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SKUODO BARTUVOS PROGIMNAZIJOS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Skuodo Bartuvos progimnazijos (toliau - Progimnazija) psichologinio smurto ir
mobingo politikos (toliau - Politika) tikslas - numatyti ir igyvendinti efektyvius ir veiksmingus
veiksmus, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo psichologinio smurto (pasireiskiancio
priekabiavimu ir smurtu) ir mobingo rizikos.
2. Pagrindines sios Politikos S<:tVOkos:
2.1. atsakingas asmuo - Progimnazijos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas liZ
priessmurtint( veikl<:t Progimnazijoje ir nustatyta tvarka nagrinejantis psichologinio smurto ir
mobingo darbe atveji;
2.2. nukentejusysis- Progimnazijos darbuotojas, patyrt(S ar galimai patyrt(S psichologini
smurt<:t ir mobing<:t darbe;
2.3. pranesimas - zodinis arba rasytinis informacijos pateikimas apie psichologini
smurt<:t ir mobing<:t darbe;
2.4. kitos S<:tVokos atitinka teises aktuose vartojamas S<:tVokas.
3. Politika taikoma visiems Progimnazijos darbuotojams nepriklausomai nuo Jl!
uzimamq pareigq ar sudarytos darbo sutarties rtisies.
II SKYRIUS
PSICHOLOGINIS SMURTAS IR MOBINGAS DARBE
4. Psichologinio smurto ir mobingo darbe isis<!ffioninimas:
Psichologinio smurto ir mobingo problemos darbe
isis'lmoninimas
Problemos atpaZinimas

Problemos netoleravimas

\

Priessmurtines strategijos formavimas

Prevencija
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5. Psichologinis smurtas:
5 .1. dainiausiai apibreziamas kaip nepriimtinas vie no ar kelilf asmenll elgesys, kuris gali
pasireikSti jvairiomis formomis;
PAGRINDINES
PSICHOLOGINIO SMURTO
PASIREISKIMO FORMOS

Prieka biavimas

Smurtas

Pasikartojantis ir
s<pnoningas isnaudoj imas,
grasinimas ir (arba)
zeminimas su darbu
susijusiomis aplinkybemis.

Vieno ar daugiau
darbuotojl.l ar vadovl.l
u:Zpuolimas su darbu
.. . .
SUSlJUSlOIDlS
aplinkybemis.

Priekabiavimas ir smurtas gali pasireiksti:
• fiziniu, psichologiniu ir/ar seksualiniu isnaudojimu;
• neetisku elgesiu (vien(} kart(} ar sistemingai);
• nepagarbiu elgesiu kitl.l asmenl.l atzvilgiu.

5.2. psichologinio smurto darbe apraiskos - nuolatinis darbuotojo izeidinejimas,
nuolatine nepagrista kritika, sarkazmas, pasikartojanCios neigiamos pastabos, saukimas,
ignoravimas, smei:Ztas, manipuliavimas, viesas zeminimas, noras isjuokti, tyCiojimasis, pasiekiml.l
nuvertinimas, g(}sdinimas, priekabiavimas, grasinimas panaudoti jeg(}, atleisti is darbo ir pan.
6. Mobingas:
6.1. jegl.l disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasireiskiantys nuosekliu ilgalaikiu
netinkamu elgesiu, nukreiptu pries darbuotoj(}, kuriais paieidziama darbuotojo fizine, socialine ar
psichologine gerove, mazinamas jo produktyvumas bei pasitenkinimas darbu;
6.2. mobing(} gali taikyti tiek vienas, kolektyvo pritarim(} ar galios svertl.l turintis asmuo,
tiek darbuotojl.l grupe.
7. Priessmurtine strategija Progimnazijoje:
7 .1. kiek imanoma greiciau sustabdyti arba pakeisti nepriimtinus veiksmus, kuriais
kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jl.l grupes garby ir orum(}, fizini ar psicholo~ni asmens
nelieCiamum(};
7.2. netoleruojama bet kokia psichologinio smurto ir mobingo forma;
7.3. visi asmenys, susijy su psichologinio smurto ir mobingo darbe atveju, turi galimyby
issakyti savo poziflri;
7.4. sprendimai turi buti priimami laikantis objektyvumo ir nesaliskumo principu;
7.5. esant poreikiui, turi buti konsultuojamasi psichosocialinio darbo S(}lygl.l gerinimo
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klausimais su kitl! imonil!, istaigl! ar organizacijl! specialistais.
8. Darbuotojl!, patyrusil! arba galimai patyrusil! psichologini smurt'! ir mobingC), darbe,
veiksml! schema pateikta 1 priede.
Ill SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE ATVEJV REGISTRAVIMO IR
NAGRINEJIMO TVARKA

9. Darbuotojas, pagristai manantis, kad pries jj naudojamas psichologinis smurtas ir
mobingas, turi teis<r apie tai pranesti zodziu arba rastu atsakingam asmeniui.
10. Pranesime darbuotojui rekomenduojama nurodyti:
10.1. jvykio situacijC),, apraiskas ir aplinkybes;

10.2. ar netinkamai elgesi Progimnazijoje dirbantis asmuo ar kitas asmuo (klientas ir kt.), ·
jei yra zinoma, pateikti detalesny informacijC), (vardC),, pavardy ir pan.);
10.3. galimus liudininkus;
10.4. pateikti kit'! turim'! informacij'! (teisetai padarytus garso irasus, susirasinejimus ir
pan.).
11. Visus pranesimus atsakingas asmuo registruoja neviesame registre (2 priedas).
12. Jei pranesimas gaunamas pastu, dokumentl! valdymo funkcijas atliekantis
darbuotojas pranesimo neregistruoja. Nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit'! darbo dienC),,jj perduoda
atsakingam asmeniui, kuris u:Zregistruoja jj tam skirtame registre.
13. Atsakingas asmuo gautC), informacijC), nedelsiant, bet ne veliau kaip kit'! darbo dienC),,
turi pateikti Progimnazijos vadovui.
14. Progimnazijos vadovas gavys pranesim'! is atsakingo asmens jj apsvarsto ir, nurodo
atsakingam asmeniui ar reikia isnagrineti psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejj.
15. Pagrindines atsakingo asmens funkcijos:
15.1. ivertinti gautC), informacij'! apie patirtC), psichologini smurt'! ir mobingC), per
jmanomai trumpiausi'! laikC),, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranesimo gavimo dienos;
15.2. apklausti pranesim'! pateikusi asmeni ir asmeni, kurio elgesys skundziamas (salys
apklausiamos atskirai). Prireikus apklausti kitus asmenis, galincius suteikti papildomos
informacijos, jei to pageidauja pranesim'! pateik<rs asmuo;
15.3. jei reikia, surinkti papildom'! informacijC),, susijusiC), su pranesimu, issiaiskinti
papildomas ivykio aplinkybes;
15.4. isnagrineti psichologinio smurto ir mobingo darbe atveji per jmanomai
trumpiausi'! laikC),, bet ne veliau kaip per 1 menesj nuo pranesimo gavimo dienos;
15.5. isnagrinejus psichologinio smurto ir mobingo darbe atveji, pateikti isvad'!
Progimnazijos vadovui, kuris priima sprendim'! del tolimesnil! veiksml! ir (ar) priemonil! taikymo.
Apie priimtC), sprendim'! informuoti darbuotojC),, pateikusi pranesimC), Gei darbuotojas to _ttageidavo ).
16. Atsakingas asmuo turi teisy:
16.1. siiilyti Progimnazijos vadovui, nukentejusiajam suteikti galimyby neatvykti
darbo vietC),, kol bus nagrinejimas pranesimas;

i

16.2. jei sunku issiaiskinti netinkamo elgesio aplinkybes ar abejojama pranesimo del
patirto netinkamo elgesio pagristumu, suderinys su Progimnazijos vadovu, kreiptis konsultacijai i
psichologC),;
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16.3. teikti pasiulymus Progimnazijos vadovui del tolimesniq veiksmq pnemtmo
nukentejusiojo ir asmens, kuris elgesi netinkamai ar del kurio darbuotojas patyre psichologin!
smurt'! ir mobing'!, at:Zvilgiu;
16.4.

rekomenduoti Progimnazijos vadovui atmesti pranesim'!, kaip nepagr!st'!.

17. Pranesimo nagrinejimo principai:
17 .1. nekaltumas- asmuo laikomas nekaltu iki bus priimtas sprendimas del jo netinkamo
elgesio;

17.2. operatyvumas- atvejo nagrinejimas atliekamas per !manomai trumpiausi'! termin'!;
17.3. betarpiskumas - visiems su atveju susijusiems asmenims (nukentejusiajam,
smurtavusiam ar galimai smurtavusiam darbuotojui, liudininkui. (-ams)) sudaromos visos
galimybes pateikti paaiskinimus;
·
·

17.4. nesaliskumas - atvejis nagrinejimas objektyviai, be isankstiniq nuostatq del '
aplinkybiq vertinimo.
18. Konfidencialumas:
18.1. atsakingas asmuo privalo uZt:ikrinti konfidencialum'!. Draudziama atskleisti bet
koki'! informacij'!, susijusi'! su psichologinio smurto ir mobingo darbe nagrinejimu, nagrinejimo
procese nedalyvaujantiems asmenims;
18.2. Progimnazija uZt:ikrina darbuotojo, pateikusio pranesim'!, konfidencialum'!;
18.3. bet koks persekiojimas ar priesiskas elgesys pries darbuotoj'!, kuris pateike
pranesim'! del patirto psichologinio smurto ir mob1ngo, yra draudziamas ir yra laikomas siurksCiu
darbo pareigq paZeidimu.
IV SKYRIUS
PREVENCIJA IR V ALDYMAS
19. Siekiant sumazinti ir suvaldyti psichologini smlift'! ir mobing'! darbo aplinkoje, turi
buti numatytos ir igyvendintos psichosocialines rizikos valdymo prevencijos priemones.

EFEKTYVIAUSIAproblemas viesinimas
SEKMINGIAUSIAadministracij os,
darbuotojq, padaliniq
vadovq, darbuotojq
atstovq saugai ir sveikatai
ir darbuotojq atstovq
bendradarbiavimas

VEIKSMINGIAUSIAvykdyti prevencines
priemones

\

Valdymo
priemones

5-8

20. Progimnazijoje numatytos pagrindines prevencines priemones:
20.1. psichosocialines aplinkos gerinimas:
20.1.1. uZtikrinti teisingum'l ir saugumo jausm'l darbo vietoje. Sll-Ziningai skirstyti
Progimnazijos isteklius ir teising'l atlygi uz darb"!;
20.1.2. darbuotojams turi biiti aisku, ko is jq tikimasi darbe. Darbas turi buti aiskiai
apibreZtas, darbuotojai turi bUti tinkamai apmokyti konkreciam darbui;
.
20.1.3. siekiant isvengti psichologinio smurto ir mobingo darbo aplinkoje atvejq
padaugejimo, reikia vengti besitc:tsianciq streso situacijq, stebeti atvejus, kai darbuotojai neatvyksta
i darb'l delligos;
20.2. fizines darbo aplinkos gerinimas:
20.2.1. uZtikrinti, kad darbo vietos biitq patogios ir saugios - atitinkanCios darbo
vietoms nustatytus teises aktq reikalavimus;
20.2.2. uZtikrinti, kad darbo priemones biitq techniskai tvarkingos ir priziurimos;
20.3. psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejq registravimas ir nagrinejimas:
20.3.1. darbuotojai turi biiti informuoti apie galimyby pranesti apie patirt'l ar galimai
patirt'l psichologini smurt'l ir mobing'l darbe;
20.4. Progimnazijos kultiiros ugdymas:
20.4.1. darbuotojams turi biiti uZtikrintos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo
Slllygos visais su darbu susijusiais aspektais; ·
20.4.2. darbuotojai turi biiti informuoti, kad psichologinis smurtas ir mobingas nera
toleruojamas;
20.5. darbuotojq informavimas ir mokymas:
20.5.1. visi darbuotojai turi buti informuojami (susirinkimq ar susitikimq metu) apie
Progimnazijoje taikom'l Politik'l, siekiamo pozityvaus elgesio taisykles, vykdomas priemones;
20.5.2. darbuotojams turi biiti pateikiama viesa informacija (plakatai, lankstinukai,
atmintines ir pan.), siekiant suteikti ziniq apie psichosocialinius veiksnius, i k'l reikia kreiptis juos
patyrus, jq poveiki, prevencines priemones ir pan.;
20.6. pagalbos suteikimas psichologini
asmenims:

smurt~

ir

mobing~

darbe patyrusiems

20.6.1. uZtikrinti visq reikalingq specialistq (psichologq, psichiatrq ir kitq) pagalb'l
nukentejusiajam, kuris gali jausti nerim'l, bairn((, irzlum'l, miego sutrikimus, pykti, susierzinim'l ir
kitus psichologinius pozymius;
20.7. krastutiniq priemoniq taikymas smurtautojui:
20.7.1. abi puses objektyviai isklausomos (atsizvelgta i paaiskinimus, aplinkybes,
ankstesni smurtautojo elgesi), inicijuojamas neformalus pokalbis su smurtautoju, skiriama
psichologo konsultacij'l.
\
21. Progimnazijos vadovas paskiria asmeni, atsaking'l uz prevenciniq priemoniq
organizavim'l ir igyvendinim'l.
22. Prevencines priemones turi biiti perziurimos (atsizvelgiant i Progimnazijoje
nustatytas psichologinio smurto ir mobingo darbe apraiskas) ir, esant poreikiui, atnaujinamos.
23. ISnagrinejus psichologinio smurto ir mobingo darbe atveji gali biiti numatomos
papildomos prevencines priemones.
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V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Uz melagingus pranesimus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teises aktl!
nustatyta tvarka.
25. Darbuotojai turi teisy teikti pasiUlymus del Politikos nuostatl! tobulinimo.

\
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Skuodo Bartuvos progimnazijos
psichologinio smurto ir mobingo
politikos
I priedas

SKUODO BARTUVOS PROGIMNAZIJOS
DARBUOTOJV, PATYRUSilJ ARBA GALIMAI PATYRUSilJ PSICHOLOGINJ
SMURT.t\ IR MOBING.t\ DARBE, VEIKSMlJ SCHEMA

Veiksmq taikymas

Perduoda gaut~ informacij~
atsakingam asmeniui

Tiesiogini
vadov~

. .,_\

. <'!\'\""

Kai netinkamai elgiasi
bendradarbiai, paslaugq
vartotojai ar kiti tretieji
asrnenys

<f.>e.'>~

l}.q

~0~.

Atsakingam
asrnemm

Progimnazijoje
nustatyta
tvarka
nagrineja atvejj

i::.'-'

~<,'b-~e.

Kai netinkamai elgiasi
tiesioginis vadovas arba
tiesioginis vadovas nesiirna
veiksrnq

{;.o·

{ol.

.

:tJ>/

Progimnazijos
vadov~

Visai atvejais, iskaitant kai
darbuotojas negauna pagalbos
viduje

Ga!i kreiptis

i

Svarsto gaut~ informacij~ ir nurodo
atsakingam asmeniui isnagrineti
atvejj

• Profesin~ s~ung~, darbo taryb~,
darbuotojq atstovus;
• Valstybin~ darbo inspekcij~;
• Darbo gincq komisij~;
• Generalin~ prokuratiir~ (norint
gauti pranesejo status~);
• Bendrosios
kompetencijos
teismus.
\

pagrindiniai veiksrnai;
galirni kiti veiksrnai.

Skuodo Bartuvos progilpnazijos psichologinio smurto
ir mobingo politikos
2 priedas

SKUODO BARTUVOS PROGIMNAZIJOS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE PRANESIMTJ REGISTRAS

Eil.
Nr.

Pranesim~ teikiancio
asmens vardas, pavarde

Pateikimo
data

Trumpas psichologinio smurto ir mobingo darbe
atvejo apra8ymas

Priimtas sprendimas
00
I

00

,

