
UTENOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO ATVIRAJAM JAUNIMO 

CENTUI REIKALINGAS SOCIALINIS DARBUOTOJAS DARBUI SU JAUNIMU 

 

Pareigybės paskirtis – dirbti su 14 - 29 metų jaunimu siekiant asmeninio ir socialinio jaunų žmonių 

tobulėjimo tiek per individualų darbą, tiek dirbant su jaunimo grupėmis. 

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

1.1. turėti aukštąjį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (arba studijuoti socialinio darbo 

programą). 

1.2. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją; 

1.3. išmanyti individualaus ir darbo grupėse metodus, gebėti identifikuoti jauno žmogaus poreikius; 

1.4. turėti patirties vykdant individualias ir grupines konsultacijas ir patirties dirbant su jaunimu; 

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu įvairiomis programomis; 

1.6. būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, reikliu, gebančiu bendrauti su jaunais asmenimis ir turėti 

organizacinių gebėjimų. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. dirba su jaunais žmonėmis tiek individualiai, tiek grupėmis; 

2.2. teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, 

sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas; 

2.3. organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai 

integracijai į darbo rinką; 

2.4. prireikus ir esant galimybei, teikia arba tarpininkauja teikiant kitas laisvalaikio, socialinės ir 

psichologinės pagalbos paslaugas jaunimui; 

2.5. plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su veikiančiomis institucijomis, susijusiomis su jaunimo 

reikalais, bei kitomis su jaunimu dirbančiomis organizacijomis; 

2.6. užtikrina viešajai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi Centre; 

2.7. vykdo veiklą ne Centre, vietose, kur jaunimas praleidžia daugiau laiko; 

2.8. bendrauja su jaunimo artimos aplinkos atstovais (tėvais, rūpintojais, globėjais, broliais, seserimis 

ir pan.); 

2.9. organizuoja ir vykdo projektinę veiklą, taikydamas įvairias darbo su jaunimu metodikas; 

2.10. pagal kompetenciją įgyvendina vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas Lietuvos 

Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme; 

2.11. bendradarbiauja su centrais, esančiais kituose regionuose; 

2.12. dalyvauja renginiuose, mokymuose, nuolat tobulina kompetencijas darbui su jaunimu; 

2.13. planuoja Atvirojo jaunimo centro veiklą, numatant veiklos tikslus, uždavinius, priemones, 

įsivertinant vykdomos veiklos poveikį ir rezultatus, teikia informaciją apie savo planuojamą veiklą. 

 

Darbo krūvis – 1 etatas; 

Darbo laikas: 12-20 val.; 

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 

įstatymu (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2022-08-31). 
 

Tel. pasiteiravimui 8-(389) 61690, 8 612 33142, el. paštas jaunimom@jaunimas.utena.lm.lt 
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