Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba skelbia atranką į
Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės
didinimas bei prieinamumo plėtra“ veiklų eksperto pareigas (2 pareigybės)
Funkcijos:
1. konsultuoja, vertinta, analizuoja ir pataria Projekto vykdytojui, partneriams, globos centrų ir
mobiliųjų komandų veikla suinteresuotoms institucijoms, organizacijoms ir asmenims nacionaliniais
globos centrų įveiklinimo ir mobiliųjų komandų veiklos klausimais bei Projekto veiklų įgyvendinimo
klausimais;
2. koordinuoja kuruojamus klausimus, kurie yra susiję su globos centrų įveiklinimo ir mobiliųjų
komandų veiklos procesų valdymu;
3. užtikrina nepertraukiamą komunikaciją tarp Projekto partnerių;
4. analizuoja informaciją ir duomenis apie Projekto pažangą, prisideda prie informacijos apie
Projekto veiklas sklaidos, pagal kompetenciją analizuoja gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus,
pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
5. pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja susitikimuose ir renginiuose, skirtuose globos centrų
įveiklinimo procesų valdymui;
6. analizuoja globos centrų ir mobiliųjų komandų darbuotojų mokymų poreikį, organizuoja
mokymus;
7. su Projekto komanda rengia metodines priemones, rengia ir diegia mokymų programas;
8. bendradarbiauja su nacionaliniais ir užsienio partneriais;
9. su Projekto komanda vykdo viešinimo ir išorinės komunikaciją;
10. pagal kompetenciją užtikrina reikiamos informacijos parengimą ir pateikimą Projekto valdymo
grupei, rengia pažangos ataskaitas ir kitus dokumentus;
11. skatina ir vykdo nacionalinio lygmens tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
12. kito Projekto eksperto komandiruotės, laikinojo nedarbingumo, atostogų metu ar kai dėl kitų
priežasčių jis laikinai negali eiti pareigų, pavaduoja kitą Projekto ekspertą,;
13. atlieka kitus Projekto vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Projekto
įgyvendinimu.
Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį magistro kvalifikacinio laipsnio socialinių mokslų studijų srities
išsilavinimą arba jam prilygintą;
2. turėti organizavimo ir koordinavimo, darbo projektuose patirties, 3 metų patirtį socialinių
paslaugų teikimo vaikui ir šeimai srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus
teisės aktus, susijusius su vaiko teisių apsauga, socialinių paslaugų teikimu;
4. būti susipažinusiam su globėjų ir įtėvių rengimo programa, globos centrų ir budinčių globotojų
veiklos sistema Lietuvos Respublikoje;
5. išmanyti ES paramos lėšų administravimą;
6. mokėti anglų kalbą;
7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
8. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, strateginio planavimo metodus;
9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir
žodžiu;
10. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto
priemones.
Gyvenimo aprašymus prašome pateikti iki 2019 m. vasario 11 d. el. paštu inga.liekiene@vaikoteises.lt

