ir ugdymosi problemas;
6.2. padeda adaptuotis naujai atvykusiems gyventojams;

6.3. bendradarbiauja su kitais globos namų specialistais, siekiant užtikrinti kuo efektyvesnę ir
visapusiškesnę psichologinę pagalbą;
6.4. rengia individualias rekomendacijas Globos namų gyventojų psichologinėms, asmenybės ir
ugdymosi problemoms spręsti;
6.5. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas,
padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
6.6. dalyvauja formuojant teigiamą Globos namų bendruomenės požiūrį į psichologinių,
asmenybės ir ugdymo problemų turinčius gyventojus;
6.7. renka ir kaupia informaciją, reikalingą psichologinių paslaugų gavėjų problemoms spręsti,
bendradarbiaudamas su Globos namų specialistais, esant būtinybei – su kitomis institucijomis
(Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, Neįgaliųjų reikalų departamentu, psichikos sveikatos centrais,
policija ir kt.) bei atlieka gyventojų veiklos ir elgesio stebėseną;
6.8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
6.9. Globos namuose organizuoja seminarus, padedančius darbuotojams gilinti žinias darbe su
gyventojais;
6.10. laikosi darbo tvarkos taisyklių;
6.11. nuosekliai planuoja ir organizuoja psichologinių paslaugų teikimo procesą bei apie savo
veiklą atsiskaito vyriausiam socialiniam darbuotojui;
6.12. neviršydamas savo kompetencijos vykdo kitus su Globos namų funkcijomis susijusius
nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, vyriausiojo socialinio darbuotojo
pavedimus, susijusius su darbo pareigų vykdymu, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
7. Psichologas, vykdantis savo pareigas, turi teisę:
7.1. teikti pasiūlymus vyriausiajam socialiniam darbuotojui gyventojų gyvenimo kokybei
gerinti;
7.2. atstovauti gyventojų interesus įstaigoje ir už jos ribų savo kompetencijos ribose;
7.3. gauti reikalingą informaciją iš kitų specialistų ar institucijų savo pareigoms vykdyti;
7.4. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Psichologas atsakingas už:
8.1. tinkamą savo pareigų vykdymą;
8.2. gautos informacijos ar duomenų apie asmenis, kuriems teikiama socialinė globa, globėjus,
rūpintojus, kitus šeimos narius ar artimuosius giminaičius konfidencialumą teisės aktų nustatyta
tvarka.
9. Psichologas už netinkamą pareigų vykdymą, saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų
nesilaikymą, darbo tvarkos taisyklių pažeidimus, už profesinės etikos nesilaikymą atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
10. Psichologas yra tiesiogiai pavaldus vyriausiajam socialiniam darbuotojui.
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