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DARBUOTOJU PSICHOLOGINIO SAUGUMO UZTIKRINIMO

KAUNO BERNIUKV CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOJE OOVARPELIS"

POLITIKOS IGYVENDINIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo Kauno berniukq chorinio dainavimo

mokykloje ,,Varpelisoo (toliau * Mokykla) politikos igyvendinimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as)

nustato principus, kuriais vadovaujamasi Mokykloje, siekiant uztikrinti darbuotojq psichologini

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

psichologinio smurto ir mobingo darbe prevencijos principus, jq igyvendinimo priemones ir tvarkq

Mokykloje

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

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

aplinkos kflrim4 visiems Mokyklos darbuotoj ams.

3. Sis Apra5as taikomas visiems Mokyklos darbuotojams.

4. Apra5e vartojamos s4vokos:

4.1. Psichologinis smurtas - nepriimtinas vieno ar keliq asmenri elgesys, kuris gali

pasireik5ti ivairiomis formomis, daugiausia-priekabiavimu ir smurtu: fiziniu, psichologiniuir I ar

seksualiniu i5naudojimu, vienkartiniu ar sistemingu neeti5ku elgesiu, nepagarbiu elgesiu kitq asmenq

alLvilgiu.

Darbo aplinkoje smurtas gali pasireikSti tarp to paties lygmens kolegq (horizontalus

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

tevq (globejq), trediqjq asmenq ir kt.). /.

4.2. lfobingas- jegq disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasirei5kiantys

nuosekliu ilgalaikiu netinkamu elgesiu, nukreiptu prie5 darbuotoj4, kuriais paLeidLiama darbuotojo

frzine, socialine ar psichologine gerove, maLinamas 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, amLiaus, rases, etines priklausomybes, tautybes, religijos, tikejimo, kalbos, kilmes,

socialines padeties, isitikinimq ar paLiurq, pilietybes, Seimynines padeties, ketinimo tureti vaik4

(vaikq) pagrindu siekiama iZeisti arbaiLeidLiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama

bauginanti, prie5i5ka, Zaminanti ar iLeidLiafii aplinka.

4.4. Stresas - darbuotojo reakcija inepalankius darbo s?lygq, 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 sqlygq, darbo reikalavimq,

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

santykiq sukelia darbuotoj ui psichini stres4.

4.6. Psichosocialind rtzika - 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 SMURTONVIOBINGO DARBE PREVENCIJA. NUSTATYMAS IR

VALDYMAS

6. Mokykloj e igyvendinami pagrindiniai prevenciniai veiksmai.

6.1. Pirminiai prevenciniai veiksmai:

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

sprendimai butq pagristi teisingumo, s4Ziningumo, lygiq galimybiq ir pagarbos Zmogui principais,

kad organizuojant darbq bfltq optimizuojamas darbo kruvis, darbai paskirstomi po lygiai,

atsiZvelgiant i mokiniq skaidiq ir mokytojq, dirbandiq pagal neformaliojo Svietimo bei formalqji

Svietim4 papildandio ugdymo programas darbo kruvio sandaros nustatymo tvarkos apraS4, b[tq

atsiZvelgiama i gerus darbuotojq tarpusavio santykius, efektyviai sprendZiamos i5kilusios problemos

ir vengiama besitgsiandio streso situacijq. Darbuotojui turi blti aiSku, ko i5 jo tikimasi darbe, jis turi

btti pakankamai apmokytas, kaip atlikti savo darb4;

6.1.2. Nedelsiant registruojami galimo psichologinio smufio ir mobingo atvejai, jie

analizuojarrri sudarant galimybes darbuotojams teikti prane5imus apie ivykius su detaliais

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

6.1.3. Mokyklos kultflros ugdymas isipareigojant, kad bus uztikrinta darbuotojq sauga

ir sveikata visais su darbu susijusiais aspektais. Ai5kiai apibreliamos darbuotojq pareigos ir



atsakomybes. Netolerancija psichologiniam smurtui ir mobingui bei skatinamos diskusijos, gerbiama

kitokia pozicija, nuomone;

6.1.4. Fizines darbo aplinkos gerinimas uLtil<rinant kad darbo vieta bfitq saugi, patogi,

tinkamai irengta ir priZi[rima.

6.2. Antr.iniai prevenciniai veiksmai:

6.2.I. Darbuotojq informavimas apie darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo

politik4 ir kitas galiojandias tvarkas uZtikrinandias, kad visi Mokykloje dirbantys ar naujai

isidarbinantys darbuotojai Zinotq ir suprastq Mokykloje siektino elgesio taisykles ir vykdomas

priemones. Informacijai skleisti pasitelkiami visi galimi bfldai: personalo susirinkimai, darbuotojq

nurodyti el. paStai, Mokyklos informacines lentos, informaciniai prane5imai, mokyklos interneto

svetaine www.va{pelis.com, atmintines ir kiti brldai;

6.2.2. Inicijuojami personalo mokymai atsiZvelgiant i poreikius ir esam4 situacij4,

rykdomos darbuotojq apklausos, pildant streso darbe vertinimo klausimyn4 (1 priedas);

6.2.3. Nuolat stebima situacija, atsiZvelgiant i psichosocialines rizikos veiksnius,

organizuojamas, atliekamas ir esant reikalui atnaujinamas psichosocialines rizikos vertinimas.

6.3. Tretiniai prevenciniai veiksmai:

6.3.1. Psichologini smurt4 ir mobingq patyrusiq ar madiusiq darbuotojq psichologiniq

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

mobingo dtvejus, teikiant rekomendacijas administracijai, uZtikrinant psichologo paslaugq

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

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

kontaktq suteikim4 visiems Mokyklos darbuotoj ams;

6.3.2. Salygq dalytis patirtimi sudarymas organizuojant darbuotojq susirinkimus,

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

gauti paramos i5 kolegq;

6.3.3. Stengtis iSkilusias problemas sprgsti neformaliomis priemonemis - pokalbiu su

smurtautoju, psichologo konsultacijos rekomendavimu, o jei to nepakanka, naudoti drausmines

priemones - ra5ti3k4 ispejim4, perkelim4 i kit4 skyriq ar pareigas, atleidimq i5 darbo;

6.3.4. Drausmines procedDros numatomos ir taikomos smurtautojams, atsiZvelgiant i
abiejq smurto ivykyje dalyvavusiq pusiq paaiSkinimus, nurodomas aplinkybes, ankstesni smurtautojo

elgesi, objektyviai j as i5klausius.



III SKYRIUS

PRANESIMV BEI TYRIMO APIE PSICHOLOGINI SMURTA / MOBINGA DARBE

ATVEJU REGISTRAVIMO IR NAGRINEJIMO TVARKA, ISKAITANT

KONFIDENCIALUM4

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

prevencines priemones sifllo Mokyklos direktoriaus isakymu sudaryta ir patvirtinta galimq

psichologinio smurto darbe atvejq nagrinejimo komisija (toliau - Komisija).

8. Darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejgs psichologinio smurto ar mobingo atveji,

turi teisg (taip pat ir anonimiSkai) apie ji prane5ti:

8.1. informuojant Mokyklos vadov4. Mokyklos vadovas apie prane5t4 atveji turi

informuoti Komisij4 8.2. arba 8.3. nurodytais bldais pateikiant reikiam4 informacij4;

8,2. registruojant psichologinio smurto ar mobingo atveji pasirinkus Galimq

psichologinio smurto atvejq anket4 ir pateikus reikiam4 informacij4 (2 priedas);

8.3. siundiant elektronini laiSk4 adresu: info@varpelischoras.lt nurodant informacij4:

asmens vard1 ir pavardg, kontaktus (el. pa5t4 tlar tel. Nr.) (nebdtina, bet pageidautina siekiant

tikslesnio tyrimo, i5vadq ir tikslingos prevencijos); ivykio dat4 (arba period4 nuo - iki); galimus

iniciatorius, nukentejusius, liudininkus; prane5im4 pildandio asmens s4sajas su ivykiu; detalq ivykio

aplinkybiq apra3ym4; siulomas prevencines priemones fiei esama pasitilymq).

9. PagaI poreiki, Komisijos pirmininko (ar jo pavaduotojo) sprendimu, gali buti i
Komisij4 itraukiamas papildomas (-i) specialistas (-ai) ar darbuotojas (-ai) (Mokyklos administracijos

darbuotojas, darbuotojq atstovas (-ai) ar kt.) atvejo nagrinejimui arba gali buti praSomajq ekspertizes.

10. Galimo psichologinio smurto ar mobingo darbe atvejo nagrinejimo procedDra:

10.1. pradedama nedelsiant Komisijai gavus ra5yting informacij4 Apra5e nurodytomis

priemonemis arba kitais btdais (visuomenes informavimo priemonese paskelbt4 ar kt.);

10.2. galimo psichologinio smurto ar mobingo atvejis nedelsiant uZregistruojamas ir

Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas ar sekretoriaus informuoja Komisij4 bei pateikia gautq

me dLiagq sus ip aZinimui ;

10.3. Komisija turi teisg pra5yti darbuotojo, galimai patyrusio ar pastebejusio

psichologinio smurto ar mobingo atveji, galimai ivykyje dalyvavusiq asn'renri (frykio liudininkq,

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

ar Lodlit. ir turimq irodymq pateikimo;

10.4 darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejgs psichologinio smurto ar mobingo atveji,

galimai irykyje dalyvavg asmenys (ivykio liudininkai, nukentejusieji, galimi smurtautojai) ir kiti

darbuotojai privalo bendradarbiauti su Komisija ir teikti vis4 atvejo tyrimui reikaling4 informacij4;



10.5. surinkus informacij4,rcngiamas Komisijos posedis, kuriame atvejis aptariamas ir

teikiamos i5vados bei prevencines priemones Mokyklos administracyai;

10.6. Komisijos posedZius protokoluoja ir su I(omisijos veikla susijusius dokumentus

registruoj a Komisij os sekretorius.

11. Mokykla ultikxina reikiamos pagalbos teikim4 nukentejusiesiems pagal

psichologinio smurto ar mobingo darbe prevencijos igyvendinimo tvark4.

12. Mokyklaultikina darbuotojq, pateikiandiq praneSim4 del psichologinio smurto ar

mobingo konfidencialum4, objektyvum4 ir ne5ali5kum4 visq galimo psichologinio smurto ar

mobingo atvejo dalyviq atlvilgru.

13. Mokyklaultil<rina jog darbuotojai bus apsaugoti nuo prie5i5ko elgesio ar neigiamq

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

atvejo.

14. Komisija teikia Mokyklos direktoriui veiklos ataskait4 kas ketvirti arba anksdiau,

atsiZvelgiant i uZregistruoto atvejo (-r+) pobudi.

15. Pagalbos teikimas nukentejusiems pagal psichologinio smurto ar mobingo darbe

prevencijos igyvendinimo tvark4:

15.1. jei smurtauja bendradarbiai, mokiniai, tevar - kreiptis i Mokyklos vadov4;

15.2. jei smurtauja Mokyklos virdovas, arba vadovas nesiimta tiesioginiq veiksmq

smurtui stabdyti, kreiptis i Mokyklos steigej4 - Kauno miesto savivaldybg.

15.3. jeigu negaunama pagalbos, galima kreiptis i Valstybing darbo inspekcij4, Darbo

gindq komisij4;

15.4. darbuotojui, patyrusiam psichologini smurtE/ mobing4, psichologing pagalb4

teikia:

t Psichologines paramos ir konsultavimo centras. Laisves al. 38 C, (8-673) 22562;

* Kauno krizirl centras, ekstremalios psichologines pagalbos tarnyba. Rasytes 9.6, (8-

683) 66190;

* Kauno pedagogine psichologine tarnyba. A. Mickevidiaus g. 54, (8-37) 423284;

* Valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnybos Kauno skyrius. Kgstudio g.21,

(8 -700) 00177;

{< Kauno apskrities vyrq kriziq centras. K. Donelaidio 9.33-515; (8-683) 81621

* Nemokama teisine konsultacija - (8- 686) 62l4lt
* Emocines paramos teikimo telefonai:

*Jaunimo linija (8 800) 28888

* Pagalbos moterims linija, 8 80066366, Vis4 parq,pagalbosmoterimslinija.lt

* Nemokama emocines paramos linija -1809



IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Mokyklos darbuotojai su Siuo Apra5uyra supaZindinami (pasira5ytinai, el. pa5tu,

mokyklos internetineje svetaineje) ir atlikdami savo darbo funkcijas turi vadovautis Siame ApraSe

nustatytais principais.

17. Mokyklos darbuotojams, pateikusiems prane5im4 8 p. nurodytatvarka,uZtikrinamas

konfi dencialumas p agal gali oj andius tei s es aktus.

18. Jei 8 p. nurodytoje tvarkoje pateikiamame prane5ime minimi ir kiti galimi

nusiZengimai (korupcijos, Etikos kodekso ar pan.), su tuo susijusi informacija perduodama paga.^

veiklos sriti atitinkamoms tarnyboms irlar komisijai nagrinejimui.

19. Sio Apra5o paZeidimas gali biiti laikomas darbo pareigq paZeidimu ir taikoma

atsakomybe numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos teises

aktuose.

20. Apra5as gali bflti keidiamas keidiantis imperatyviems teises aktams. Apra5as

tvirtinamas, keidiamas ir naikinamas Mokyklos direktoriaus isakymu,



Darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo
Kauno berniukq chorinio dainavimo mokykloj e,,Varpeliso' tvarkos apra5o

1 priedas

PSICHOLOGINES RIZIKOS DARBE KLAUSIMYNAS

Nr. Klausimai Visada Dalnai Kartais Retai Niekada
I
I Ar atsiZvelsiama i Jlsu nuomong?
2. Ar jaudiate, kad darbe i5 tiesq kaLkq

oadarote?
4. Ar vadovai oadeda ir oaremia. kai reikia?
5. Ar Jusq bendradarbiai gerai sugyvena

darbe?
6. Ar ivairus JUsu darbas?
7. Ar priverstas skubeti, kad padarytumete

darba?

8. Ar Jtsu darbe buna sunkiu oeriodu?
9. Ar Jusu darbas nervi5kai itemptas?
10. Ar J[su darbas fizi5kai itemotas?
11 Ar manote, kad J[sq darbas svarbus ir

orasminsas?
12. Ar JDsq Seima (draugas) vertina Jlsq

darba?

13. Ar Jums ai5ku uZ ka esate atsakinsas?
T4, Ar galite pats ivertinti, kada J[sq darbas

atliktas serai ar bloeai?
15. Ar

irzluma. nerima Siomis dienomis?
16. Ar J[s patenkintas savo darbu?
n. Ar patenkintas savo dabartiniu

gvvenimu?

18. Ar paskutiniuoju metu jaudiates
neiorastai oavarses?

19, Ar Zmones varcina?
20. Ar J[su nuotaika prislesta?

2l Ar esate nervingas?
22. Ar JDs iaudiates vieni5as?
^az). Ar Jums sunku susikauoti?
24. Ar darbo metu vartojate alkohol;,

psichotropines medZiasas?
25. Ar Linote, kur kreiptis pagalbos, jer

patyrete bauginim4, smurt4 (ar
susipaZinote su psichologinio saugumo
uZtikrinimo istaieoi e tvarka)?



Darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo
Kauno berniukq chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis" tvarkos apra5o

2 priedas

Bendrieii d

DARBUOtSTU GALIMU PSICHoLo$ilto sMURro ATVEJU DARBE

I5samesnd informa

data

Kam prane5ta apie galimo psichologinio
smurto ir mobineo atveii:
PraneSusio apie galimo psichologinio
smurto atvejivardas, pavarde, el. pa5tas, tel.
Nr.
Galimo psichologinio smurto atvejo data,
val. trukme

Galimo psichologinio smurto atvejo vieta

Kokia psichologinio smurto forma naudota ar itanama, kad buvo naudota:

fl_ -; Fizinis:uZgauliojimas veiksmais (pargriovimas, ispyrimas, kum5telejimas, spjaudymas, daiktq
atiminejimas ar gadinimas ir pan.).

ffij pti"hologinis, emocinis smurtas: LeidLiantys Lodhiar, pastabos, grasinimai, draudimai,
g4sdinimai, kaltinimai, nesikalbejimas, tylejimas, ignoravimas, patydios, savo nuomones
gimetimas kitam Zmogui, siekiant savo tikslq.
\Jjlitoktrnninic'natviins rrvlrsfaniios elekfronineie erdrreie' sncialininnqe finlrlrrnqe lrifnqa rziefnqe

internete, naudojant mobiliuosius telefonus (nemaloniq Zinudiq arba elektroniniq laiSkq
ra3inejimas, skaudinantis bendravimas pokalbiq kambariuose, asmeninio gyvenimo detaliq
vie5inimas, tapatybes pasisavinimas ir pan.).

ffi Kiti pustebijimai
(irasyti)-
Ar yra Zinomas tokio elgesio
pasikartojimas

Duom re Dat da US

P uty r us io p s i chol o sini s mur t q vardas, pavarde

Galimui smurtavusio vardas, pavarde

Stebdiusiu galimai psichologinio smurto atveji
vardas, pavarde

(UZpildZiusio asmens vardas, pavarde) (Para5as)


