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VILNIAUS ZVNNYNO GIMNAZIJA

PRIES SMURT.T NUKREIPTOS POLITIKOS IR PREVENCINIU

VEIKSMU IGYVENDINIMO PRIEMONES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Sios priemones skirtos formuoti ir igyvendinti prie5 smurt4 nukreipt4 politik4 Vilniaus
x
Zveryno gimnazijos, toliau,,fmond" darbo vietose.

II. PRIES SMURTA NUKREIPTA POLITIKA

2. Psichologinis smurtas darbe yra neleistinas ir privalo b[ti sprendLiamas imones lygiu
kaip ir kiti profesines rizikos klausimai.

3. Psichologinis smurtas apibreZiamas kaip tydinis valdZios prieS kit4 asmeni ar
darbuotojq grupg naudojimas, iskaitant ir grasinim4 panaudoti fizing jeg4, veiksmus, kurie gali
pakenkti fizinei, protinei, dvasinei, moralinei ar socialinej gerovei.

4. Psichologinis smurtas darbe:
4.1. Per profesing sriti:
4.1,1. vie5as paZeminimas;
4.1.2. nuomones menkinimas;
4.1.3. kaltinimas del pastangq stygiaus;
4.1,4. beprasmiq, neatitinkandiq kompetencijos uZduodiq skyrimas;
4.1.5. nuSalinimas nuo sridiq, uZ kurias darbuotojas buvo atsakingas;
4.1.6. pernelyg didelis darbo kr0vio skyrimas;
4.1.7 . darbo kontroliavimas ir nereal[s terminai.
4.2. Per asmening reputacij4:
4.2.1. uZgaulios pastabos;

4.2.2. pludimasis;
4.2.3. uZgauliojimas;
4.2.4. bauginimas;
4.2.5. menkinimas;
4.2.6, uZuominos del amZiaus, lyties ar kitq asmeniniq dalykq, apkalbos.

4.3. Per izoliacijq:
4.3.1. psichologinis ir socialinis iSskyrimas;
4.3.2, galimybiq apribojimas;
4.3.3. nuomones ignoravimas;
4.3.4. prie5i5kos reakcijos;
4.3.5. darbui reikalingos informacijos nuslepimas.

5. Pastebetas psichologinio smurto atvejis darbe turi bUti sprendZiamas konkrediais

veiksmais ir bendromis pastangomis, numatant psichosocialines rizikos prevencines priemones.



III. PRIES SMURT.T NUKREIPTA STRATEGIJA

6. Vilniaus i,veryno gimnazijos prie5 smurtq nukreipta strategija apima veiksmingas
smurto atvejq sprendimo procedDras ir veiksmus, kuriais siekiama uZkirsti keli4 smurtui bei numatoma,
kaip bus reaguojama i smurt4 darbe, jeijis ivyks.

7. Prie5 smurtq nukreipta strategija numato visq suinteresuotq pusiq teises ir pareigas.
8. Pagrindinis strategijos tikslas yra kiek imanoma greidiau sustabdyti arba pakeisti

elgesi, kuris Zemina darbuotoj q, LeidLia jo vertg ir orumq.
9. Bet kokia psichologinio smurto forma yra neteiseta ir netoleruojama.
10. Visi, kurie yra susijg su psichologinio smurto darbe situacija, turi tureti galimybg

iSsakyti savo poZi[rj, pasisakyti, kaip jie suvokia situaci.i4.
I l. Sprendimai turi b[ti priimami remiantis objektyvumo ir ne5ali5kumo principu.
12. Darbuotojai turi bfiti supaZindinti su psichologinio smurto samprata, pateikiant

smurto bei skatinamo elgesio pavyzdZius.
13. Esant poreikiui, turi bDti kreipiamasipatarimo i kitq organizacijt4 specialistus.

IV. PAREIGOS IR TEISES

14. Vadovas yra ipareigojamas, bendradarbiaudamas su darbuotojais parengti trumpq ir
veiksming4 smurto lveikos strategijQ;

14. I . uZtikrinti smurto atvejq registravim 4 ir analizg;
14.2. uZtikrinti prieS smurt4 nukreiptq veiksmq nepertraukiamum4;
14.3. uZtikrinti prie5smurtines strategijos tobulinim4;
14.4. uZtikrinti neatideliotinq aukq skundq analizg ir sprendimq;
14.5. skatinti atvirai kalbeti apie psichologinio smurto darbe problem4;
14.6. kurti pagarba gristq bendravimq; '

14.7. nepalikti neiSsprgstq konfliktq;
14.8. nubreZti aiSkias kiekvieno darbuotojo atsakomybes ribas;
14.9. uZtikrinti teisingum4 ir saugumq;
14.10. stengtis itraukti darbuotojus ! sprendimq priemimo procesus;

14.1 l. puoseleti vertybes ai5kiai netoleruoti psichologinio smurto;
14.12. skirti atsakingq asmeni, kuriuo visi pasitiketq (psichologq);
14.13. garantuoti konfidencialumq ir objektyvum4 smurto atvejo dalyviq atLvilgiu;
14.14. garantuoti smurto aukoms tinkamq pagalb4;

14. 15. taikyti drausmines priemones smurtautojams.
15. Darbuotojai turi teisg:
15.1. i saugias darbo s4lygas, taip pat ir j darbo viet4 be smurto aprai5kq;

15.2. i ai5kiai apibrbltqvaidmeni darbe ir atsakomybg;
15.3. lankyti mokymus, skirtus smurto prevencijai;
15.4. rupintis savo kult[ros darbe puoselejimu ir bendravimo kokybe;
15.5. derinti darbo ir asmeninio gyvenimo poreikius;
15.6. aktyviai dalyvauti vertinant profesinE rizikq;
15.7. aktyviai dalyvauti igyvendinant prie5smurting politik4 ir kuriant strategij4;

15.8. naudotis priemonemis, kurios numatytos prie5 smurt4 nukreiptoje strategijoje;

I5.9. bendradarbiauti su profesinemis sqjungomis;
1 5. 10. netoleruoti prie5 juos ir kitus asmenis nukreipto psichologinio smurto;

15.1 l. prane5ti apie patirt4 smurto atveji, detaliai ji apra5yti.



V. PREVENCINIAI VEIKSMAI

16. Prie5 smurt4 nukreipta politika grindZiama pagrindiniais prieS smurt4 nukreiptos
prevencijos principais.

17. Prevencijos veiksmai apima psichosocialines ir fizines darbo aplinkos gerinim4,
smurto atvejq registravim4 ir organizacijos kult[ros ugdym4, darbuotojq informavim4 apie imones
prieS smurt4 nukreipt4 strategij4, mokymus padaliniq vadovams ir darbuotojams smurto tema, visapusg
pagalb4 psichologini smurt4 patyrusiems asmenims ir taikomas drausmines proceduras smurtautojams.

18. Pagrindiniai prevenciniai veiksmai:
19. Gerinti psichosocialing darbo aplink4
19.1. UZtikrinti teisingumq ir saugumo jausm4 darbo vietoje. Pagarbiai ir objektyviai

vertinti darbuotojq galimybes, pripaZinti darbuotojq indeli, s4Ziningai skirstyti imones iSteklius ir
pakankam4 atlygi ui darbq. Siekti, kad darbo krfivis bDtq optimalus ir kad uZduotims atlikti pakaktq
laiko.

19.2. Smurto rizika padideja, kada trDksta darbuotojq, laisvos darbo vietos
neuZpildomos. Vadovas turetq atsiZvelgti i tai, kad darbuotojai turi asmenini gyvenim4, ir lanksdiau
sprgsti darbo ir asmeninio gyvenirno derinimo klausimus.

19.3. AtsiZvelgti itai, ar darbuotojams patinka dirbti kartu, ar kolegos sutaria ir dirba
vieningai, ar darbai visiems paskirstomi po lygiai, kaip sekasi kartu dirbti skirtingq profesijq
specialistams, ar darbe daZni konfliktai.

19.4. Darbuotojui turi bDti aiSku, ko i5 jo tikimasi darbe. Darbas turi bfiti ai5kiai
apibreZtas ir pakakti apmokymq pavestam darbui atlikti.

19.5. Darbuotojai turi pasitiketi tiesioginio vadovo gabumais, jis turi r[pintis tuo, kaip
jaudiasi j o pavaldiniai.

19.6. Siekiant i5vengti psichologinio smufto darbe atvejq padaugejimo, reiketq vengti
besitgsiandio streso situacijq, stebeti atvejus, kai darbuotojai neatvyksta i darb4 del ligos.

20. Registruoti smurto atvejus ir juos analizuoti
20.1. Siekiant veiksmingiau valdyti psichologini smurt4 darbe, smurto atvejai turi blti

regi struoj am i nedel siant, j uos i Ssamiai i Sanal izuoj ant.
20.2. Vadovas privalo informuoti smufto aukas ra5yti skundus / prane5imus apie ivyki

su detaliais paaiSkinimais, nurodant galimus liudininkus.
20.3. Prane5ime nurodoma, ar smurtavo jmoneje dirbantis asmuo ar nedirbantysis

(klientas ar pan.), smurto situacija, apraiSkos ir aplinkybes, smuftautojo ir aukos charakteristikos.
21. Ugdyti organizacijos kultur4
21.1. Darbdavys isipareigoja uZtikrinti darbuotojq saug4 ir sveikat4 visais su darbu

susij usiais aspektais.
21 .2. Informuoti darbuotoj us, kad psichologinis smurtas netoleruojamas.
21.3. Siekiant maLinti psichologinio smurto darbe rizikq, darbuotojq ir vadovo

bendravimas turi b0ti pagristas pagarba, atidumu ir atvirumu.
21.4. Ugdyti tokiq organizacing kultur4, kurioje bDtq toleruojami vyraujandiai nuomonei

prieStaraujantys pasisakymai ir diskusijos, gerbiama kitokia pozicija, nuomone.
22. Gerinti fizing darbo aplinkq
22.1. Darbdavys turi uZtikrinti, kad darbo vieta bfitq patogi ir saugi - ergonomi5ka,

subalansuotas temperatfiros ir dregmes reZimas, jrengtas tinkamas ap5vietimas, ventiliacija, apsauga
nuo dr"rlkiq, triukSmo ir vibracijos. lranga tinkamai irengta ir priZiDrima.

23. Informuoti darbuotojus
23.1. Visi darbuotojai, neatsiZvelgiant j tai, ar seniai dirba, ar tik jsidarbino, turi suprasti

imoneje siekiamo elgesio taisykles ir vykdomas priemones, aptariant per susirinkimus ar pana5iai.



23.2. Darbdavys turi informuoti darbuotojus.
23,2.1. Darbuotojai informuojami, kad atpaLintt4, suprastq ir gebetq:

23.2.1.1. nustatyti potencialias psichologinio smurto situacijas;
23.2.1.2. psichologinio smurto iveikos ir problemq sprendimo budus;
23.2.1.3. bendravimo igDdZiq, kurie padetq iSvengti smurto ar ji sumaZinti;
23.2.1.4. skatinti palaikandi4 aplink4 darbe;
23.2.1 .5. apsiginti.

23.2.2. Vadovas turi:
23.2.2.1. suprasti ir paaiSkinti organizacijos prie5smurting politik4;
23.2.2.2. pastebeti netinkamq darbuotojq elgesj;
23.2.2.3. jvertinti darbo aplink4 ir numatyti priemones, kurios padetq i5vengti smurto

darbe;
23.2.2.4. padeti nukentejusiems darbuotojams;
23.2.2.5. uZtikrinti informacijos apie patyrusius smurt4 darbuotojus konfidencialum4

pagal galiojandius teises aktus;
23.2,2,6, palaikyti darbuotojus ir abipuse pagarba grist4 darbo aplink4.

24. Suteikti pagalb4 psichologinio smurto aukoms
24.1. Darbdavys turi uZtikrinti visq reikalingq specialistq (psichologq, psichiatrq,

slaugytojq, socialiniq darbuotojq) pagalb4 smurt4 patyrusiems darbuotojams. Skubiai suteikta tinkama
pagalba sumaZintq nukentejusiqjq a. smurt4 madiusiq darbuotojq psichologing traum4 ir streso lygi.

24.2. Psichologo konsultacija naudinga, kai sunku iSsiai5kinti smurto prieZastis ar
abejojama skundo del patirto smurto pagristumu.

24.3. Smurt4 patyrusiam darbuotojui turi bfiti uZtikrinta reintegracija i darbovietg,
garantuojant apsaug4 nuo nemaloniq santykiq su smurtautoju, ar perkelimas i kit4 darb4.

24.4. Esant butinybei, psichologini smurtq patyrusiai aukai gali buti skirtas laikas
poilsiui bei reabilitacijai (laisvrl dienq skaidius priklauso nuo individualiq asmens poreikiq).

24,5. Darbdavys, esant reikalui, aukai'turetq uztikrinti pagalb4 kreipiantis j teism4 ir
gauti Zalos atlyginim4.

25. Drausminiq procedlrg taikymas smurtautojui
25.1. PrieS taikant drausmines procedtiras abi smurto ivykyje dalyvavusios puses turi

buti obj ektyviai iSklausytos.
25.2. BDtina atsiZvelgti i paai5kinimus, aplinkybes, ankstesni smurtautojq elgesi. Kai

neuZtenka neformalaus sprendimo - pokalbio su smurtautoju, skiriant jam psichologo konsultacij4,
taikomos tokios drausmines priemones, kaip ra5ti5ki ispejimai, perkelimas i kit4 skyriq ar pareigas,
atleidimas i5 darbo.

25.3. UZ melagingus pareiSkimus yra numatytos drausmines priemones.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. lmones klimatas tai psichologine atmosfera darbe, pasitenkinimas darbu,
bendradarbiavimo ypatumai, asmeninis kiekvieno darbuotojo efektyvumas, funkcijq ir atsakomybes
paskirstymas, imones tikslq ir pletros perspektyvq aiSkunras visq lygiq jmones darbuotojams.

27. lmones bendras psichologinis klimatas daugeliu atveju priklauso ne tik nuo vadovo,
tadiau ir darbuotojq. Siektina, kad didele dauguma darbuotojq b[tq jautrus ir pastabDs savo kolegq
atZvilgiu - padetq darbo metu, gerbtq vieni kitus, vertintq atliekam4 darb4, biitq lojalDs.


