Reabilitacijos centras, VŠĮ „Mažieji svajotojai“, siūlo darbą medicinos
psichologui (psichoterapeutui), ergoterapeutui, kineziterapeutui, gydytojui neurologui (Vilnius)
Vaikų, turinčių raidos ypatumų, reabilitacijos centras – tai šiuolaikinis korekcijos,
reabilitacijos ir mokymo centras, apimantis užsienio šalių gerąją patirtį ir Lietuvos medicinos
gerąją praktiką. VŠĮ „Mažieji svajotojai“, kuria šį projektą „nuo nulio“ ir ieško profesionalų,
sugebančių dirbti komandoje, motyvuotų siekti rezultato, atvirų naujoms žinioms ir kupinų
entuziazmo!

Medicinos psichologas/psichoterapeutas
Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas: pagrindinis universitetinis išsilavinimas pagal medicinos arba
psichologijos studijų programą; papildomas išsilavinimas (specializacija) pagal psichoterapijos
mokymosi programą.
Pareigos:
Dirbti su centro klientais, gerinant jų psichinę sveikatą ir koreguojant asmenybės raidos
nukrypimus. Išsiaiškinti sąlygas, trukdančias arba apsunkinančias darnų asmenybės vystymąsi.
Atlikti psichologinę profilaktiką, psichologinę korekciją, psichologinį konsultavimą, tuo siekiant
suteikti centro klientams bei jų šeimos nariams pagalbą sprendžiant asmenines, profesines ir
buitines psichologines problemas. Atlikti psichodiagnostinius tyrimus ir tęstinius diagnostinius
stebėjimus.
Ergoterapeutas
Reikalavimai:
Profesinis/aukštasis (kolegija/universitetas) medicininis išsilavinimas pagal profilį. Gali būti
profesinis vidurinis medicininis išsilavinimas + kvalifikacijos kėlimo kursai.
Ergoterapeuto darbo reabilitacijos centruose ar reabilitacijos skyriuose patirtis būtų privalumas.
Žinios ir įgūdžiai pravedant ergoterapijos, darbo terapijos užsiėmimus.
Būtina turėti darbo su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais patirtį.
Pareigos:
Dalyvauti rengiant reabilitacijos programą kartu su kitais centro specialistais. Pravesti
individualius užsiėmimus, skirtus lavinti savarankiškus kasdieninės buities veiklos įgūdžius ir

pagerinti kognityvines funkcijas. Organizuoti užsiėmimus, nukreiptus į pacientų gyvenimo
kokybės gerinimą, siekiant praplėsti galimybių ratą (laisvalaikis, pomėgiai). Lankyti pacientus
namuose, padėti kuriant palankią namų aplinką. Konsultuoti šeimos narius dėl savarankiškų
užsiėmimų pratęsimo pasibaigus reabilitacijos kursui.
Kineziterapeutas
Reikalavimai:
Aukštasis medicininis išsilavinimas (kineziterapeuto/reabilitologo kvalifikacija).
Specializacija:
Gydomoji kūno kultūra, neurologija, chirurgija, ortopedija, terapija, traumatologija, anatomijos,
fiziologijos, biomechanikos žinios, darbo su žmonėmis metodų ir principų žinios, reabilitologo
arba gydomosios kūno kultūros instruktoriaus darbo patirtis.
Kineziterapijos metodų supratimas. Sveikintinos žinios ir mokėjimas dirbti, naudojant
šiuolaikinius gydymo metodus, naudojant treniruoklius.
Darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Atsakingumas, orientacija į klientą, pasitikėjimas, mandagumas, kantrumas, darbštumas, siekis
įgyti naujų žinių.
Aukšta motyvacija ir siekis profesionaliai augti.
Pareigos:
Teikti pirmines konsultacijas.
Atlikti miofascialinę diagnostiką.
Gydyti pacientus.
Pravesti gydomosios kūno kultūros užsiėmimus skirtingo amžiaus ir skirtingų ligų turintiems
pacientams.
Tvarkyti medicininius dokumentus.
Masažuotojas/reabilitologas
Reikalavimai:
Profesinis (kolegija) medicininis išsilavinimas.
(kineziterapeuto/reabilitologo kvalifikacija).

Vidurinis

Darbo patirtis su vaikais būtų privalumas.
Gydytojas–neurologas
Reikalavimai:

specialusis

išsilavinimas

Aukštasis medicininis išsilavinimas: medicinos praktika. Internatūra pagal neurologo,
manualinės terapijos gydytojo profesinę kvalifikaciją.
Asmeninių ir profesionalių kompetencijų turėjimas.
Darbas su pacientais, turinčiais atramos ir judėjimo sistemos, neurologinio ir terapinio profilio
problemas, mentalinių sutrikimų.
Pageidautina mokėti dirbti kaip su vaikais, taip ir su suaugusiais.
Gydymas ir reabilitacija, leistini naudoti medicinos praktikoje.
Osteopatijos, visceralinių metodų taikymas.
Galvos smegenų KT, MRT, EEG; echoKG duomenų interpretavimas.
Pareigos:
Ambulatorinis vaikų nuo 15 mėn. iki 18 metų priėmimas.
Medicininių dokumentų tvarkymas.

Gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių, anglų ir rusų kalbomis siųskite iki 2017-06-22 elektroniniu
paštu lina.dirmiene@gmail.com

