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TELSIU MENO MOKYKLOS PSICHOLOGINES RIZIKOS BEI MOBINGO DARBE
PREVENCIJOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS.

PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE APIBREZIMAS

1. TelSiq meno mokykla (toliau - Mokykla) Psichosocialines rizikos bei mobingo darbe

prevencijos tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) skirtas psichologinio smurto darbo aplinkoje
prevencijai, psichosocialiniq darbo s4lygrl gerinimui. Apra5as nustato psichologinio smurto ir
mobingo darbe prevencijos principus, jq igyvendinimo priemones, atvejq nustatymo, valdymo,

registravimo ir nagrinejimo tvark4 Mokykloje.
2. Sios tvarkos teisinis pagrindas - Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau - Darbo

kodeksas), Profesines rizikos vertinimo bendrieji nuostatai, Psichosocialiniq profesines rizikos

veiksniq tyrimo metodiniai nurodymai, Tarptautines darbo organizacijos Konvencija Nr. 190 ,,Del
smurto ir priekabiavimo panaikinimo darbo aplinkoje", Tarptautines darbo organizacijos

Rekomendacijos Nr. R206 ,,Del smurto ir priekabiavimo panaikinimo darbo aplinkoje ir taikytinos

vykdant ivairias ekonomines veiklas" ir kiti dokumentai.

3. Sio Apra5o tikslas - uZtikrinti darbuotojq psichologini saugum4, psichosocialines rizikos
valdym4, psichologinio smurto ir mobingo prevencijos igyvendinim4 ir saugios darbo aplinkos

kiirimq visiems Mokyklos darbuotoj ams.

4. Apra5e varlojamos sqvokos:

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

pasireikiti jvairiomis lormomis.
4.2. Mobingas - patydiq atmaina, psichologinis smurtas ar bet koks ir bet kokios formos

iZeidZiantis, uZgaulus ar kitoks ilgesni laik4 pasikartojantis piktnaudZiaujamo pobtdZio elgesys,

nukeiptas prieS atskir4 (-us) darbuotojQ (-us), kuriuo paZeidZiama darbuotojo profesine,

materialine, socialine ar psichologine gerove, sukeliamas poveikis psichinei ir fizinei darbuotojo

sveikatai, reputacijai, maZinamas darbuotoj o produktyvumas.

4.3. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai asmens lyties, lytines orientacijos.
negalios, amZiaus, rases, etines priklausomybes, tautybes, religijos, tikejimo, kalbos, kilmes,
socialines padeties, isitikinimq ar paZilrq, pilietybes, Seimynines padeties, ketinimo tureti vaik4 (q)
pagrindu siekiama iZeisti arba iZeidZiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama

bauginanti, prieSiSka, Zeminanti ar iZeidZianti aplinka.

4.4. Stresas - darbuotojo reakcija i nepalankius 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 stres4.
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4.6. Psichosocialin0 rizika - rizika darbuotoir1 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

Darbo kodekse, Darbuotojq saugos ir sveikatos istatyme, Psichosocialines rizikos verlinimo
metodiniuose nurodymuose.

6. Yra iSskiriamos dvi pagrindines psichologinio smufto pasireiSkimo formos:

6.1 . priekabiavimas (kuomet pakarlotinai ir sqmoningai iSnaudojama, grasinama ir (arba)

Zeminama su darbu susijusiomis aplinkybemis);
6.2. smurtas (kuomet uZpuolamas vienas ar daugiau darbuotojq ar vadovq su darbu

susijusiomis aplinkybemis); Siuos veiksmus gali atlikti vienas ar darbuotojq grupe, klientai,
paslaugq vartotojai ar kiti tretieji asmenys, siekdami paZeisti Mokyklos vadovo/-q ar Mokyklos
darbuotojo/-q orum4 ir (ar) sukurli prie5i5k4 darbo aplink4.

7 . PripaListama, kad priekabiavimas ir smurtas gali pasireik5ti:

7 .1. fiziniu, psichologiniu irlar seksualiniu i5naudoj imu;
7.2. neetiSku elgesiu (vien4 kart4 ar sistemingai);

7.3. nepagarbiu elgesiu kitq asmenq atZvilgiu.

8. Darbo aplinkoje smurtas gali pasireik5ti: 8.1. tarp to paties lygmens kolegq (horizontalus

smurtas);

8.2. tarp vadovq ir jq pavaldiniq (vertikalus smurtas);

8.3. darbuotojq ir kitq asmenq (klientq, vartotojr+, trediqjq asmenq ir kt.).
9. Pagrindinis smurto darbe poZymis - prievart4 taikandio asmens siekimas psichologiSkai

dominuoti prie5 smurto auk4 gali blti nesunkiai identifikuotas.
10. Psichologinio smufto darbe iSraiSkos - nuolatine nepagrista kritika, sarkazmas,

pasikarlojandios neigiamos pastabos, riksmai, darbuotojo ignoravimas, SmeiZtas, manipuliavimas,
vie5as Zeminimas, noras iSjuokti, pasiekimq nuvertinimas, grasinimas atleisti i5 darbo ir pan.

11. Pagrindine ir daZniausia psichologinio smufto darbe pasekme darbuotojuiivadovui yra

patiriamas stresas - darbuotojo reakcija i nepalankius darbo sqlygq, darbo reikalavimq, darbo

organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio santykiq ir (ar) santykiq su darbdaviu ir (ar)

trediaisiais asmenimis psichosocialinius veiksnius.

II SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE PREVENCIJA,

NUSTATYMAS IR VALDYMAS

12. Mokykloje turi blti igyvendinami pagrindiniai prevenciniai veiksmai:
12.1. Pirmind prevencija - veiksmai pa5alinti smufto aprai5kas ir taip sumaZinti neigiam4

jo itaka darbuotojams, t. y. psichosocialines ir fizines darbo aplinkos gerinimas (darbo aplinka;

darbo krivio optimizavimas; darbuotojq itraukimas; grlZtamoj o rySio suteikimas); psichologinio

smufto atvejq registravimas ir organizacijos kultlros ugdymas.

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

sprendimai biitq pagristi teisingumo, s4Ziningumo, lygiq galimybiq ir pagarbos Zmogui principais,
kad organizuojant darbq darbo krlvis butq derinamas su darbuotoju, darbai paskirstomi
atsiZvelgiant i etatinio darbo krtivio formavimo galimybes, atsiZvelgiama i gerus darbuotojq
tarpusavio santykius, efektyviai sprendZiamos iSkilusios problemos ir vengiama besitgsiandio streso

situacijq. Darbuotojui turi blti aisku, ko i5 jo tikimasi darbe, jis turi brlti pakankamai apmokytas,
kaip atlikti savo darb4.
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12.1.2. Nedelsiant registruojami galimo psichologinio smurto ir mobingo atvejai. jie

analizuojami sudarant galimybes darbuotojams teikti prane5imus apie ivykius su detaliais

paaiSkinimais, nurodant smurtautojus, smurto situacij4, aplinkybes, galimus liudininkus;
12.1.3. Paguba, atidumu ir atvirumu gristas visq Mokyklos darbuotojq ir vadovq

bendravimas, vadovq parama darbuotojams sprendZiant problemas maZina mobingo, psichologinio

smurto darbe rizikq bei ugdo organizacing kultlr4.
12.1.4. Fizircs darbo aplinkos gerinimas uZtikrinant, kad darbo vieta b[tq saugi, patogi,

tinkamai irengta ir priZilrima.
12.2. Antrinb prevencija: priel smurl4 nukreiptos Mokyklos politikos formavimas.

12.2.1. Darbuotojq informavimas apie psichologines rizikos bei mobingo darbe prevencijos

tvark4 ir kitas galiojandias tvarkas, uZtikrinandias, kad visi Mokykloje dirbantys ar naujai

isidarbinantys darbuotoj ai Zinotq ir suprastLl Mokykloje siektino elgesio taisykles ir vykdomas

priemones. Inlormacijai skleisti pasitelkiami visi galimi bndai: darbuotojq susirinkimai, Mokyklos
informaciniai stendai, prane5imai, atmintines, padalomoji medZiaga, Mokyklos internetine svetaine

ir kiti bldai.
12.2.2. Darbtotojq mokymai .psichologinio smurto, mobingo temomis inicijuojami

atsiZvelgiant i poreikius ir esam4 situacij4. Darbuotojai mokomi: kaip nustatlti galimas

psichologinio smurto situacijas; kokie galimi psichologinio smurlo Salinimo sprendiniai;

bendravimo ig[dZiq, kurie padetq i3vengti smurlo irlar ji sumaZinti; kaip skatinti teigiamq aplinkq

darbe bei teisinio gynimo galimybes. Vadovai mokomi: suprasti ir paai5kinti Mokyklos prie5

smufting strategijq; pastebeti netinkam4 savo ir darbuotojq elgesi; iverlinti darbo aplink4 ir numat)ti
priemones, kurios padetq iSvengti psichologinio smurto darbe; padeti nukentejusiems darbuotojams;

uZtikrinti informacijos apie patyrusius smurtq darbuotojus konfidencialum4 pagal galiojandius teises

aktus; palaikyti darbuotojus ir skatinti abipuse pagarba grlst4 darbo aplink4.

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

organizuojamas, atliekamas ir, esant poreikiui, atnauj inamas psichosocialines rizikos vertinimas

Mokykloje.
12.3. Tretind prevencija: visapuse pagalba psichologini smur14 patyrusiems asmenims ir

taikomos drausmines nuobaudos smurtautojams.

12.3.1 . Psichologini smur14 ir mobing4 patyrusiq ar madiusiq darbuotojq psichologiniq

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

mobingo atvejus, teikiant rekomendacijas administracijai ir kitiems darbuotojams, uZtikrinant
medicinos psichologo paslaugq prieinamum4 ir visq reikalingq psichologines pagalbos resursq

(psichologq, psichiatrq, psichologines pagalbos organizacijq, psichologines pagalbos telefono linijq
ir kt.) nuorodr.l ir kontaktq suteikim4 visiems Mokyklos darbuotojams.

12.3.2. Kiekvienas Mokyklos darbuotojas nedelsdamas reaguoj a i bet kokias psichologinio
smurto, mobingo apraiSkas ai5kiai iSsakydamas savo pozicij4, primena smurtaujandiam asmeniui

elgesio taisykles, dalyvauja ivykusio smuto tyrime, bendradarbiauja su suinteresuotais asmenimis,

institucijomis. Vadovai pastebejg ar gavg informacij4 apie bet kokias psichologinio smurto ar

mobingo aprai5kas nedelsiant i5siai5kina situacij4, nustato koks tai atvejis, asmeniui primena

elgesio taisykles, nedelsiant t4 padi4 dien4, organizuoja individualius pokalbius su smurt4 patyrusiu

asmeniu, smurtavusiu asmeniu, jei yra su smurto liudininku, esant poreikiui kreipiasi del

specialistq pagalbos nukentejusiam asmeniui teikimo, vykdo tolesng smurto situacijos stebesen4.

12.3.3. Drausmines procedlros numatomos ir taikomos smurtautojui (-ams), atsiZvelgiant i
abiejq smurlo ivykyje dalyvavusiq pusiq paai5kinimus, nurodomas aplinkybes, ankstesni

smurtautojo (- q) elgesi, objektyviai jas i5klausius. Drausminiq nuobaudq taikymas yra kra5tutine



4

priemone, gali bfti taikoma kai abi puses turi blti objektyviai i5klausytos, atsiLvelgta i
paaiskinimus, aplinkybes, ankstesni smuftautojrl elgesi. Daugeliu atveju pakanka neformalaus

sprendimo - pokalbio su smurtautoju, skirti jam psichologo konsultacij4. Jei to nepakanka, galimos

tokios drausmines nuobaudos: raStiSki lspejimai, perkelimas ikitas pareigas, atleidimas i5 darbo.

12.3.4. Siekiant maZinti stres4 darbe gali btti derinami visi prevenciniai veiksmai kartu.

III SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE ATVEJU REGISTRAVTMO rR

NAGRINEJIMO TVARKA

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

prevencines priemones sir1lo Mokyklos direktoriaus isakymu sudaryta galimq psichologinio smurto

darbe atvejq nagrinejimo komisija (toliau - Komisija).
14. Darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejgs psichologinio smurto ar mobingo atveji, turi

teisg (taip pat ir anonimi5kai) apiejf praneSti:

14.1. informuojant savo tiesioginl vadovq, kuris apie praneSt4 atvej i turi informuoti
Komisij4 14.2 arba 14.3 papunkdiuose nurodl.tais bldais pateikiant reikiam4 informacij4;

14.2. registruojant psichologinio smurto ar mobingo atveji naudoj antis Mokyklos
internetineje svetaineje www.telsiurnenomokykla.lt pasirinkus Darbuotojq galimq psichologinio

smurlo atvejq anket4 (1 priedas) ir pateikus reikiam4 informacij4;
14.3. siundiant elektroninl laiSk4 adresu tlsmuzika.mobing@gmail.com nurodant

informacij4: asmens vard4, pavardg, kontaktus (el. pa5t4 ir (ar) telefono Nr.) (neprivaloma, bet
pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, iSvadq ir tikslingos prevencijos); ivykio viet4, dat4 (arba

period4 nuo-iki); galimus iniciatorius, nukentejusius, liudininkus; prane3im4 pildandio asmens

s4sajas su ivykiu; detalq ivykio aplinkybiq apra3ym4; sillomas prevencines priemones (ei esama

pasiulymq);

15. Pagal poreiki, Komisijos pirmininko sprendimu, gali biiti i Komisij4 itraukiamas
papildomas (-i) specialistas (ai) ar darbuotojas (ai) (Mokyklos administracijos darbuotojas,

tiesioginis darbuotojo vadovas, Mokyklos tarybos atstovas (ai), Mokyklos darbo tarybos atstovas (-

ai), darbuotojas, atsakingas uZ darbuotojq saug4 ir sveikat4 Mokykloje) atvej o nagrinejimui arba

gali buti praSoma jq ekspertizes.

16. Galimo psichologinio smurto ar mobingo darbe atvejo nagrinejimo tvarka:

16.1 . pradedama nedelsiant Komisijai gavus raSyting informacij4 Apra5e nurodl.tomis
priemonemis arba kitais bldais (paskelbtq visuomenes infomavimo priemonese ir kt.);

16.2. komisija, gavusi ras),tini praneSim4 apie galimo psichologinio smufto ar mobingo
atveji, nedelsiantji uZregistruoja DVS ,,Kontora" ir pradedajo nagrinejimo procedr.rr4;

16.3. komisija turi teisg praSyti darbuotojo, galimai patyrusio ar pastebejusio psichologinio
smurto ar mobingo atvej i, galimai ivykyje dalyvavusiq asmenq (ivykio liudininkq, nukentejusiqjq,
galimq smurtautojq) ir kitq darbuotojq paai5kinimo, informacijos patikslinimo ra5tu ar ZodZiu ir
turimq irodymq pateikimo;

16.4. darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejgs psichologinio smurto ar mobingo atveji,
galimai ivykyje dalyvavg asmenys (ivykio liudininkai, nukentejusieji, galimi smurlautojai) ir kiti
darbuotojai, privalo bendradarbiauti su Komisija ir teikti visq atvejo tyrimui reikalingq informacij4;

16.5. surinkus informacij4, rengiamas Komisijos posedis, kuriame atvej is aptariamas ir
teikiamos iSvados bei prevencinds priemones Mokyklos direktoriui;



5

16.6. komisijos posedZius protokoluoja ir su Komisijos veikla susijusius dokumentus

registruoja Komisijos narys-sekretorius.

17. Mokykla uZtikrina reikiamos pagalbos teikim4 nukentejusiems pagal psichologinio
smurto ir mobingo darbe prevencijos lgyvendinimo tvarkq.

18. Mokykla uZtikrina darbuotojq, pateikiandiq prane5im4 del psichologinio smufto ar
mobingo konfidencialumq, objektyvum4 ir neSali5kum4 visq galimo psichologinio smurto ar

mobingo atvejo dalyviq at2vilgiu.
19. Mokykla uZtikrina, kad darbuotojai bus apsaugoti nuo prie5iSko elgesio ar neigiamq

pasekmiq, jei pateiks prane3im4 del galimai patirto ar pastebeto psichologinio smurlo ar mobingo

atvejo.

20. Komisija teikia veiklos ataskait4 Mokyklos direktoriui kas pusmeti arba anksdiau,

atsiZvelgiant i uZregistruoto atvejo (.q) pobiidi.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Darbuotojai su Siuo Apra3u ir jo pakeitimais yra supaZindinami elektroninemis
priemonemis pasira5ytinai. SupaZindinti asmenys atlikdami savo darbo funkcij as privalo vadovautis
iiame ApraSe nustatytais princ ipais.

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

aktuose.

23. {staigos vadovas, patvirtindamas Si Apra54, isakymu paskiria atsaking4 asmeni uZ

darbuotojq supaZindinim4 su ApraSu. lstaiga turi teisg i5 dalies arba visi3kai pakeisti 5i Apra34.

24. Apra5as tvirtinamas, keidiamas ir naikinamas Mokyklos direktoriaus isakymu. Su

Apra3o pakeitimais darbuotoj ai supaZindinami Tvarkos 20 punkte nustatyta tvarka.



TelSiq meno mokyklos

Psichologines rizikos bei mobingo

darbe prevencijos tvarkos apra5o

l priedas

DARBUOTOJU GALIMU PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJU DARBE
ANKETA

(data)

lJendriej i duomenys:
Kam prane5ta apie galimo psichologinio smufto ir

mobingo atvej f:
PraneSusio apie galimo psichologinio smurto atvej I
vardas, pavarde, el. pa5tas, tel. nr.
Galimo psichologinio smurto atveio data, val. trukme
Galimo pslchologinio smurto alve jo vieta
Kokia psichologinio smurto forma naudota ar itariama, kad buvo naudota:

o Fizinis: uZgauliojimas veiksmais (pargriovimas, lspyrimas, pastlmimas, kumstelejimas,
spjaudymas, daiktq atiminejimas, gadinimas ir pan.)l

o Psichologinis, emocinis smurtas: (ZeidZiantys LodLiai, pastabos, grasinimai, draudimai,
g4sdinimai, kaltinimai, nesikalbejimas, tylejimas, ignoravimas, patydios, savo nuomonds
primetimas kitam Zmogui, siekiant savo tikslq);

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

o Kiti pasteb6jimai (ira5yti)

Ar yra Zinomas tokio elgesio pasikartojimas
Duomenys apie dalyvius:
Patyrusio psichologin! smut4 vardas, pavarde
Galimai smuftavusio vardas, pavarde
Stebejusiq galimai psichologinio smurto atveji

vardas, pavalde
IIsame sn6 informacija apie ivyki:

(uZpildZiusio asmens vardas, pavarde)


