
 

 
 

Kviečiame prie Įstaigos kolektyvo prisijungti Gerovės konsultantą! (0,5 etato, 19 val./sav.) 

 
Pareigybė: Gerovės konsultantas. 
Darbo pobūdis: specialistas vykdo žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija 

konsultacijas asmenims, patiriantiems psichologinių ir emocinių sunkumų.  
Būtinas išsilavinimas, kvalifikaciniai reikalavimai: asmuo turi būti baigęs gerovės konsultantų mokymus, kuriuos vykdė 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (plačiau: https://www.geroveskonsultantai.lt/Gerov-s-konsultantai/) .  

Gerovės konsultantų funkcijos: 

Organizuoti pirminį susitikimą, kurio metu, atliekant apklausą, įvertinti besikreipiančio asmens psichikos sveikatos poreikius, 

psichologinės gerovės lygį ir rizikos veiksnius bei sudaryti paslaugų teikimo planą. 
Psichikos sveikatos poreikiai, psichologinės gerovės lygis ir rizikos veiksniai įvertinami remiantis Gerovės konsultantų centrų 

darbo ataskaitomis ir pildomų klausimynų bei skalių analize. 
Kilus įtarimų, jog pasireiškia psichikos ir elgesio sutrikimų požymiai, kuriems esant Gerovės konsultantas savo kompetencijų 

ribose negali padėti, rekomenduoti kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, 

suteikti informaciją, kuri įstaiga tokias paslaugas teikia bei paaiškinti šių paslaugų gavimo tvarką. 
Pagal pirmojo susitikimo metu sudarytą paslaugų teikimo planą teikti įrodymais pagrįstas žemo intensyvumo emocinio 

konsultavimo paslaugas individualiai asmenims, susiduriantiems su emociniais sunkumais (plačiau apie paslaugas - 2 priedas) bei 

numatyta tvarka konsultacijų metu periodiškai atlikti emocinės būklės vertinimą. 
Administruoti savo veiklą, t. y. pildyti paslaugų teikimo žurnalą, kuriame turi būti nurodomi paslaugų gavėjo duomenys, 

laikantis konfidencialumo užtikrinimo principų (5 priedas), atvykimo laikas, suteiktos konsultacijos trukmė, nuolat pildyti paslaugos 
gavėjo standartinės emocinės būklės vertinimo klausimynų rezultatus. 

Prireikus nepriskirtais gerovės konsultanto kompetencijai klausimais rekomenduoti paslaugų gavėjams kreiptis į atitinkamos 
srities specialistą ar įstaigą. 

Projekto laikotarpiu dalyvauti Gerovės konsultantų mokymuose ir supervizijose su patyrusiu specialistu.  
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8. Darbuotojų veikla vertinama ir darbuotojai yra 

skatinami.  

Privalomi pateikti dokumentai: 

Gyvenimo aprašymas (CV); 
Išsilavinimą, kvalifikaciją liudijančio dokumento kopija; 
Asmens tapatybės dokumento kopija; 
Pretendento anketa; 

Prašymas dėl dalyvavimo pretendentų į specialisto /darbuotojo pareigas atrankos konkurse;   
Gali būti teikiami papildomi dokumentai (rekomendacijos, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijos).  
Dokumentus pateikti iki 2023-03-31  įskaitytinai. 
Pretendento anketos ir prašymo dėl dalyvavimo pretendentų į specialisto /darbuotojo pareigas atrankos konkurse formos 

pateiktos www.visuomenessveikata.lt skiltyje “Administracinė informacija” skiltyje “Laisvos darbo vietos”. 
Dokumentai priimami el.paštu: personalas@visuomenessveikata.lt    

Planuojama atrankos data: Apie tikslų konkurso laiką ir vietą informuosime atrinktus kandidatus.     
Atrankos būdas – pokalbis. 

Kviečiame prisijungti prie draugiško ir profesionalaus kolektyvo, ilgiausiai Lietuvoje veikiančiame visuomenės sveikatos 
biure! 

 

Informacija: 

personalas@visuomenessveikata.lt 

846453754 
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