
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  
 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
6.1.Centro psichologu gali dirbti asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, turintis aukštąjį 

išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos 
magistro kvalifikacinį laipsnį, būti   pasitikrinęs sveikatą. Psichologu gali būti asmuo 
nepaisant jo amžiaus, lytinės orientacijos, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, 
įsitikinimų. 

6.2.geba dirbti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
teisės aktais, reglamentuojančiais psichologinės pagalbos teikimą. 

6.3.turi žinoti: 
6.3.1. Centro veiklos sritis, struktūrą; 
6.3.2. darbo organizavimo tvarką; 
6.3.3. Vidaus darbo tvarkos taisykles; 
6.3.4. bendrąsias ir pedagoginės etikos normas; 
6.3.5. kaip teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems 

klientams; 
6.3.6. pagrindinius žmogaus vystymosi raidos sutrikimus; 
6.3.7. darbo metodus su intelekto ir kompleksinės negalios asmenimis;  
6.3.8. bendravimo psichologijos pagrindus; 
6.3.9. komandinio darbo principus; 
6.3.10. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus; 

6.4.moka lietuvių kalbą teisės aktais nustatytu mokėjimo lygiu; 
6.5.moka valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai 

dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
6.6.turi teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba 

moka dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, elektroninio pašto 
tvarkymo programa, interneto naršykle; 

6.7.moka užsienio kalbą/kalbas pagal bendruosius Europos kalbų metmenis. 
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
8.1. rūpinasi Centro paslaugų gavėjų psichine sveikata ir reikalingo psichologinio 

mikroklimato sudarymu; 
8.2. vertina kliento  psichosocialines problemas; 
8.3. vertina paslaugų gavėjo galias ir sunkumus, asmenybines ir socialinių įgūdžių 

problemas; 
8.4. renka ir kaupia informaciją reikalingą užtikrinti sklandžiam paslaugos teikimo procesui; 
8.5. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais numatant problemų sprendimo bei 

pasiekimo būdus; 
8.6. konsultuoja gyvenimo problemų, krizių, vidinių ir asmeninių konfliktų turinčius 

klientus, jų artimuosius, teikia jiems psichoterapinę pagalbą; 
8.7. esant poreikiui rengia rekomendacijas kliento psichologinėms problemoms spręsti; 
8.8. neperžengia kompetencijos ribų sprendžiant problemas ir priimant sprendimus, 

neprimeta savo nuomonės paslaugų gavėjui, ieškančiam išeities įvairiose situacijose; 
8.9. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, 

padedančias išvengti psichologinių ir socialinių asmenybės problemų; 



8.10. šviečia Centro bendruomenę, tikslinių grupių atstovus psichologinių ypatumų 
klausimais; 

8.11. informuoja Centro direktorių, kitus specialistus apie probleminę situaciją, 
nepažeidžiant konfidencialumo; 

8.12. teikia individualias, grupines ir šeimos konsultacijas; 
8.13. vykdo projektinę ir prevencinę veiklą; 
8.14. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, ruošia reikalingas darbo ataskaitas; 
8.15. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų skaičių ir 

derina jį su administracija; 
8.16. teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl veiklos gerinimo; 
8.17. kelia profesinę kvalifikaciją; 
8.18. laikosi konfidencialumo ir korupcijos prevencijos principų; 
8.19. laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų Centro vidaus tvarką reguliuojančių 

norminių teisės aktų; 
8.20. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros 

reikalavimų; 
8.21. laikosi darbo drausmės ir etikos normų; 
8.22. laiku tikrinasi sveikatą; 
8.23. laikosi Centro direktoriaus patvirtinto darbo ir poilsio grafiko. Nurodytus darbus atlikti 

laiku ir kokybiškai; 
8.24. įvykus nelaimingam atsitikimui skubiai suteikia pirmąją pagalbą, informuoja Centro 

direktorių, esant reikalui, kviečia greitąją medicinos pagalbą; 
8.25. susirgus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių negalint atvykti į darbą, praneša apie tai 

direktoriui; 
8.26. nepažeidžia Centro direktoriaus nurodymų, vengia bet kokio neigiamo poveikio 

Centro reputacijai; 
8.27. dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse bei projektuose; 
8.28. vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus nurodymus. 
 


