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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsniu, Profesines rizikos vertinimo
bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. isakymu Nr. Al-457lV-961,
Psichosocialiniq profesines rizikos veiksniq tyrimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro
2005 m. rugpjldio 24 d. isakymu Nr. Y -699lAl-241:

1. Tv i rt i nu TelSiq Svietimo centro darbuotojq psichologinio saugumo uZtikinimo
politikos igyvendinimo apraS4 (pridedama).

2. Nurodau visiems TelSiq Svietimo centro darbuotoj ams vadovautis 1 punktu patvirtintu
apraSu.

3.PavedudarbuotojqiSrinktamdarbuotojqpatiketiniuiPedagoginespsichologines
tamybos skyriaus psichologo asistentei Vitalijai Sabeckienei tinkamai atstovauti darbuotojq teises ir
interesus bei atsakingai vykdyti apraSo IV skyriuje nustat)tas funkcijas, i5laikant visas gaunamos
informacij os konfi dencialumo s4lygas.

4. Nurodau ra5tines administratorei Au5rai Pakalnienei su Siuo isakymu supaZindinti
visus TelSiq Svietimo centro darbuotojus.

Direktorius Simonas Baliutavidius
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I SKYRITIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq Svietimo centro darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo politikos

lglwendinimo apraSas (toliau - apra5as) nustato principus, kuriais vadovaujamasi Tel5iq Svietimo
centre (toliau - Centras), siekiant uZtikdnti darbuotojq psichologini saugumq, psichologinio smurto
ir mobingo darbe atvejq atpzr:iinimo, registravimo ir nagrinejimo tvark4, psichologinio smurto ir
mobingo darbe prevencijos principus, jq iglwendinimo priemones ir tvark4.

2. Sio apra5o tikslas - uZtikdnti Centro darbuotojq psichologini saugum4, psichosocialines
rizikos valdym4, psichologinio smurto ir mobingo prevencijos fgyvendinim4 bei saugios darbo
aplinkos kDrim4 visiems Centro darbuotojams. Centre nustatoma nuline tolerancija psichologiniam
smurtui ir mobingui darbe bei garantuojamas skaidrus visq tokiq atvejq tyrimas bei sankcijos smurt4
naudoj antiems darbuotoj ams.

3. Sis apraSas taikomas visiems Centro darbuotojams.
4. Apra5e vartojamos s4vokos:

4.1. Psichologinis smurtas - nepriimtinas vieno ar keliq asmenq elgesys, kuris gali
pasireikSti fvairiomis formomis, pagrinde - priekabiavimu ir smurtu: fiziniu, psichologiniu irlar
seksualiniu iSnaudojimu, vienkartiniu ar sistemingu neetiSku elgesiu, nepagarbiu elgesiu kitq asmenq

atZvilgiu. Darbo aplinkoje smurtas gali pasireik5ti tarp to paties lygmens kolegq (horizontalus
smurtas), tarp vadovq ir jq pavaldiniq (vertikalus smurtas) bei darbuotojq ir kitq asmenq (klientq,
vartotojq, trediqjq asmenq ir kt.);

4.2. Mobingas - jegq disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasireiSkiantys nuosekliu
ilgalaikiu netinkamu elgesiu, nukeiptu prieS darbuotoj4, kuriais paLeidliama darbuotojo fizine,
socialine ar psichologine gerove, maZinamas jo produktyrumas 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 lyies, lytines orientacijos,
negalios, amZiaus, rases, etines priklausomybes, tautybes, religijos, tikejimo, kalbos, kilmds,
socialines padeties, isitikinimq ar paZifirq, pilietybes, Seimynines padeties, ketinimo tureti vaikq
(vaikq) pagrindu siekiama iZeisti arba iZeidZiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama
bauginanti, prieSiSka, Zeminanti ar iZeidZianti aplinka;

4.4. Stresas - darbuotojo reakcija inepalankius darbo s4lygq, 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 stresq.

4.6. Psichosocialind rizika - rizika darbuotojq psichinei ir fizinei sveikatai bei socialinei
gerovei, kuriq kelia psichosocialiniai veiksniai susijg su darbo santykiais.

5. Kitos apraSe naudojamos s4vokos suprantamos ir ai5kinamos taip, kaip jos apibreZtos
Lietuvos respublikos Darbo kodekse, Darbuotojq saugos ir sveikatos istatyme ir Psichosocialines
rizikos vertinimo metodiniuose nurodymuose.

6. Centro darbuotojai turi teisg:
6.1. i saugias darbo s4lygas, taip pat ir i darbo viet4 be smurto apraiSkq;
6.2. I ai5kiai apibreZt4 vaidmeni darbe ir atsakomybq;
6.3. lankyti mokymus, skirtus smurto prevencijai;
6.4. riipintis savo darbo kultiiros puoselejimu ir bendravimo kokybe;
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6.5. derinti darbo ir asmeninio gyvenimo poreikius;
6.6. aktyviai dalywauti vertinant profesing rizikq;
6.7 . aktyviai dalyvauti igyvendinant prieSsmurtinE politikq ir kuriant strategijq;
6.8. naudotis priemondmis, kurios numatytos prieS smurt4 nukreiptoje strategijoje;
6.9. bendradarbiauti su profesinemis s4jungomis;
6.10. netoleruoti prie5juos ir kitus asmenis nukreipto psichologinio smurto;
6.11. praneSti apie patirtq smurto atveji, detaliai ji apraitti.

II SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE ATPAZINIMAS

7. Psichologinis smurtas ir mobingas darbo aplinkoje gali pasireikSti:
7.1. profesineje srityje: vieSu paZeminimu, nuomon6s menkinimu, kaltinimu del pastangq

stygiaus, beprasmiq, neatitinkandiq kompetencijos uZduodiq skyrimu, nuSalinimu nuo sridiq, uZ
kurias darbuotojas yra atsakingas, pemelyg didelio darbo kruvio skyrimu, darbo uZduodiq irykdymo
nerealiais terminais pavedimo:

7.2. del asmenines reputacijos: uZgauliomis pastabomis, uZgauliojimais, bauginimu,
menkinimu, uZuominomis del amZiaus, lyties ar kitq asmeniniq dalykq, apkalbomis;

7.3. per izoliacij4: psichologiniu ir socialiniu iSskyrimu, galimybiq apribojimu, nuomonds
ignoravimu, darbui reikalingos informacijos nuslepimu;

7.4. fiziniais veiksmais: spoksojimu ir akiq kontaktu (spoksojimas ir rlstus Zvilgsnis norint
ibauginti darbuotojq), tonu ir balso garsumu (pakeltu tonu i5reiSkiami reikalavimai, balso garsumu
siekiama uZgoZti dialog4 ar oponento pastabas), nerimu (rankq gniauZymu, trynimu, murmejimu,
vap6jimu, Zingsniavimu, nerimastingu vaik5diojimu ir kt.).

III SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE PREVENCIJOS IGYVENDINIMO

TVARKA

8. Centre turi blti iglwendinami pagrindiniai prevenciniai veiksmai:
8.1. Pirminiai prevenciniai veiksmai:

8.1.1. psichosocialines darbo aplinkos gerinimas uZtikrinant, kad su darbu susijg
sprendimai butq pagristi teisingumo, s4Ziningumo, lygiq galimybiq ir pagarbos Zmogui principais,
kad organizuojant darb4 butq optimizuojamas darbo krivis, darbai paskirstomi po lygiai,
atsiZvelgiant ietatinl darbo klvi, bltq atsiZvelgiama igerus darbuotojq tarpusavio santykius,
efektyviai sprendZiamos iSkilusios problemos ir vengiama besitgsiandio streso situacijq. Darbuotojui
turi btiti aiSku, ko iSjo tikimasi darbe, jis turi blti pakankamai apmokyas, kaip atlikti savo darb4;

8.1.2. nedelsiant registruojami galimo psichologinio smurto ir mobingo atvejai, jie
analizuojami sudarant galimybes darbuotojams teikti prane5imus apie jvykius su detaliais
paaiSkinimais, nurodant smurtautojus, smurto situacij4, aplinkybes, galimus liudininlcus;

8.1.3. Centro kultlros ugdymas isipareigojant, kad bus uZtikrinta darbuotojq sauga ir
sveikata visais su darbu susijusiais aspektais. Ai5kiai apibreZiamos darbuotojq pareigos ir
atsakomybes. Netolerancija psichologiniam smurtui ir mobingui bei skatinamos diskusijos, gerbiama
kitokia pozicija, nuomond,

8.1.4. fizines darbo aplinkos gerinimas uztikrinant, kad darbo vieta bltq saugi, patogi,
tinkamai irengta ir priZilrima.

8.2. Antriniai prevenciniai veiksmai:
8.2.1. darbuotojq informavimas apie darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo

politik4 ir kitas galiojandias tvarkas uZtikrinandias, kad visi Centre dirbantys ar naujai isidarbinantys
darbuotojai Zinotq ir suprastq Centro siektino elgesio taisykles ir rykdomas priemones. Informacijai
skleisti pasitelkiami visi galimi bldai: personalo susirinkimai, padaliniq informacines lentos,
informaciniai praneSimai, atmintines, dalomoji medZiaga ir kiti bldai;



8.2.2. inicijuojami personalo mokymai atsiZvelgiant i poreikius ir esam4 situacij4;
8.2.3. nuolat stebima situacija, atsiZvelgiant i psichosocialines rizikos veiksnius,

organizuojamas, atliekamas ir esant reikalui atnaujinamas psichosocialines rizikos vertinimas
padaliniuose.

8.3. Tretiniai prevenciniai veiksmai:
8.3.1. psichologinf smu(4 ir mobingq patyrusiq ar madiusiq darbuotojq psichologiniq

traumq ir streso lygio maZinimas, skubiai ir efektyviai nagrinejant galimo psichologinio smurto ar
mobingo atvejus, teikiant rekomendacijas vadovybei, uZtikrinant medicinos psichologo paslaugq
prieinamum4 ir visq reikalingq psichologines pagalbos resursq (psichologq, psichiatry, socialiniq
darbuotojq, psichologines pagalbos organizacijq, psichologines pagalbos telelono linijq) nuorodq ir
kontaktq suteikim4 visiems Centro darbuotojams;

8.3.2. s4lygq dalJtis patirtimi sudarymas organizuojant darbuotojrl susirinkimus, skatinant
darbuotojus kalbeti apie savo patirtis, informuoti atsakingus asmenis ir ie5koti pagalbos, gauti
paramos i5 kolegq;

8.3.3. stengtis iSkilusias problemas sprQsti neformaliomis priemonemis - pokalbiu su

smurtautoju, psichologo konsultacijos rekomendavimu, o jei to nepakanka, naudoti drausmines
priemones - raSti5k4 ispejim4, perkelim4 i kit4 skyriq ar pareigas, atleidimq i5 darbo;

8.3.4. drausmines proceduros numatomos ir taikomos smurtautojams, atsiZvelgiant I abiejq
smurto frrykyje dalyvavusiq pusiq paaiSkinimus, nurodomas aplinkybes, ankstesni smurtautojo elges!,
objektyviai jas iSklausius.

IV SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOR.INGO DARBE ATVEJU REGISTRAVIMO IR

NAGRINEJIMO TVARKA

9. Galimai patiftus ar pastebetus psichologinio smurto ir mobingo atvejus nagrineja,
prevencines priemones sir:lo direktoriaus isakymu sudaryta komisija (totiau - Komisija).

10. Darbuotojas, galimai patyrgs pats ar pastebejgs psichologinio smurto ar mobingo atveji,
turi teisg (taip pat ir anonimiSkai) apie ji praneSti:

10.1. Centro darbuotojq iSrinktam darbuotojq patiketiniui arba Darbo tarybai, kurie apie

atveji informuoja Centro direktoriq komisijos Sio atvejo nagrinejimui sudarymui;
10.3. siundiant elektroniniu lai5ku adresu info@sctelsiai.lt uZpildy4 Darbuotojq galimq

psichologinio smurto atvejq darbe anketq (l priedas).
11. Galimo psichologinio smurto ar mobingo darbe atvej o nagrinejimo proced[ra:

11.1. Centro darbuotojq iSrinktas darbuotojq patiketinis arba Darbo taryba nedelsiant
uZregistruoja galimo psichologinio smurto ar mobingo atveji ir informuoja Centro direktoriq;

1 1.2. direktorius sudaro galimo psichologinio smurto ar mobingo atvejo nagrinejimo
komisij4;

11.3. sudarius Komisij4 Centro darbuotojq i3rinktas darbuotojq patiketinis arba Darbo
taryba pateikiajai vis4 turimq Zoding ir ra5yting informacij4 irji nedelsiant pradeda atvejo tyrim4;

I 1.4. surinkus informacijq, rengiamas Komisijos posedis, kuriame atvejis nagrinejamas ir
teikiamos iSvados bei rekomenduojamos prevencines priemones Centro direktoriui;

11.5. Komisija, nagrinedama atveji, turi teisg pra5yti darbuotojo, galimai patyrusio ar
pastebejusio psichologinio smurto ar mobingo atvejl, galimai ivykyje dalyvavusiq asmenq (ivykio
liudininkq, nukentejusiqjq, galimq smurtautojq) ir kitq darbuotojq paai5kinimo, informacijos
patikslinimo raStu ar ZodZiu ir turimq irodymq pateikimo;

11.6. darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejEs psichologinio smurto ar mobingo atvejj,
galimai ivykyje dalyvavg asmenys (ivykio liudininkai, nukentejusieji, galimi smurtautojai) ir kiti
darbuotojai privalo bendradarbiauti su Komisija ir teikti vis4 atvejo tyrimui reikaling4 informacijq;

I 1.7. Komisijos posedZius protokoluoja ir su Komisijos veikla susijusius dokumentus
registruoja Komisijos sekretorius.



12. Centras uZtikrina reikiamos pagalbos teikim4 nukentejusiesiems pagal psichologinio
smurto ir mobingo darbe prevencijos igyvendinimo tvark4.

13. Centras uZlikrina darbuotojq, pateikiandiq praneSim4 del psichologinio smurto ar
mobingo konfidencialum4, objektyvumq ir neSali5kum4 visq galimo psichologinio smurto ar
mobingo atvejo daly'viq at2vil giu.

14. Centras uZtikina, jog darbuotojai bus apsaugoti nuo prieSiSko elgesio ar neigiamq
pasekmiq, jei pateiks praneSim4 del galimai patifto ar pastebeto psichologinio smurto ar mobingo
atvejo.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Darbuotojai su Siuo Apra5u yra supaZindinami pasiraSl,tinai ir atlikdami savo darbo
funkcijas turi vadovautis Siame ApraSe nustat),tais principais.

18. Darbuotojams, pateikusiems prane5im4 10 p. nurodyta tvarka, uZtikrinamas
konfidencialumas pagal galiojandius teises aktus.

19. Jei 10 p. nurodJtoje tvarkoje pateikiamame prane5ime minimi ir kiti galimi nusiZengimai
(korupcijos, Etikos kodekso ar pan.), su tuo susijusi informacija perduodama pagal veiklos sriti
atitinkamoms tarnyboms irlar Komisijai nagrinejimui.

20. Sio Apra5o paZeidimas gali buti laikomas darbo pareigq paZeidimu ir taikoma atsakomybe
numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose.

21. Apra5as gali bflti keidiamas keidiantis imperatyviems teises aktams. Apra5as tvirtinamas,
keidiamas ir naikinamas Centro direktoriaus isakymu.



Tel5iq Svietimo centro darbuotojq psichologinio saugumo
uZtikrinimo politikos lgyvendinimo apraso
I priedas

DARBUOTOJV GALIMU PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJU DARBE
ANKETA

data

Bendrie i duomen s:

Duomen 1e cl dal rus:S

Kam praneSta apie galimo psichologinio
smurto ir mobingo atveji:
PraneSusio apie galimo psichologinio
smurto atvej i vardas, pavarde, el. pa5tas,

tel. Nr.
Galimo psichologinio smurto atvejo data,
val. trukme
Galimo psichologinio smurto atvejo vieta
Kokia psichologinio smurto lorma naudota ar itariama, kad buvo naudota

fi' Fizinis: uZgauliojimas veiksmais (pargriovimas, ispyrimas, kum5telejimas, spjaudymas,
iidikq atiminejimas ar gadinimas ir pan.);

E: Psichologinis, emocinis smurtas: LeidZianlys ZodZiai, pastabos, grasinimai, draudimai,
gqsdinimai, kaltinimai, nesikalbejimas, tylejimas, ignoravimas, patydios, savo nuomon6s
primetimas kitam Zmogui, siekiant savo tikslq.

Elektroninis: patydios vykstandios elektronineje erdveje: socialiniuose tinkluose, kitose
vietose intemete, naudoj ant mobiliuosius telefonus (nemaloniq Zinudiq arba elektroniniq lai5kq
raiinejimas, skaudinantis bendravimas pokalbiq kambariuose. asmeninio gyvenimo detaliq
vieSinimas, tapatybes pasisavinimas ir pan.).

Kiti pastebijimai
(iraS)ti)
Ar yra Zinomas tokio elgesio
pasikartojimas

Patyrusio psichologini smurtq vardas, pavarde

Galimui smurtavusio vardas, pavarde

Stebiiusiu galimai psichologinio smurto atvej I
vardas, pavarde

ISsamesnd informac aa te

(Uzpildziusio asmens vardas, pavarde) (ParaSas)


