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MENŲ TERAPAPIJOS SPECIALISTO, DIRBANČIO PROJEKTE
„PANEVĖŽIO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI“, PAREIGINIAI
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Menų terapijos specialistas (toliau – specialistas) – tai asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ir
neformaliojo ugdymo, po diplominėse studijose, papildomuose mokymuose ar kvalifikacijos
kėlime įgijęs vieną iš menų terapijos krypties (šokio-judesio, dailės, muzikos, dramos ar kitas)
specialiųjų žinių.
2. Specialistas nėra menų terapeutas, tačiau savo veikloje taiko menų terapijos metodus.
3. Specialistas savo profesinėje veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais
norminiais aktais, taip pat Lietuvos psichologų etikos kodeksu ir šiuo pareigybės aprašymu.
4. Specialistas tiesiogiai pavaldus projekto koordinatoriui.
5. Specialistą priima į darbą ir atleidžia iš įstaigos direktorius.
6. Specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1.1. gebėti organizuoti ir vesti menų terapijos užsiėmimus grupėms, mokėti dirbti
komandoje;
6.1.2. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir
konfliktus;
6.1.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6.1.4. gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6.1.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

II. PAREIGOS
7. Vesti menų terapijos užsiėmimus grupėms pagal projekto sutartyje numatytų veiklų
aprašymą ir iš anksto sudarytą darbo grafiką.
8. Užtikrinti sėkmingą užsiėmimų eigą, atitinkančią projekto sutartyje numatytą turinį.
9. Užtikrinti užsiėmimų dalyvių sąrašų ir kitų reikalingų dokumentų pildymą.
10. Darbe vadovautis socialinio darbo etikos ir moralės normomis.
11. Garantuoti klientų grupių kultūringą aptarnavimą.
12. Įvertinti klientų galias ir sunkumus, psichologines ir asmenybines problemas.
13. Užsiėmimų metu taikyti menų terapijos metodus, siekiant klientų gerovės, santykių
gerinimo.
14. Rinkti ir kaupti informaciją, reikalingą klientų problemoms spręsti, bendradarbiaujant su
bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis
15. Dalyvauti kuriant rengiamas užsiėmimų vertinimo metodikas, įstaigos vykdomus projektus.
16. Vertinti grupinio darbo su klientais rezultatus.
17. Sukurti klientams aplinką, kurioje jie jaustųsi saugūs nuo juos žeidžiančių veiksnių.
18. Stebėti klientų psichinę sveikatos būklę, esant reikalui informuoti atitinkamas instancijas bei
projekto koordinatorių.
19. Spręsti iškilusius konfliktus.

20. Vadovautis projektinio darbo sutarties reikalavimais.
21. Laikytis konfidencialumo.
22. Ginti ir gerbti savo įstaigos interesus.
III. TEISĖS
23. Menų terapijos specialistas turi teisę:
23.1. esant būtinumui, į patvirtinto darbo grafiko pakeitimus;
23.2. gauti darbui atlikti būtinas priemones, saugią darbo vietą, informaciją, būtiną darbui;
23.3.tobulinti profesinę kvalifikaciją kursuose, seminaruose, mokymuose, dalyvauti
konferencijose;
23.4. teikti pasiūlymus siekiant gerinti teikiamų paslaugų bei darbo kokybę;
23.5. atsisakyti atlikti darbus nenumatytus šiuose pareigybiniuose nuostatuose;
23.6. dalyvauti profesinėje veikloje, darbuotojams skirtuose renginiuose;
IV. ATSAKOMYBĖ
24. Menų terapijos specialistas atsako už:
24.1. švarą ir tvarką savo darbo vietoje;
24.2. konfidencialumą klientų ir įstaigos atžvilgiu;
24.3. kultūringą klientų aptarnavimą bei bendravimą;
24.4. etikos ir moralės normų laikymąsi;
24.5. darbo saugos, sanitarinių ir higienos reikalavimų laikymąsi;
24.6. patvirtinto darbo laiko grafiko laikymąsi;
24.7. savo atsakomybei gautas materialines vertybes, darbo priemones;
25. Už šių reikalavimų nevykdymą, už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų
funkcijų vykdymą ar savo įgaliojimų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
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