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DARBUOTOJV PSTCHOLOGTNTO SAUGUMO UZTTKRTNTMO POLTTTKOS

IGYVENDTNTMO U LtSnOil,rU MOKYKL OJE-DAUGTAFUNKCTAME CENTRE

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo politikos igyvendinimo UZliedZiq

mokykloje-daugiafunkciame centre (toliau - MDC) apra5as (toliau - Apra5as) nustato principus,

kuriais vadovaujamasi siekiant uZtikrinti darbuotojq psichologini saugum4, psichologinio smurto ir

mobingo darbe atvejq registravimo ir nagrinejimo tvarkq, psichologinio smurto ir mobingo darbe

prevencijos principus, jq igyvendinimo priemones ir tvark4 UlliedZir4 mokykloje-daugiafunkciame

centre.

2. Sio Apra5o tikslas - uZtikrinti darbuotojq psichologini saugum4, psichosocialines

rizikos valdym4, psichologinio smurto ir mobingo prevencijos igyvendinim4 ir saugios darbo

aplinkos k0rim4 visiems MDC darbuotojams.

3. Sis Apra5as taikomas visiems MDC darbuotojams.

4. ApraSe vartojamos s4vokos:

4,1, Psichologinis smurtas - tai pavojingas, visada s4moningas, tydinis poveikis kito

Zmogaus psichikai, verEiantis ji baimintis, kad del tolesniq grasinandiojo veiksmq ar neveikimo

atsiras neigiamq padariniq. Darbo aplinkoje smurtas gali pasireikSti tarp to paties lygmens kolegq

(horizontalus smurtas), tarp vadovq ir jq pavaldiniq (vertikalus smurtas) bei darbuotojq ir kitq asmenq

(klienttl, vartotojq, trediqjq asmenq ir kt.).

4.2. Mobingas - jegq disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasireiSkiantys

nuosekliu ilgalaikiu netinkamu elgesiu, nukreiptu prie5 darbuotojq, kuriais paLeidLiarta darbuotojo

frzine, socialine ar psichologine gerove, maZinamas jo produktyvumas bei pasitenkinimas darbu.

Mobing4 gali taikyti tiek vienas, kolektyvo pritarim4 ar galios svertq turintis asmuo, tiek darbuotojq

grupe.



4.3. Priekabiavimas nepageidaujamas elgesys, kai asmens lyties, lytines

orientacijos, negalios, amZiaus, rases, etines priklausomybes, tautybes, religijos, tikejimo, kalbos,

kilmes, socialines padeties, isitikinimq ar paZiflrq, pilietybes, Seimynines padeties, ketinimo tureti

vaik4 (vaikq) pagrindu siekiama iZeisti uba iLeidiiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba

sukuriama bauginanti, prie5i5ka, Zeminanti ar iLeidZianti aplinka.

4.4. Stresas darbe darbuotojo reakcija i nepalankius darbo sqlygq, darbo

reikalavimq, darbo organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio santykiq ir (ar) santykiq su

darbdaviu ir (ar) trediaisiais asmenimis psichosocialinius veiksnius.

4.5. Psichosocialinis veiksnys - veiksnys, kuris del darbo s4lygq, darbo reikalavimq,

darbo organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio

santykiq sukelia darbuotojui psichini stres4.

4.6. Psichosocialind rizika - rizika darbuotojq psichinei ir fizinei sveikatai bei

socialinei gerovei, kuri4 kelia psichosocialiniai veiksniai susijg su darbo santykiais.

5. Kitos Apra5e naudojamos s4vokos suprantamos ir ai5kinamos taip, kaip jos

apibreZtos Lietuvos Respublikos Darbo kodekse, Darbuotojq saugos ir sveikatos istatyme ir

Psichosocialines rizikos vertinimo metodiniuose nurodymuose.

II SKYRIUS

PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE PREVENCIJOS IGYVENDINIMO

TVARKA

6. UZliedZiqmokykloje-daugiafunkciamecentreturibtitiigyvendinamipagrindiniai

prevenciniai veiksmai:

6.1.

6.1.1. Psichosocialines darbo aplinkos gerinimas uZtikrinant, kad su darbu susijg

sprendimai b[tq pagristi teisingumo, s4Ziningumo, lygiq galimybiq ir pagarbos Zmogui principais,

kad organizuojant darb4 bfltq optimizuojamas darbo kr[vis, darbai paskirstomi po lygiai,

atsiZvelgiant i darbo krflvi, butq atsiZvelgiama i gerus darbuotojq tarpusavio santykius, efektyviai

sprendZiamos i5kilusios problemos ir vengiama besitgsiandio streso situacijq. Darbuotojui turi btiti

aiSku, ko iS jo tikimasi darbe, jis turi buti pakankamai apmokytas, kaip atlikti savo darb4;

6.1.2. Galimo psichologinio smurto ir mobingo atvejq savalaikis registravimas,

analizavimas, sudarant galimybes darbuotojams teikti prane5imus apie ivykius su detaliais

paai5kinimais, nurodant smurtautojus, smurto situacij4, aplinkybes, galimus liudininkus;



6.1.3. fstaigos kult[ros ugdymas isipareigojant, kad bus uZtikrinta darbuotojq sauga ir

sveikata visais su darbu susijusiais aspektais. Darbuotojq pareigq ir atsakomybes ai5kus apibreZimas.

Netolerancija psichologiniam smurtui ir mobingui bei diskusijq skatinimas, pagarba kitokiai

pozicijai, nuomonei;

6.1.4. Fizines darbo aplinkos gerinimas uZtikrinant, kad darbo vieta biitq saugi, patogi,

tinkamai irengta ir priZifirima.

6.2. Antriniaiprevenciniaiveiksmai:

6.2.1. Darbuotojq informavimas apie darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo

politikq ir kitas galiojandias tvarkas uZtikrinandias, kad visi MDC dirbantys ar naujai isidarbinantys

darbuotojai Zinotq ir suprastq istaigos siektino elgesio taisykles ir vykdomas priemones. Informacijai

skleisti pasitelkiami visi galimi bfldai: personalo susirinkimai, dokumentq valdymo sistema (DVS),

informaciniai praneSimai, atmintines, dalomoji medZiaga ir kiti btidai;

6.2.2. Personalo mokymq inicijavimas atsiZvelgiant iporeikius ir esam4 situacij4;

6.2.3. Nuolatinis situacijos stebejimas, atsiZvelgiant ipsichosocialines rizikos veiksnius

psichosocialines rizikos vertinimo organizavimas, atlikimas ir, esant reikalui, atnaujinamas.

6.3. Tretiniaiprevenciniaiveiksmai:

6.3.1. Psichologini smurtq ir mobing4 patyrusiq ar madiusiq darbuotojq psichologiniq

traumq ir streso lygio maZinimas, skubiai ir efektyviai nagrinejant galimo psichologinio smurto ar

mobingo atvejus, teikiant rekomendacijas administracijai, uZtikrinant medicinos psichologo paslaugq

prieinamum4 ir visq reikalingq psichologines pagalbos resursq (psichologq, psichiatry, socialiniq

darbuotojq, psichologines pagalbos organizacijq, psichologines pagalbos telefono linijq) nuorodq ir

kontaktq suteikim4 visiems darbuotojams.

6.3.2. Sqlygq dalytis patirtimi sudarymas organizuojant darbuotojq susirinkimus,

skatinant darbuotojus kalbeti apie savo patirtis, informuoti atsakingus asmenis ir ie5koti pagalbos,

gauti paramos i5 kolegq.

6.3.3. I5kilusiq problemq sprendimas neformaliomis priemonemis - pokalbis su

smurtautoju, psichologo konsultacijq rekomendavimas. O esant b[tinybei, drausminiq priemoniq

naudojimas - ra5ti5kas ispejimas, perkelimas i kitas pareigas, atleidimas i5 darbo.

6.3.4. Drausminiq procedfrry numatymas ir taikymas smurtautojams, atsiZvelgiant i

abiejq smurto ivykyje dalyvavusiq pusiq paai5kinimus, nurodomas aplinkybes, ankstesni smurtautojo

elgesi, objektyviai jas i5klausius.



III SKYRIUS

PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE ATVEJU REGISTRAVIMO IR

NAGRINEJIMO TVARKA

7. Galimai patirtus ar pastebetus psichologinio smurto ir mobingo atvejus nagrineja,

prevencines priemones si[lo Darbo taryba.

8. Darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejEs psichologinio smurto ar mobingo

8.1. informuojant savo tiesiogini vadov4 arba istaigos vadovq. Tiesioginis vadovas

arba istaigos vadovas apie prane5t4 atvejituri informuoti Darbo tarybq 8.2. punkte nurodytu biidu;

8.2. uZpildant e.form4, esandi4 MDC puslapyje ( wwwuzliedziumdc.ltldarbotaryba) ir

nurodant informacij4: asmens vard4 ir pavardg (ei anonimi5kai - -nereikia), kontaktus (el. pa5tq ir /

ar tel. Nr.) (nebiltina, bet pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, iivadq ir tikslingos prevencijos);

ivykio datq (arba period4 nuo - iki); galimus iniciatorius, nukentejusius, liudininkus; prane5im4

pildandio asmens s4sajas su ivykiu; detalq ivykio aplinkybiq apra5ym4; sifllomas prevencines

priemones Qei esama pasiillymry).

9. Pagal poreiki, Darbo tarybos pirmininko (ar jo pavaduotojo) sprendimu, gali bfti

itraukiamas papildomas (-i) specialistas (-ai) ar darbuotojas (ai) (administracijos darbuotojas,

darbuotojq atstovas (-ai) ar kt.) atvejo nagrinejimui arba gali buti pra5oma jq ekspertizes.

10. Galimo psichologinio smurto ar mobingo darbe atveju:

10.1. Galimo psichologinio smurto ar mobingo darbe atvejo nagrinejimo procediira

pradedama nedelsiant Darbo tarybai gavus ra5yting informacij4 Apra5e nurodytomis priemonemis

arba kitais btidais (paskelbt4 visuomends informavimo priemonese ar kt.).

10.2. Galimo psichologinio smurto ar mobingo atvejis uZregistruojamas Smurto ir

patydiq registracijos Zurnale patvirtintame MDC direktoriaus202l m. rugsejo l0 d. isakymu Nr. V-

l3-2; Darbo tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar sekretorius informuoja Darbo taryb4bei pateikia

gafiq me dLiagq sus ip aZinimui.

10.3. Darbo taryba turi teisg pra5yti darbuotojo, galimai patyrusio ar pastebejusio

psichologinio smurto ar mobingo atveji, galimai ir.ykyje dalyvavusitl asmenq (ivykio liudininkq,

nukentejusiqjq, galimq smurtautojq) ir kitq darbuotojq paai5kinimo, informacijos patikslinimo ra5tu

ar LodZil ir turimq irodymq pateikimo.

10,4. Darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejqs psichologinio smurto ar mobingo

atveji, galimai ivykyje dalyvavg asmenys (ivykio liudininkai, nukentejusieji, galimi smurtautojai) ir



kiti darbuotojai privalo bendradarbiauti su Darbo taryba ir teikti visQ atvejo tyrimui reikaling4

informacij4.

10.5. Surinkus informacij4, rengiamas Darbo tarybos posedis, kuriame atvejis

aptariamas ir teikiamos isvados bei prevencines priemones MDC administracijai'

10.6. Darbo tarybos posedZius protokoluoja ir su Darbo tarybos veikla susijusius

dokumentus registruoj a Darbo tarybos sekretorius'

11. MDC uZtikrina:

11.1. reikiamos pagalbos teikim4 nukentejusiesiems pagal psichologinio smurto ir

mobingo darbe prevencij os igyvendinimo tvark4;

11.2. konfidencialum4, objektyvum4 ir nesali5kumq visq galimo psichologinio smurto

ar mobingo atvejo dalyviq atZvilgiu;

11.3. darbuotojq, pateikusiq pranesim4 del galimai patirto ar pastebeto psichologinio

smurto ar mobingo atvejo, apsaug4 nuo priesisko elgesio ar neigiamq pasekmiq'

12. Darbo tarybateikia MDC direktoriui veiklos ataskaitQ I kartq per metus arba

anksdiau, atsiZvelgiant i uZregistruoto atvejo (q) pobfldi'

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Darbuotojai su Siuo Apra5u yra supaZindinami pasira5ytinai ir atlikdami savo

darbo funkcijas turi vadovautis Siame Apra5e nustatytais principais'

14. Darbuotojams, pateikusiems pranesim4 8 p. nurodyta tvarka, uZtikrinamas

konfi dencialumas pagal galioj andius teises aktus'

15. Sio Apra5o paZeidimas gali bfiti laikomas darbo pareigq paZeidimu ir taikoma

atsakomybe numatyta Lietuvos Respublikos Darbo kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos teises

aktuose.

16. Aprasas gali buti keidiamas keidiantis imperatyviems teises aktams. Aprasas

tvirtinamas, keidiamas ir naikinamas MDC direktoriaus isakymu.


