REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
- socialinių mokslų studijų srities aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei
kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo ir jaunimo veiklas;
- turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą;
- turėti veiklos jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;
- sugebėti rengti dokumentus švietimo ir jaunimo veiklos klausimais savo vykdomų funkcijų
srityje;
- mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, analizuoti informaciją bei rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- sugebėti atstovauti Švietimo skyriui savivaldybės ir kitose institucijose savo atliekamų funkcijų
srityje.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų,
valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti;
- tiria ir vertina švietimo būklę analizuodamas, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų
švietimo poreikiai savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą;
- rengia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą ir koordinuoja jo
įgyvendinimą;
- organizuoja visuomenės informavimą apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi
ir konsultavimą šiais klausimais savivaldybės teritorijoje, sudaro sąlygas neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjams savivaldybės informacinėse sistemose viešinti aktualią
informaciją apie vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas ir
renginius;
- vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu ir kitomis institucijomis;
- teikia informaciją Švietimo skyriaus vedėjui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
- renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja
jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės
jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir
visuomenę;
- koordinuoja ir administruoja Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą,
siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas;
- rengia ir įgyvendina jaunimo ir vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos priemones (rūpinasi
jaunimo ir vaikų užimtumu ir pan.);
- dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.
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