
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų 

srities išsilavinimą;  

 būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis: 

 su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir 

Užimtumo rėmimo įstatymais, kitais teisės aktais jaunimo reikalų srityje, teisės aktais, 

reglamentuojančiais ESF remiamų projektų įgyvendinimą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; 

 mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją; 

 išmanyti individualaus konsultavimo ir darbo grupėse metodus, gebėti identifikuoti jauno 

žmogaus poreikius; 

 mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis; 

 būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, reikliam, turėti organizacinių gebėjimų, gebėti 

bendrauti su jaunais asmenimis bei nevyriausybinių organizacijų atstovais;  

 vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos 

Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, įstaigos įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, 

Centro Garbės kodeksu; 

 gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, 

būti komunikabiliam. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 siekiant projekto tikslų, pasiekti minimalius dalyvaujančių/rastų NEET skaičius, nurodytus 

pagal metodininko, dirbančio su jaunimu priskirtą BMA skaičiavimą; 

 siekdamas projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų, įgyvendinti projektą taip, kaip aprašyta 

Paramos sutartyje; 

 naudoti skirtas projekto finansavimo lėšas tik su projekto įgyvendinimu susijusioms tinkamoms 

išlaidoms apmokėti ir tinkamai už jas atsiskaityti, kaip nurodyta Sutartyje; 

 iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 d. pateikti Departamentui visas reikiamas projekto 

įgyvendinimo ataskaitas ir informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą; 

 kiekvieno metodininko, dirbančio su jaunimu mėnesio veiklos rodiklių ataskaitą pagal 

patvirtintą formą, 

 bendrą mėnesio veiklos rodiklių ataskaitą pagal patvirtintą formą, 

 galutinę mėnesio darbuotojo veiklos ataskaitą, 

 grįžtamojo ryšio apie paslaugų teikimo eigą ataskaitą, 

 finansinius dokumentus (darbo sutartys, įsakymai susiję su projekto veiklų įgyvendinimu, 

tabeliai, komandiruočių išlaidų pagrindimai ir kiti dokumentai reikalingi pagrįsti patirtas išlaidas 

įgyvendinant projekto veiklas), 

 kitus, ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas suderintus, dokumentus; 

 įgyvendindamas projektą, rengdamas ir teikdamas projekto įgyvendinimo ataskaitas ir kitus su 

projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus, metodininkas, dirbantis su jaunimu turi vadovautis 

projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis (su pakeitimais ir papildymais), Išlaidų 

tinkamumo taisyklėmis (su pakeitimais ir papildymais) ir atitinkamais Finansų ministerijos parengtais 

ir (arba) patvirtintais projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, Išlaidų tinkamumo taisyklių 

detalizavimo dokumentais, metodiniais nurodymais ir paaiškinimais dėl jų taikymo, taip pat 

Įgyvendinančiosios institucijos metodiniais nurodymais, instrukcijomis ir rekomendacijomis; 

 prisidėti prie šių projekto veiklų įgyvendinimo: 

 projekto veiklų viešinimo; 



 projekto įvaizdžio formavimo; 

 užtikrinti metodininko, dirbančio su jaunimu pirminės intervencijos funkcijų atlikimą: 

 neaktyviems 15-18 m. jauniems žmonėms (švietimo sistema): 

 Pagalbos pažįstant save paslaugos. 

 Informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos. 

 Įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslaugos. 

 Tarpininkavimo su švietimo įstaigomis paslaugos. 

 Nukreipimo į savanorystės veiklas paslaugos. 

 Neaktyviems 16-29 jauniems žmonėms (darbo rinka): 

 Pagalbos pažįstant save paslaugos. 

 Informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos . 

 Įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslaugos. 

 Savanorystės organizavimas. 

 Neaktyviems 16-29 m. jauniems žmonėms (kokybiška praktika): 

 Motyvavimo paslaugos. 

 Pagalbos pažįstant save paslaugos. 

 Nukreipimo į savanorystės veiklas paslaugos. Užtikrinti kitų pirminės intervencijos priemonių 

taikymą pagal poreikį ir numatytą individualaus asmens IVP: 

 Neaktyviems 15-18 m. jauniems žmonėms: 

 Vaiko minimalios priežiūros paslaugos. 

 Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos. 

 Motyvavimo paslaugos. 

 Neaktyviems 16-29 jauniems žmonėms: 

 Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos. 

 Motyvavimo paslaugos. 

 Projekto vykdymo metu griežtai laikytis Paramos sutarties sąlygomis. 

 užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, laiku pateikti sąskaitas apmokėjimui ir 

pateikti ataskaitas apie jų apmokėjimą; 

 prižiūrėti, tausoti ir saugoti Jaunimo centrui priskirtas patalpas, kiemo teritoriją; 

 pastebėjus gaisrą įstaigoje, nedelsiant pranešti administracijai, ugniagesiams ir gesinti gaisrą 

turimomis priminėmis gaisro gesinimo priemonėmis; 

 dalyvauti komisijų bei darbo grupių veikloje;  

 atlikti vienkartinius skyriaus vadovo ir Centro vadovybės pavedimus; 

 laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Centro Garbės kodekso nuostatų. 


