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MOLETU R. KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRO DARBUOTOJU
PSICHOLOGINIO SAUGUMO UZTIKRINIMO POLITIKOS IGYVENDINIMO

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo Moletq r. k[no kultlros ir sporto centro

(toliau - Sporto centro) tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato principus, kuriais vadovaujamasi

Sporto centre, siekiant uZtikrinti darbuotojq psichologini saugum4, psichologinio smufio ir
mobingo darbe atvejtl registravimo ir nagrineiimo tvark4, psichologinio smurto ir mobingo darbe

prevencijos principus, jq igyvendinimo priemones ir tvark4 Sporto centre.

2. Sio ApraSo tikslas - uZtikdnti darbuotojq psichologini saugum4, psichosocialines

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

aplinkos k[rim4 visiems Sporto centro darbuotojams.

3, ApraSe vartojamos s4vokos:

3,1. Mobingas - patydiq atmaina, psichologinis smurtas ar bet koks ir bet kokios formos

sisteminis, ilgesni laik4 pasikartojantis iZeidZiantis, uZgaulus ar kitoks piktnaudZiaujamo pobldZio

elgesys, nukreiptas plie5 atskirq (-us) darbuotoj4 (-us), kuriuo paLeidLiama darbuotojo profesine,

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

sveikatai, reputaci j ai, maZinamas darbuotoj o produktyvumas ;

3.2. Psichologinis smurtas * tai pasikartojantis ne fizi5kai Zalojantis elgesys, besiremiantis

galios santykiu, kurj Zmogus naudoja tame santykyje silpnesnio asmens atZvilgiu, del kurio
pastarasis daiznai patiria psichologing traum4. Tikslas - kontroliuoti kit4 Zmogq ji Zeminant,

menkinant, izoliuojant, nutildant il taikant kitas pana5ias strategijas;

3.3. Mobingo ir psichologinio smurto prevencija - organizacijos socialine poiitika,
planingq ir sistemingq priemoniq visuma, skirta sukurti toki4 darbo aplink4, kurioje darbuotojas ar

jq grupe nepatirtq prie5i5kq, neeti5kq, Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, iLeidliandiq veiksmq,

kuriais kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jr1 grupes garbg ir orum4, ftzini ar psichologini asmens

neliediamumq ar kuriais siekiama darbuotoj4 ar jq grupg ibauginti, sumenkinti ar istumti i beginklg

ir bejegg padeti;

3.4. Mobingo ir psichologinio smurto intervencija - i5ankstine nuostata,leidLianti sprqsti

mobingo sukeltas krizines situacijas. Intervencija - tai intensyvi prevencija. Todel taikytina ne

isiplieskusiems konfliktarns gesinti, bet, Zvelgiant sistemi5kai, siekiant laiku uZbegti uZ akiq

naujiems konfliktams. Mobingo ir psichologinio smurto pirmine intervencijos uZduotis

lokalizuoti konflikt4 iki lemiamojo ivykio, o dar veiksmingiau - vystyti kultUrini ir organizacini

imunitet4 patydioms, priekabems ir radikaliausiai konfliktq formai mobingui, kaip

diskriminacijai darbuotojq santykiuose;

3.5. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai asmens lyties, lytines orientacijos,

negalios, amZiaus, rasds, etines priklausomybes, tautybes, religijos, tikejimo, kalbos, kilmes,
socialines padeties, isitikinimq ar paZifirq, pilietybes, Seimynines padeties, ketinimo tureti vaik4
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(vaikq) pagrindu siekiama iZeisti arba iLeidLiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba

s ukuri ama b au ginanti, pri e 5 i Ska, Leminanti ar ii.eidLianti ap I inka ;

3.6. Stresas - darbuotojo reakcija i nepalankius darbo sqlygrl, darbo reikalavimrl, darbo

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

trediaisiais asmenimis psichosocialinius veiksnius;

4. Kitos Apra5e naudojamos s4vokos suprantamos ir ai5kinamos taip, kaip jos apibreZtos

Lietuvos Respr,rblikos Darbo kodekse, Darbuotojq saLrgos ir sveikatos istatyme ir Psichosocialines

rizikos vertinirno metodiniuose nurodymuose.

II SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE PREVENCIJOS IGYVENDINIMO

TVARKA

5. Sporto centre turi blti igyvendinami pagrindiniai prevenciniai veiksmai, nukreipti prie5

mobing4 ir psichologini smurt4:

5.1. Pirminiai prevenciniai veiksmai:

5.1"1.darbo aplinkos gerinimas uZtikrinant, kad su darbu susijg sprendimai b[tq pagristi

teisingumo, s4Ziningumo, lygiq galirnybiq ir pagarbos Zrnogui principais. Darbuotojui turi buti

aiSku, ko i5 jo tikimasi darbe, jis turi blti pakankamai apmokytas, kaip atlikti savo darb4;

5.L2.nedelsiant registruojami galimo psichologinio smurto ir mobingo atvejai, ji"
analizuojami sudarant galimybes darbuotojams teikti pranesimus apie ivykius su detaliais

paai5kinirnais, nurodant smurtautojus, smufto situacij4, aplinkybes, galimus liudininkus;

5.1"3.istaigos kulturos ugdymas isipareigojaut, kad bus uZtikrinta darbuotojq sauga ir
sveikata visais su darbu susijusiais aspektais. AiSkiai apibreZiamos darbuotojtl pareigos ir
atsakomybes. Netolerancija psichologiniam smufiui ir mobingui bei skatinamos diskusijos,

gerbiama kitokia pozicija, nuomone ;

5.1.4.Sporlo centre yra patvirtinta Sporto centro etikos kodeksas ir kiti vidaus dokumentai,

kuriuose ai5kiai itvirtinti elgesio standartai tiek tarp darbuotojq, tiek tarp darbdavio ir darbuotojq;

5.1.5.Sporto centre yra asmuo, ikuri gali kreiptis nukentejgs darbuotojas, o igaliotas asmuo

turi suteikti pagalbq arba jq organizuoti.

5,2. Antriniai prevenciniai veiksmai:
5,2.l,darbuotojq informavimas apie darbuotojq psichologinio saugumo uZtikrinimo

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

isidarbinantys darbuotojai Zinotq ir suprastq Sporto centre siektino elgesio taisykles ir vykdomas
priemones;

5.2.2.informacijai skleisti pasitelkiami visi galimi bfidai: susirinkimai, informaciniai
prane5imai, atmintines, dalomoji medLiaga ir kiti bldai;

5,2.3.inicijuojami personalo mokymai atsiZvelgiant i poreikius ir esam4 situacij4;

5.3. Tretiniai prevenciniai veiksmai:
5.3.1.s4lygq dalytis patirtimi sudarymas organizuojant darbuotojq susirinkimus, skatinant

darbuotojus kalbeti apie savo patirtis, informuoti atsakingus asmenis ir ie5koti pagalbos, gauti

paramos i5 kolegq;

5.3.2.stengtis i5kilusias problemas sprgsti neformaliomis priemonemis - pokalbiu su

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

priemones - ispejirn4, atleidim4 i5 darbo;

5,3.3.drausmines procedlros numatomos ir taikomos smurtautojams, atsiZvelgiant i abiejq
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smurto ivykyje dalyvavusitl pusiq ra5ti5kus paai5kinimus, nurodomas aplinkybes, ankstesni

smurtautoj o el gesi, obj ektyviai j as i Sanalizavus.

III SKYRIUS
PRIES MOBINGA IR PSICHOLOGINI SMURTA NUKREIPTA STRATBGIJA

6. Sporto centre pries mobing4 ir psichologini smurl4 nukreipta strategija apima veiksmingas

mobingavimo bei psichologinio smurto atvejq sprendimo procedfiras ir veiksnius.

7. Pagrindinis strategijos tikslas yra kiek imanoma greidiau sustabdyti ir pakeisti elgesi, kuris

Zemina darbuotoj4, inidLia jo verlg ir orum4.

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

prevencines priemones siulo direktoriaus isakymu sudaryta ir patvirtinta galimq psichologinio

smurto darbe atvejq nagrinejirno komisija (toliau - Komisija) arba igalioti asmenys (kiekvienam

atvejui atskirai).

9. Kiekvienas Sporto centro darbuotojas, pastebejgs (patyrgs) bet kokio pobUdZio mobingo ar'

psichologinio smurto apraiSkas, apie tai nedelsiant informuoja savo tiesiogini vadova, arba igaliot4
Sporto centro asmeni ir pateikiant reikiam4 informacljq 9.1. ar 9.2. papunkdiuose nurodytais

budais:

9.1. registruojant psichologinio smurto ar mobingo atveji, asmuo gali naudotis anonimine

deZute, pateikus reikiarn4 informacij4. Anoniming deZutg priZiflri, j4 tikrina igaliotas asmuo;

9.2. siundiant elektronini laiSk4 elektroniniu pa5tu xmg-l-g6-G)gJrm"l-!,"epm, informacini
pranesim4, nurodant informacij4: asmens vard4 ir pavardg, kontaktus (e1. pa5t4 tr I ar tel" Nr.)
(nebutina, bet pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, iivadry ir tikslingos prevencijos); ivykio dat4

(arba periodq nuo - iki); galimus iniciatorius, nukentdjusius, liudininkus; prane5im4 pildandio

asmens s4sajas su ivykiu; detalq ivykio aplinkybiq apra5ymq; sillomas prevencines priemones (7ei

esanta pasiulyrn4).

10. Tiriant uZregistruot4 atveji, i tyrimq gali bfiti itraukti papildomi asmenys: kiti darbuotojai,

specialistai, daromos ekspertizes ir kt.

1 1. Galimo psichologinio smurto ar mobingo darbe atvejo nagrinejimo procedflra:

11.1 pradedama nedelsiant atsakingiems asmenirns gavlrs ra5yting informacij4 Apra5e

nurodytomis priemonemis;

11.2galimo psichologinio smufto ar mobingo atvejis nedelsiant uZregistruojamas bei

atsakingi asmenys pateikia gautq medLiagq susipaZinimui ;

11.3 igalioti asmenys, susipaZing su informacija, turi teisq pra5yti darbuotojo, galimai

patyrusio ar pastebejusio psichologinio smurto ar mobingo atveji, galimai ivykyje dalyvavusiq

asmenU (ivykio liudininkq, nukentejusiqjq, galimq smurtautojq) ir kitq darbuotojq paai5kinimo,

infbrrnacijos patikslinimo ra5tu ar i.odZiu ir turimq irodymq pateikimo;

1 1.4 darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebejgs psichologinio smurto ar mobingo atveji,

galirnai ivyky.ie dalyvavg asmenys (ivykio liudininkai, nukentejusieji, galimi smurtautojai) ir kiti
darbuotojai privalo bendradarbiauti su igaliotais asmenimis ar Komisija ir teikti vis4 atvejo tyrimui

reikaling4 informacij 4;

11.5 surinkus informacij4, rengiarnas fgaliotq asmenll posedis, kuriame atvejis aptariamas ir
teikiamos i5vados bei prevencines priemones Sporto centro administracijai.

12. Sporto centro administracija, gavusi informacij4 apie organizacijoje pastebdtas mobingo

ar psichologinio smurto apraiSkas, isipareigoja:
12.l uLtikrinti mobingo ir psichologinio smurto atvejq registravimqir anahzE;
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I 2.2 uLtikrinti neati del iotin4, obj ektyvi 4 skundq analizE ;

12,3 uLtlkrinti teisingE ir saugq skundq ir konfliktiniq situacijq sprendimo proces?;

12.4 skatinti darbuotojus atvirai kalbeti apie mobingo ir psichologinio smurto darbe problemq;

12.5 itraukti darbuotojus i sprendimq priemimo procesus;

1 2.6 nepalikti nei5sprqstq konflikttl;
12,7 uLtil<rinti anonimi5kai gautos informacijos (skundq) anahzE.

13. Sporto centro administracija savo asmeniniu pavyzdLiu moko ir skatina darbuotojus:

13.1 nubreZti ai5kias kiekvieno darbuotojo atsakomybes ribas;

13"2 puoseleti organizacijos pagarbaus bendravimo ir bendradarbiavimo kult[r4, vertybes;

13.3 deklaruoti nepakantum4 bet kokiai mobingo, psichologinio smurto, patydiq formai,

ai5kiai parodant, kad tokie veiksmai yra neteiseti ir netoleruojami organizacijoje.

14 . Sporto centro administracija, igyvendindama prie5 mobing4 ir psichologini smurt4

nukreipt4 strategij 4, isipareigoj a:

14.1 uZtikrinti, kad sprendimai bus priimami vadovaujantis objektyvumo ir ne5ali5kumo

principais;

74.2 garantuoti konfidencialumE ir objektyvum4 mobingo ir psichologinio smurto atveju

dalyviq atZvilgiu;
14.3 garanluoti smurto aukoms tinkamE pagalbq;

\ 4 .4 taikyti drausmines priemones smurtautoj ams ;

14.5 uZtikrinti pries smurt4 nukreiptq veiksmq nepeftraukiamum4;

14.6 tobLrlinti antimobingo ir pries psichologini smurtq nukreiptas strategijas;

74.7 organizuoti pries mobing4 ir psichologini smurt4 nukreiptus darbuotojq ir vadovybes

mokymus"

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Darbuotojai su Siuo Apra5u yra supaZindinami elektroninemis priernonemis, kaip

numato Moletq r. klno kultUros ir sporto centro darbo tvarkos taisykliq 9 skyriaus 4 punktas.

16" Sio Apra5o paZeidimas gali bUti laikomas darbo pareigq paZeidimu ir taikoma

atsakomybe numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos teises

aktuose.

17. Apla5as gali bfiti keidiamas keidiantis imperatyviems teises aktams.

18. Apra5as tvirtinamas, keidiamas ir naikinamas Sporlo centro direktoriaus isakymu
suderinus su fstaigos darbuotojq patiketiniu.

Moletq r. kflno kultlros ir sporto centro darbuotojq atstovas

Suderinta
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