DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

REIKALAVIMAI
Direktoriaus pavaduotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 turėti socialinių mokslų srities socialinio darbo krypties aukštąjį universitetinį arba jam
prilygintą išsilavinimą. Privalumas – socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis.
 turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį socialinio darbo ir / ar socialinių paslaugų
administravimo srityje, turėti patirtį socialinio darbo su proto, psichikos negalią turinčiais vaikais ir
suaugusiais asmenimis;
 turėti darbo patirtį socialinių projektų vadybos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar
kitų šalies bei tarptautinių paramos fondų ir programų įgyvendinimo srityje;
 turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinių projektų įgyvendinimo srityje;
 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais socialinės globos įstaigų veiklą, socialinį darbą, socialinių paslaugų
organizavimą, teikimą ir finansavimą, viešuosius pirkimus ir dokumentų rengimą;
 vadovautis socialinio darbo vertybėmis ir principais, išmanyti socialinio darbo su proto ir
psichikos negalią turinčiais asmenimis ypatumus, gebėti dirbti komandoje tenkinant neįgalių
asmenų specialiuosius poreikius;
 gebėti planuoti ir organizuoti žmogiškuosius ir kitus išteklius, rengti veiklos programas ir
projektus;
 mokėti analizuoti, kaupti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai
dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 mokėti dirbti programinio paketo Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS
Direktoriaus pavaduotojas vykdo šias funkcijas:
 pagal direktoriaus patvirtintą globos namų struktūrą bei kuravimo sritį planuoja,
organizuoja ir kontroliuoja asmens sveikatos priežiūros, socialinio darbo ir dienos socialinės globos
padalinių veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, užtikrina teisės aktų įgyvendinimą
kuruojamuose padaliniuose;
 organizuoja socialinio darbo, asmens sveikatos priežiūros ir dienos socialinės globos
padalinių vadovų ir kitų darbuotojų pasitarimus, paskirsto užduotis padalinių vadovams;

 koordinuoja įstaigos padalinių bendradarbiavimą, organizuoja personalo kvalifikacijos
tobulinimą;
 kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie globos namų veiklą, personalo
kvalifikaciją, atestaciją;
 savo kompetencijos ribose operatyviai ir savarankiškai priima sprendimus, bendrauja su
socialiniais partneriais, fiziniais ir juridiniais asmenimis, konsultuoja interesantus, nagrinėja fizinių
ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, rengia atsakymus į prašymus ir skundus,
paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;
 inicijuoja socialinio darbo projektus, rengia socialines programas, investicinius ir
socialinius projektus, juos koordinuoja ir analizuoja jų veiksmingumą;
 dalyvauja vykdant darbų ir paslaugų viešojo pirkimo konkursus, rengia viešųjų pirkimų
dokumentus ir sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių vykdymą, siekiant užtikrinti kokybišką
paslaugų suteikimą ir sutarčių vykdymą laiku;
 stebi, analizuoja, vertina kuruojamų padalinių veiklą, kontroliuoja teikiamų paslaugų
kokybę, užtikrina, kad būtų laikomasi paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų,
vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbo drausmės;
 teikia siūlymus dėl darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;
 teikia globos namų direktoriui siūlymus dėl socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų
organizavimo, socialinio darbo ir kitais kuruojamų padalinių veiklos klausimais;
 organizuoja asmenų priėmimą į globos namus ir jų trumpalaikį ar visam laikui išvykimą
iš globos namų;
 informuoja globos namų direktorių ir atitinkamas institucijas globos namuose įvykusio
incidento ar nelaimingo atsitikimo su globotiniais atveju, organizuoja reikiamą pagalbą;
 dalyvauja socialinės globos namų veiklos stebėsenos ir paslaugų kokybės valdymo
procesuose, dalyvauja globos namų teikiamų paslaugų kokybės įsivertinimo procese ir yra už jį
atsakingas;
 direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupėse, komisijose, tam, kad būtų įgyvendinti
šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 bendradarbiauja su socialiniais partneriais, fiziniais ir juridiniais asmenimis, siekiant
sėkmingos globotinių socialinės integracijos visuomenėje;
 teikia statistikos ir kitas privalomąsias atskaitomybės žinias;
 rengia globos namų veiklą reglamentuojančių dokumentų, planų ir ataskaitų projektus;
 vykdo kitas direktoriaus priskirtas ir / ar teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su
globos namų veikla;vykdyti globos namų direktoriaus funkcijas, globos namų direktoriui laikinai
nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais).

