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NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRO „KORYS“ 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIMS SU INTELEKTO NEGALIA PADALINIO 

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 padalinio, kuriame jis dirba, vedėjui.  

5. Psichologas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais 

aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kauno miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais, mero potvarkiais, Centro ir padalinio nuostatais, Centro vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis, Centro bendruomenės etikos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, darbų saugos ir 

sveikatos bei priešgaisrinėmis instrukcijomis,  šiuo pareigybės aprašymu. 

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

Respublikos darbo kodekso nuostatomis. 

7. Šis pareigybės aprašymas kasmet turi būti peržiūrimas, vertinamas, ir, esant poreikiui, 

keičiamas.  

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; 

8.3 Asmeninės savybės - gebėjimas užmegzti ir palaikyti kontaktą su negalią turinčiu paslaugų 

gavėju individualiai bei gebėjimas dirbti komandoje ir prisitaikyti prie pokyčių, gebėjimas 

savarankiškai planuoti savo veiklą; pareigingumas, tolerantiškumas ir atsakingumas, empatija, 

kūrybingumas, geranoriškumas, sąžiningumas, kantrybė; 

8.3. gebėti bendradarbiauti su Centro paslaugų gavėjų artimaisiais bei darbuotojais 

sprendžiant paslaugų gavėjo 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 psicho diagnostikos, 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. 

8.10.  mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS 

PowerPoint, interneto naršyklėmis; 

 

 

 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

9.1. įvertina Centro paslaugų gavėjo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, 

asmenybės problemas; 

9.2. atlieka naujo Centro paslaugų gavėjo psichologinį vertinimą ir parengtas 

rekomendacijas pristato tiesiogiai su paslaugų gavėju dirbantiems Centro darbuotojams, 

nepažeisdamas konfidencialumo; 

9.3. teikia paslaugų gavėjams individualias psichologines konsultacijas;  

9.4. veda individualius ir grupinius užsiėmimus, gerinančius paslaugų gavėjo psichologinę 

būklę; 

9.5. esant poreikiui,  teikia psichologinę pagalbą paslaugų gavėjų šeimoms;  

9.6. psichologas esant poreikiui dalyvauja individualaus socialinės globos plano ( toliau – 

ISGP) sudaryme bei padeda paslaugų gavėjui išsikelti tikslus; 

9.7. inicijuoja, kuria ir naudoja alternatyvios komunikacijos priemones (ISGP, individualūs 

ir grupiniai tvarkaraščiai, paslaugų gavėjų pasiekimų portfeliai, individualios komunikacijos 

priemonės ir pan.) pagal individualius paslaugų gavėjų poreikius; 

9.8. psichologas, pastebėjęs bet kokius paslaugų gavėjo sveikatos būklės pokyčius 

(pablogėjusi savijauta, kraujosruvos, patinimai, žaizdos) praneša padalinio vedėjai. Esant poreikiui, 

skubiai kviečia greitąją medicinos pagalbą ir teikia neatidėliotiną pirmąją pagalbą; 

9.9. susidūrus su konfliktine situacija arba įvykus nekasdieninio pobūdžio įvykiui Centre, 

psichologas imasi priemonių įvykio sustabdymui bei informuoja vedėją žodžiu – nedelsiant ir iki 

darbo dienos pabaigos užpildo Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos 

žurnalą; 

9.10. informuoja padalinio vedėją arba administraciją apie iškilusias problemas; 

9.11. bendradarbiauja su paslaugų gavėjo artimaisiais (teikia ir gauna informaciją apie 

paslaugų gavėją, jo pasiekimus, sunkumus. 

9.9.  kartu su socialiniais darbuotojais nagrinėja Centro paslaugų gavėjų problemas, numato 

jų sprendimo būdus, dalyvauja atvejų aptarimo grupėse; 

9.12.  inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, 

padedančias išvengti psichologinių, asmenybės problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, 

asmenybės problemų turinčius paslaugų gavėjus;  

9.13. tvarko ir pildo su darbu susijusią dokumentaciją (paslaugų gavėjų psichologines 

charakteristikas, rekomendacijas darbui su jais, atvejo aprašymus, psichologo veiklos žurnalą, 

psichologo darbo užrašus,  ketvirčio ir metines ataskaitas); 

9.14. periodiškai kelia kvalifikaciją pagal išsikeltus asmeninius profesinio tobulėjimo 

tikslus, ne mažiau kaip 120 val. per 5 metus; 

9.15. vadovauja psichologijos studentų praktikai; 

9.16. atlieka kitas funkcijas, susijusias su Centro veikla, padalinio vedėjo ar Centro 

administracijos pavedimu.  

                    Pritarta Darbo tarybos 2021 02 26 posėdyje protokolo Nr. DT-3. 

__________________________ 

Susipažinau ir sutinku: 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ 

Socialinių paslaugų asmenims su intelekto negalia  padalinio 

Psichologas (-ė) 

 

Pareigybės aprašymą gavau: 

(Vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 (Vardas, pavardė, parašas, data) 



 


