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NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRO „KORYS“ 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŽMONĖMS SU PROTO NEGALIA SKYRIAUS  

PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ (toliau – Centro) psichologas yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį. Psichologo pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A1. 

3. Psichologą priima į darbą ir atleidžia iš darbo Centro direktorius. 

4. Psichologas yra pavaldus skyriaus, kuriame jis dirba, vedėjui.  

5. Psichologas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais 

įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, psichologų profesinės etikos 

kodeksu, Centro ir skyriaus nuostatais, Centro vidaus darbo taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, 

darbų saugos ir priešgaisrinėmis instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu. 

6.Psichologas skiriamas, perkeliamas ir atleidžiamas iš pareigų vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nuostatomis. 

7. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams ir keičiant 

Centro darbo organizavimo tvarką.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

8.1. turėti ne žemesnį kaip magistro laipsnio psichologijos išsilavinimą; 

8.2. gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų poreikių 

turintiems klientams;  

8.3. gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant Centro bendruomenei aktualias psichologinių 

problemų prevencijos priemones; 

8.4. gebėti bendradarbiauti su Centro klientų artimaisiais bei darbuotojais sprendžiant kliento 

problemas; 

8.5. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius 

psichologo paslaugų teikimą; 

8.6. turėti bazines psichologijos žinias, žinoti asmenybės teorijas, pažinimo ir išmokimo 

teorijas, psichikos ir elgesio sutrikimus, raidos psichologiją ir psichopatologiją; 

8.7. turėti psichodiagnostikos, psichologinio konsultavimo įgūdžius, išmanyti bei gebėti 

valdyti grupės procesus;  

8.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti 

kompiuteriu; 

8.9. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją. 

 

 

 

 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

9.1. įvertina Centro kliento galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės 

problemas; 

9.2. atlieka naujo Centro kliento psichologinį vertinimą ir parengtas rekomendacijas pristato 

komandos nariams, nepažeisdamas konfidencialumo; 

9.3. teikia klientams individualias psichologines konsultacijas;  

9.4. esant poreikiui teikia psichologinę pagalbą klientų šeimoms; 

9.5.  veda individualius ir grupinius užsiėmimus; 

9.6. kartu su socialiniais darbuotojais nagrinėja Centro klientų socialines problemas, numato jų 

sprendimo būdus, dalyvauja atvejų aptarimo grupėse; 

9.7.  inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias 

išvengti psichologinių, asmenybės problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, 

asmenybės problemų turinčius klientus;  

9.8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus (psichologo veiklos žurnalą, psichologo darbo 

užrašus,  ketvirčio ir metines ataskaitas); 

9.9. šviečia Centro bendruomenę psichologiniais klausimais;  

9.10. informuoja skyriaus vedėją arba administraciją apie iškilusias problemas; 

9.11. skleidžia gerąją patirtį ir vadovauja studentų praktikai; 

9.12. atlieka kitas funkcijas, susijusias su Centro veikla, skyriaus vedėjo ar Centro administracijos 

pavedimu.  

*Nekontaktinės valandos skirtos kliento įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, 

prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms ir grupiniams užsiėmimams. 

Pritarta Darbo tarybos 2019 08 27 posėdyje protokolo Nr. DT-3. 

__________________________ 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ 

Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriaus  

Psichologas (-ė) 

 

Pareigybės aprašymą gavau: 

(Vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 (Vardas, pavardė, parašas, data) 

 


