Inspektoriaus taisyklės:

Švarių stalų inspektorius

Kiekvieną dieną po pusryčių, pietų,
kavos pertraukėlių įsitikinti, kad visi
stalai yra švarūs.
Radus trūkumų juos pašalinti.

Švaros inspektorius

Vykdyti suplanuotus švaros darbus:
keisti rankšluosčius, valyti, tvarkyti,
surūšiuoti ir išnešti šiukšles ir t. t.
Pastebėjus netvarką, ją sutvarkyti.

Teisių inspektorius

Laisvalaikio, pokalbių klubo metu garsiai
skaityti teisių konvenciją.
Inicijuoti diskusijas su draugais apie
žmogaus teises.
Organizuoti renginius, viktorinas,
konkursus žmogaus teisių tema.

Pagalbos inspektorius

Rūpintis kitais.
Siūlyti savo pagalbą draugams.
Padėti kitų sričių inspektoriams.
Būti paslaugiu ir aktyviu centre.

Pašto inspektorius

Rūpintis JDC siuntomis.
Tikrinti JDC pašto dėžutę, išimti laiškus ir
pristatyti gavėjams.
Nunešti JDC siuntas į paštą.
Pristatyti JDC siuntas į konkrečias
įstaigas.

Tvarkaraščio inspektorius

Lentoje pažymėti:
• gimtadienius,
• savaitės dienas,
• orą,
• šventes,
• išvykas.
Sudaryti kiekvienos dienos veiklų
tvarkaraštį lengvai skaitoma kalba
Fiksuoti tvarkaraščio pasikeitimus
Stebėti, ar grupės sudaro tvarkaraščius
lengvai skaitoma kalba.

Meniu inspektorius

Orų inspektorius

Pasisveikinimo inspektorius

Sudaryti kiekvienos dienos meniu
lengvai skaitoma kalba.
Fiksuoti meniu pasikeitimus.

Stebėti temperatūrą lauke.
Žymėti temperatūrą lentoje ryte,
vidurdienį ir vakare.
Sekti orų prognozes IT pagalba.
Įspėti draugus ir darbuotojus apie oro
permainas.
Priminti draugams ir darbuotojams apie
tinkamą aprangą, avalynę, priemones
apsisaugoti nuo lietaus, saulės, šalčio.

Sveikintis su visais draugais,
darbuotojais, svečiais, tėveliais ir pan.
Pasitikti atvykstančius svečius ir juos
palydėti.
Stebėti draugų elgesį:
• jei to reikia, priminti draugams
mandagaus elgesio taisykles,
• jei draugai elgiasi mandagiai,
pagirti, pasidžiaugti ir gal net
apdovanoti.

Gaivaus ir švaraus oro
inspektorius

Gero žodžio inspektorius

Vėdinti patalpas.
Rūpintis, kad centre visada būtų gaivus
ir švarus oras.
Patikrinti, ar visi vėdina kabinetus
pertraukų metu.
Paraginti draugus ir darbuotojus išeiti
pasivaikščioti į lauką.

Visiems sakyti malonius žodžius:
• Tu šiandien gražiai atrodai!
• Man patinka tavo šypsena!
• Puikiai atlikai darbą!
• Tu sumanus!
Sakyti palinkėjimus:
• Geros dienos!
• Gero vakaro!
• Gero savaitgalio!
• Skanių pietų!
• Gero poilsio!
• Gero darbo!
• Smagios kelionės!
Rodyti dėmesį paklausiant:
• Kaip sekasi?
• Kaip praėjo diena?
• Ar viskas gerai?
• Kaip tu šiandien jautiesi?
Paguosti nuliūdusį, pakelti nuotaiką,
papasakoti anekdotą.

Parašų inspektorius

Padėti sekretorei.
Nunešti dokumentus darbuotojams.
Nunešti dokumentus administracijai.
Nunešti dokumentus paslaugų
gavėjams.
Surinkti darbuotojų parašus.
Būti atsakingu už dokumentų saugumą.

Gautą inspektoriaus kortelę reikia
saugoti iki penktadienio!
Pareigas reikia vykdyti nuo pirmadienio iki penktadienio.
Sėkmės atliekant pareigas !

