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ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIo,,LINELIS,, DARBUOToJU psrcHo1,oclNlo
SAUGUMO UZTIKRINIMO POLITIKOS PREvENCINIq VEIKSMU IGYyENDINIM9

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo lopSelyje-d arZelyje,,Linelis,, (toliau -lop5elis-darZelis) tvarkos apraSas (toliau - kuriais vadovaujamasi
lop5elyje-darielyje, siekiant uZtikrinti darbu
mobingo darbe atreiq registravimo ir nagrin fl:::'ft;HrH'I""r#
prevencijos principus, jq igyvendinimo priemone

z' Sio Apraso tikslas - uZtikrinti darbuotojq psichologini saugum4, psichosocialines rizikos
valdym4, psichologinio smurto ir mobingo prevencijos jgyvendinim4 ir saugios darbo aplinkos
kflrim4 vi siems lop5elyj e -d arLelyj e darbuotoj ams,

3. Sis Aprasas taikomas visiems lopselio-darZelio darbuotojams.
4. ApraSe vartojamos s4vokos:
4'l' as - nepriimtinas vieno ar keliq asmenll elgesys, kuris gali

pasireiksti iv pagrinde - priekabiavimu ir smurtu: fiziniu, psichologiniu irlar
seksualiniu i5 niu ar sistemingu neetiSku elgesiu, nepagarbiu elgesiu kitq asmenq
atZvilgiu' Darbo aplinkoje smurtas gali pasireiksti tarp to paties lygmens kolegq (horizontalus
smurtas), tarp vadovq ir jq pavaldiniq (vertikalus smurtas) bei darbuoiojq ir kitq asmenq (klientq,
vartotojq, trediqjq asmenq ir kt.);

4'2' mobingas - jegq disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasireiskiantys nuosekliu
ilgalaikiu netinkamu elgesiu, nukreiptu prie5 darbuotoj4, kuriais paieidziama darbuotojo fizind,
socialine ar psichologine gerove, mazinamas jo pro<luktyvumas bei pasitenkinimas darbu. Mobing*
gali taikyti tiek vienas, kolektyvo pritarimq ar galios svertq turintis asmuo, tiek darbuotojq grupe;

4'3' priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai asmens lyties, lytines ori*tu.i.;or,
negalios, amZiaus' rases, etines priklausomybes, tautybds, religijos, tikejimo, kalbos, kilmes,
socialines padeties, isitikinimq ar paZiurq, pilietybes, Seimynines padeties, ketinimo tureti vaikq
(vaikq) pagrindu siekiama izeisti arbaiLeidLiamas asmens onrmas ir siekiama sukurti arba sukuriama
baugi nanti, pri eS i Ska, Zem i nanti ar iZei dhianti apl inka;

4.4. stresas - darbuotojo reakcija i nepalankius darbo
organizavimo, darbo turinio, darbuotoiq tarpusavio santykiq ir
trediaisiais asmenimis psichosocialinius veiksnius;

s4lygq, darbo reikalavirnq, darbo
(ar) santykiq su darbdaviu ir (ar)

4.5. psichosocialinis veiksnys - veiksnys, kuris del darbo sqlygq, darbo reikalavimq, darbo
organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykiq
sukelia darbuotojui psichini stres4;

4'6' psichosocialine tizika - rizika darbuotojq psichinei ir fizinei sveikatai bei socialinei
gerovei, kuri4 kelia psichosociariniai veiksniai susijg su darbo santykiais.



5' Kitos sqvokos suprantamos ir aiSkinamos taip, kaip jos apibreZtos
Lietuvos Respubl Darbuotojq saugos ir sveikatos istatyme ir psichosocialines
rizikos vertinimo muose.

II SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOI}INGO DARBE

PREVENCIJOS IGYVENDINIMO TVARKA

6. Lop5elyj e-darZelyj e turi bfiti lgyvendinami
6. 1. pirminiai prevenciniai veiksmai;
6.2. antriniai prevenciniai veiksmai ;
6.3. tretiniai prevenciniai veiksmai,
7. Pirminiai prevenciniai veiksmai:
7'1. psichosocialines darbo aplinkos gerinimas uZtikrinant, kad su darbu susijg sprendimai

bltq pagristi teisingumo, s4Ziningumo, lygiq galimybiq ir pagarbos Zmogui principais, kad
organizuojant darb4 bfrtq optimi Uvis, darbai paskirstomi, atsiZvllgiani i etatini
darbo kr[vi, bltq atsiZvelgiama tarpusavio santykius, efektyviai iprendZiamos
iSkilusios problemos ir vengiam a eso situacijq. Darbuotojui turi bUti ai5ku, ko iS jo
tikimasi darbe, jis turi buti pakankamai apmokytas, kaip atlikti savo darbq;

7.2. nedelsiant registruojami galimo psichologinio smurto ir mobingo atvejai, jie
analizuojami sudarant galimybes darbuotojams teikti pranesimus apie ivykius su detaliais
paai5kinimais, nurodant smurtautojus, smurto situacijq, aplinkybes, galimus liudininkus;

7.3. istaigos kultlros ugdymas isipareigojant, kad bus uZtikrinta darbuotojq sauga ir sveikata
visais su darbu susijusiais aspektais. AiSkiai apibreZiamos clarbuotojq pareigos ir atsakomybes.
Netolerancija psichologiniam smurtui ir mobingui bei skatinamos disiusilos, gerbiama kitokia
pozicija, nuomone;

7.4. frzines darbo aplinkos gerinimas uZt.ikrinant, kad darbo rrieta
tinkamai irengta ir priZi[rima.

8. Antriniai prevenciniai veiksrnai:

bfitq saugi, patogi,

8.1. darbuotojq informavimas apie darbuotojq psichologinio saugumo u2tikinimo politik4
ir kitas galiojandias tvarkas uZtikrinandias, kad visi lopselyje-d araelyje dirbantys ar naujai
isidarbinantys darbuotojai Zinotq ir suprastq lopSelyje-darLelyje siektino elgesio taisykles ir
vykdomas priemones. Informacijai skleisti pasitelkiami visi galimi budai: lopSelio-darZelio tarybos ir
mokl'tojq tarybos susirinkimai, informacinds lentos, informaciniai pranesimai, atmintines, daiomoji
medZiaga ir kiti bfldai;

8.2' inicijuojami darbuotojq mokymai atsiZvelgiant iporeikius ir esam4 situacij4, vykdomos
darbuotojq apklausos, pildant psichologines rizikos darbe klausimyn4 (Priedas Nr. l);

8.3. nuolat stebima situacija, atsiZvelgiant i psichosocialines rizikos veiksnius,
organizuojamas, atliekamas ir esant reikalui atnaujinamas psichosocialines rizikos vertinimas
lopSelyje-darZelyje.

9. Tretiniai prevenciniai veiksmai:
9.1 ' psichologini smurt4 ir mobingq patyrusiq ar madiusiq darbuotojq psichologiniq traumq

ir streso lygio maZinimas, skubiai ir efektyviai nagrinejant galimo psichologinio smurto ar mobingo
atvejus, teikiant rekomendacijas lopSelio-darZelio vadovui, 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 vi siem s I opselio-darZeli o darbuotoj ams ;

9.2. sqlygt4 dalytis patirtimi sudarymas organizuojant darbuotojq susirinkimus, skatinant
darbuotojus kalbeti apie savo patirtis, informuoti atsakingus asmenis ir ieskoti pagalbos, gauti
paramos i5 kolegq;



9.3. stengtis i5kilusias problemas sprQsti neformaliomis priemonemis - pokalbiu su
smurtautoju, psichologo konsultacijos rekomendavimu, o jei to nepakanka, naudoti drausmines
priemones - rastiSk4 ispejim4, perkelim4 i kitas pareigas, atleidim4 is darbo;

9.4. drausmines proced[ros numatomos ir taikomos smurtautoju (-ams), atsiZvelgiant i
abiejq smurto ivykyje dalyvavusiq pusiq paaiSkinimus, nurodomas aplinkybes, ankstesni ilgesi,
obj ektyviai j as i5klausi us.

III SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE ATVEJV REGISTRAVIMO IR

NAGRINEJIMO TVARKA

10. Galimai patirtus ar pastebetus psichologinio smurto ir mobingo atvejus nagrineja,
prevencines priemones sifllo lop5elio-darZelio direktoriaus isakymu sudaryta ir patvirtinta galimq
psichologinio smurto darbe atvejq nagrindjimo komisija (toliau - Komisija).

I 1. Darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejgs psichologinio smurto ar mobingo atveji, turi
teisg apieji prane5ti:

11.1. lopSelio-darZelio vadovui ar ji vaduojandiam asmeniui. LopSelio-darielio vadovas ar
jivaduojantis asmuo apie praneSt4 atvejituri informuoti Komisij4;

11.2. uLpildydamas lop5elio-darZelio intemeto svetaineje https://alytauslinelis.lt pateikt4
anketos form4 @riedas Nr. 2), j4 pateikti el. paStu Jaunimo g. 13, Alytus arba ideti i lop5elio-darilelio
paSto deZutg, esandi4 prie Soninio iejirno.

12. Pagal poreiki, Komisijos pirmininko (ar.io pavaduotojo) sprendimu, gali blti iKomisij4
itraukiamas papildomas (-i) darbuotojas (-ai), darbuotojq atstovas (-ai), darbuotojq atstovas (-ai)
saugai ir sveikatai ar kt, atvejo nagrinejimui arba gali b[ti praSoma jq ekspertizes.

13. Galimo psichologinio smurto ar mobingo darbe atvejo nagrinejimo proced[ra:
13.1. pradedama nedelsiant Komisijai gavus raSyting informacij4 Apra5e nurodytomis

priemonemis arba kitais bldais;
13.2. galimo psichologinio smurto ar mobingo atvejis nedelsiant uZregistruojamas ir

Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas ar sekretorius informuoja Komisij4 bei pateikia gaut4
medLiagE sus ipaZinimui ;

13.3. komisija turi teisg pra5yti darbuotojo, galimai patyrusio ar pastebejusio psichologinio
smurto ar mobingo atveji, galimai ivykyje dalyvavusiq asmenq (ivykio liudininkq, nukentejusiqjq,
galimq smurtautojq) ir kitq darbuotojq paaiSkinimo, informacijos patikslinimo ra5tu ar LodLiu ir
turimq irodymq pateikimo;

13.4. darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebe.igs psichologinio smurto ar mobingo atveji,
galimai ivykyje dalyvavg (-Es) asmeny,s (-uo), jvykio liudininkai, nukentejusieji, galimi smurtautojai
ir kiti darbuotojai privalo bendradarbiauti su Komisija ir teikti vis4 atvejo tyrimui reikalingq
informacij4;

13.5. surinkus informacij4, rengiamas Komisijos posedis, kuriame atvejis aptariamas ir
teikiamos iSvados bei prevencin6s priemones lop$elio-darZelio vadovui;

13.6. Komisijos posedi protokoluoja ir su Komisijos veikla susijusius dokumentus
registruoj a Komisij os sekretorius.

14. LopSelis-darZelis uZtikrina reikiamos pagalbos teikimE nukentejusiajam (-iesiems)
pagal psichologinio smurto ir mobingo darbe prevencijos igyvendinimo tvark4.

15. LopSelis-darZelis uZtikrina darbuotoliq, pateikiandiq praneSim4 del psichologinio smurto
ar mobingo konfidencialum4, objektyvum4 ir ne5aliSkum4 visq galimo psichologinio smurto ar
mobingo atvejo dalyviq atZvilgiu.

16. Lop5elis-darZelis uZtikrina, jog darbuotojas (-ai) bus apsaugoti nuo prie5i5ko elgesio ar

neigiamq pasekmiq, jei pateiks prane5im4 del galimai patirto ar pastebeto psichologinio smurto ar

mobingo atvejo.



17. Komisija teikia lopi
atsiZvelgiant i uZregistruoto atvej

nusiZengimai (korupcijos, Etikos
veiklos sriti atitinkamoms tarnybc

21. Sio ApraSo
atsakomybe numatyta Lietuvos
aktuose.

22. Apralas gali buti

iod ui veiklos ataskait4 kas ketvirtiarba anksdiau,
(-q) pobudi, I ivykis bflna visiSkai iSsprgstas.

YRIUS
GIAM NUOSTATOS

praSu yra ir atlikdami savo darbo

I I punkte nurodyta tvarka, uZtikrinamas

pateikiamame praneSinte minimi ir kiti galimi
), su tuo susijusi informacija perduodamapagal

s irlar k ar nagnneJtmut.
gali bu lzrikontas darbo pareigq paZeidimu ir taikoma
ikos kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos teises

n teises aktr

lytoje tvark
<odekso ar

k is teises aktams arba lop5elio-darZelio direktoriaus
i o-darZel io direktoriaus isakymu.taip pat



Priedas Nr. I

PSICHOLOGINES ]RIZIKOS DARBE
KLAUSINIYNAS|

Nr. Klausimas
Visi Skai sutinkate/VisiSkai

nesutinkate
I 2 3 4 I

I v lsuomet ls vadovo gaunu aiSkias ir man suprantamas
uZduotis

2. Mano nuomon€ ir pasillymai yra iSttausomi

3. I5 savo vadovo sulaukiu pagalbos ir pararnos, kurios
man gali prireikti

4. Galiu daryti itak4 savo darbui - priimti ,p..rdi-u, i,l

5. Darbe nepatiriu dideles itampos, nizu uerOiaroas Oi.Uti

6. Man pakanka laiko uZduotis atlikti tinkamai ir saugiai

7. Mano darbas vyksta be trukdZiq, pertraukinejirno ir
laukimo laikotarpiq

8. Esu supaZindintas ir apmokytas, kaip atlikti ,ira**i
paskirtas uZduotis, kaip elgti nenumatytais at,reiais

9. Mano darbo vietoje iSsamiai aptariamos darb;
uZduotys, tikslai bei pliemones, kaip.jq pasieliti

10. Mano sveikatai ir saugai nekelia pavojaus r.r.tur,

ll Mano darbo vietoje nepasitaike bauginimq ar
priekabiavimo atvejq

12. Psichologind atmosfera darbe yra gera

13. Darbe nekyla tarpasmeniniq konfliktq ar konfliktq taqt-
darbuotojq grupirl

14. Kilusios problemos tarp darbuotojq ir uadovq visuom,et
blna iSsprQstos iki galo

15. Mane visuomet pasiekia atsiliepimai apie mano darb4

16. Man padekojama uZ gerai atliktq darb4

17. Darbe nesijaudiu vieniSas - visuomet galiu pabendrauti

18. Jei man pasilly.tq darb4 kitoje darboviereje -
nesutikdiau



Priedas Nr. 2

DARBUOTOJIr GALrN{(r OLOGINIO SMURTO ATVEJU DARBE
ANKETA

data

DRIIIJI DUOMENYS
Kam pranesta apie galimo psichologi
smurto ir mobingo atveii:
PraneSusio apie galimo psichologinio
smurto atvejivardas, pavard6, el.
tel. Nr. (gali biiti nenurodoma):
Galimo psichologinio smurto atvejo
valanda, trukme:
Galimo psichologinio smurto atvejo

Kokia psichologinio smurto forma nau
! fizine - uZgauliojimas veiksmais

daiktq atiminejimas ar gadinimas ir
! psichologinis, emocinis smurtas:

g4sdinimai, kaltinimai, nesikalbejimas,
primetimas kitam Zmogui, siekiant sa

! elektronines patydios vykstandi
vietose internete, naudoj ant mobiliuosi
raSinejimas, skaudinantis bendravimas
vie5inimas, tapatybes pasisavinimas ir

tr kiti pastebejimai (ira5yti):

ta ar itariama, kad buvo naudota (paZymeti kvadratelius):
iovimas, j spyrimas, kumstelej imas, spj audymas,

idZi antys Zo dliai, pastabos, grasinimai, draudimai,
tylej imas, ignoravimas, patydios, savo nuomonds
tikslq;
elektronineje erdveje: socialiniuose tinkluose, kitose
telefonus (nemaloniq Zinudiq arba elektroniniq lai5kq
kalbiq kambariuose, asmeninio gyvenimo detaliq

Smurto pasikartoi imo daZnumas :

DUOMENY APII] PATYCTU DALYVIUS
vardas, pavarde:

Galimai smurtavusio vardas, pavardd:
Galimai stebejusiq smurto atveji

MESNE INFO ACTJA APTE IV

(UZpildZiusio asmens vardas, pav (ParaSas)


