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VsI TELSIU REGIOI\INIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJOS
. TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BEI\DROSIOS NUOSTATOS
VSI TelSiq regioninio profesinio mokymo centro mobingo ir psichologinio saugumo
uztikrinimo tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apraSas) nustato principus, kuriais vadovaujamasi,
siekiant uZtikrinti darbuotojq psichblogin! saugum4, psichologinio smurto ir mobingo darbe awejq

L

registravimo ir nagrinejimo tvark4, psichologinio smurto ir mobingo darbe prevencijos principus, jq
igyvendinimo priemones ir tvark4.
2. SioTvarkos apraSo tikslas - uZtikrinti darbuotojq psichologini saugum4, psichosocialines
rizikosvaldym4, psichologinio smurto ir mobingo prevencijos igyvendinim4 ir saugios darbo
aplinkos kDrim4 visiems Centro darbuotojams.
3. Tvarkos apraSe vaftojamos sqvokos:
3.1. Mobingas patydiq atmaina, psichologinis smurtas ar bet koks ir bet kokios formos
sisteminis, ilgesni laik4 pasikartojantis iZeidZiantis, uZgaulus ar kitoks piktnaudZiaujamo pob[dZio
elgesys, nukreiptas prie5 atskirq (-us) darbuotoj4 (-us), kuriuo prteidLiama darbuotojo profesine,
materialine, socialine ar psichologine gerove, sukeliamas poveikis psichinei ir fizinei darbuotojo

-

ikatai, reputacij ai, maZinamas darbuotoj o produktyvumas.
3.2. Psichologinis smurtas - tai pasikartojantis ne fizi5kai Zalojantis elgesys, besiremiantis
galios santykiu, kuriZmogus naudoja tame santykyje silpnesnio asmens atZvilgiu, del kurio pastarasis
Zeminant, menkinant,
kontroliuoti kit4 Zmogq
daLnai patiria psichologing traum4. Tikslas
sve

ji

-

izoliuojant, nutildant ir taikant kitas pana5ias strategUas.
3.3. Mobingo ir psichologinio smurto prevencija - organizacijos socialine politik4
planingq ir sistemingq priemoniq visuma, skirta sukurti toki4 darbo aplinkq, kurioje darbuotojas arjq
grupe nepatirtq prie5i5kq, neeti5kq, Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, iZeidZiandiq veiksmq, kuriais
kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbg ir orum4, fizini ar psichologini asmens
neliediamum4 ar kuriais siekiama darbuotoj4 ar jq grupg ibauginti, sumenkinti ar istumti !beginklg ir
bejegg padeti.
3.4. Mobingo

ir psichologinio smurto intervencija -

i5ankstine nuostata, leidZianti sprgsti

mobingo sukeltas krizines situacijas. Intervencija - tai intensyvi prevencija. Todel taikytina ne
isiplieskusiems konfliktams gesinti, bet, Zvelgiant sister-niSkai, siekiant laiku uZbegti uZ akiq
naujiems ko-nfliktams. 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
darbuotoj q santykiuose
3.5. Priekabiavimas

-

nepageidaujamas elgesys,

kai asmens lyties, lytines orientacuos,
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negalios, am7iaus, rases, etines priklausomybes, tautybes, religijos, tikejimo, kalbos- kilmes,
socialines padeties, lsitikinimq ar paZiiiry, pilietybes, Seimynines padeties, ketinimo tureti vaik4
(vaikq) pagrindu siekiama iZeisti arba iLeidLiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba
sukuriama bauginanti, prie5i5ka, Zeminanti ar iLeidLianti aplinka.
3.6. Stresas - darbuotojo reakcija ! nepalankius darbo s4lygrl, darbo reikalavimg darbo
organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio santykiq ir (ar) santykiq su darbdaviu ir 1ar)
trediaisiais asmenimis psichosocialinius veiksnius;
3.7. Psichosocialinis veiksnys - veiksnys, kuris del darbo s4lygq, darbo reikalavimq, darbo
organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykiq
sukelia darbuotojui psichin! stres4;

rizlka darbuotojq psichinei ir fizinei sveikatai bei socialinei
gerovei, kuri4 kelia psichosocialiniai veiksniai susijg su darbo santykiais.
4. Kitos Tvarkos apra5e naudojamos s4vokos suprantamos ir ai5kinamos taip, kaip jos
apibreZtos Lietuvos Respublikos Darbo kodekse, Darbuotojq saugos ir sveikatos lstatvme ir
Psichosocialines rizikos vertinimo metodiniuose nurodymuose.
3.8. Psichosocialin6 rizika

-

II SKYRIUS
CENTRE NETOLERUOJAMOS MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SMTJRTO
APRAISKOS
centre mobingu ir psichologiniu smurtu laikomos lios taktikos:
5. Zeminimas. PaZeminimas - vieno asmens ar grupes elgesys kito asmens ar grupes
atZvilgiu, tydiomis arba atsitiktinai uZgaunant pastarojo savigarb4. Asmuo, suvokiantis elgesi kaip
jo paZeminim4, isgyvena paZeminimo jausm4. PaZeminimu tiesiogiai arba netiesiogiai
imponuojamas Zeminamo asmens nelygiavdrtiSkumas, akcentuojamas Zeminandio prana5umas ir
socialine hierarchija. Zeminimas visuomet laikomas psichologiniu smurtu ir yra sudetinis mobingo
elementas;

6. g4sdinimas (siekis ibauginti). G4sdinimas - tai prie5i5ki, neeti5ki, Zeminantys, agresyvils,
uZgauliojantys, lLeidLiantys veiksmai, kuriais kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbg ir
orum4, frziii ar psichologini asmens neliediamum4 ar kuriais siekiama darbuotoj4 ar jq grupq
ibauginti, sumenkinti ar istumti ibeginklg ir bejegg padeti;
7. kompetencijos Zeminimas. Kompetencijos Zeminimas pasirei5kia tuo, kai apie asmeni
nuolat blogai-atsiliepiama, jo darbas nuolat menkinamas, viesai abejojama jo kompetencijomis,
asmuo tampa nuolatiniu neobjektyvios kritikos objektu ir pan.;
8.1. socialine izoliacija. Izoliacijapasirei5kia tuo, kad su asmeniu yra vengiama bendrauti net
ir darbiniais klausimais, asmeniui nesuteikiama visa darbui reikalinga informacija, i komunikacijos
boikot4 raginami isitraukti ir kiti kolektyvo nariai, asmuo ignoruojamas.
Centre mobingu ir psichologiniu smurtu laikomi Sieveiksmai:

9.

9.1. boikotas (asmens socialine izoliacija, darbui reikalingos informacijos neteikimas,
dalinis, ne visos informacijos teikimas ir pan.);
9.2. "priekabiavimas (uZgaulus elgesys, nepagarbus bendravimas, nepagristos pretenzijos

ir

pan.):

9.3. patydios (prieSiSki, neetiSki, Zemif,antys, agresyvtis, uZgauliojantys, iZeidZiantys
vbiksmai, pasisakymai ir pan.);
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9.4. klaidingos informacijos pateikimas, SmeiZtas (informacijos, neatitinkandios tikroves
ir galindios daryti La14 asmens garbei ir orumui, skleidimas, klaidinandios informacijos perdavimas,

I
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siekiant suklaidinti ir pan.);

9.5. materialusis kenkimas (priemoniq, reikalingq darbui ar kitq daiktq pasisavinimas,
sunaikinimas ar sugadinimas ir pan. siekiant apsunkinti ar trukdyti asmens darb4)'
10. Mobingu ir psichologiniu smurtu Centrp laikomi veiksmai Siose srirTse.'
10.1. poveikis savirai$kai ir komunikacijai (veiksmai, sunkinantys galimybq asmen!
aktualizuoti kaip sociali4 butybg ir palaikyti rySius su aplinkiniais, kai apribota galimybe i5reiksti
savo nuomong, kalbantis asmuo nuolat perlraukiamas, kai bendraujama pakeltu tonu, Saukiama,
garsiai barama, asmens darbas - nuolatines kritikos taikinyje, kritikuojamas privatus asmens
gyvenimas, asmuo terorizuojamas telefbnu, grasinama Lodliu, ra5tu, su asmeniu vengiama
kontaktuoti, atsiribojama paniekinandiais Zvilgsniais, gestais, vengiama kontakto kalbant
uZuominomis, tiesiogiai nieko nepasakant ir pan.), Siais veiksmais kesinamasi i asmeninq ir darbinq
saviraiSk4, nutraukiami socialiniai kontaktai

- asmuo socialiai

atskiriamas ir bauginamas;

10.2. puolimas socialiniq santykiq srityje (su asmeniu nutraukiamikomunikaciniairy'Siai nebekalbama, nebendraujama, nereaguojama, darbo vieta perkeliama i kit4 patalp4, toliau nuo
bendradarbiq, bandoma bendradarbiams drausti bendrauti su asmeniu, socialiniai rySiai nutraukiami
verbaliniu ir neverbaliniu lygmenimis, lokaliai pabreZiama distancija tatp asmens ir bendradarbiu):
10.3. reputacijos, autoriteto puolimas (siekiama sumenkinti asmens reputacij4 ir itikintijo
menkavertiSkumu: apie puolam4j! nuolatos neigiamai atsiliepiama, asmuo tampa nuolatiniq paskalu
objektu, asmuo i5juokiamas, pasiepiamas, skleidZiama nuomone, itarimai, jog asmuo gali blti
psichiSkai nesveikas, pamegdZiojimas siekiant pasiSaipyti, puolamos politines arba religinds asmens
paZi1ros, juokiarnasi i5 privataus gyvenimo, pajuokq objektu tampa tautybe, rase, l1'tis. amZiusasmuo verdiamas atlikti darbus, kurie Zalingai veikia jo pas4mon9, darbinis inaSas be pagrindo
vertinamas neigiamai, liguistai, abdjojama visais asmens sprendimais, asmeniui adresuojarni
keiksmaZodLiai arba kitokie neigiami LodLiai, seksualinio pobDdZio ttZuominos arba verbaliniai
seksualiniai pasi[lymai, asn"rens autoritetas ir reputacija puolami neformaliaisiais komunikacijos
kanalais, naudojantis iSankstinemis neigiamomis nuostatomis, prietarais ir stereotipais. tokie
veiksmai asmeniui kelia skausm4 ir sunkina gynyb4, nes stereotipine informacija nediskutuojama ir
negrindZiama objektyviais irodymais);
10.4. pasik€sinimas i profesing ir gyvenimo kokybg (beprasmiq, neatitinkandiq
kornpetencijos uZduodiq skyrimas, nu5alinimas nuo sridiq, uZ kurias asmuo buvo atsakingas, pernelyg
didelio (diskriminuojandio, neadekvataus) darbo krflvio skyrimas, perdetas darbo kontroliavimas ir
nereal[s terminai, uZduotys, kurios virSija asmens gebejimus, i5 anksto Linant, kad jos nebus atliktos
arba bus atliktos ne be priekaistq, nuolat skiriamos naujos uZduotys, skiriamos iZeidZiandios darbo
uZduotys, skiriamos darbo uZduotys, kurios virSija kvalifikacij4 siekiant demasktroti, t. y' parodyi.
kad asmuo nesugeba dirbti);

10.5. tiesioginis puolimas sveikatos srityje (asmuo verdiamas dirbti sveikatai Zalingus
darbus, grasinama panaudoti fizing jeg4, naudojama fizini jega siekiant pamol<yti, grubus elgesys,
daroma materialine Lala arba verdiama patirti iSlaidas, seksualinis priekabiavimas).
1 l. Pastebetas fizinio ar psichologinio smufto atvejis darbe turi bDti sprendZiamas
konkrediais veiksmais ir bendromis pastangomis, numatant fizines ir psichologines rizikos
Drevencines priemones.
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12.

Centre turi biiti igyvendinami pagrindiniai prevenciniai veiksmai, nukreipti prie5
,;
mobing4 ir psichologini smurt4:
12. 1. Pirminiai prevenciniai veiksmai:
l2.l.l. psichosocialines darbo aplinkos gerinimas uztikrinant, kad su darbu susijq
sprendimai biitq pagristi teisingumo, s4Ziningumo, lygiq galimybiq ir pagarbos Zmogui principais,
kad organizuojant darb4 butq optimizuojamas darbo kr[vis, darbai paskirstomi po lygiai,
atsiZvelgiant ! etatin! darbo kriivi, bfltq atsiZvelgiama i gerus darbuotojq tarpusavio santykius,
efektyviai sprendZiamos iSkilusios problemos ir vengiama besitgsiandio streso siruacijq.
Darbuotojui turi buti aiSku, ko i5 jo tikimasi darbe, jis turi blti pakankamai apmokytas, kaip atlikti
savo darb4;

12.1.2. nedelsiant registruojami galimo psichologinio smurto ir mobingo atvejai, jie
analizuojami sudarant galimyber darbuotojams teikti prane5imus apie ivykius su detaliais
paai5kinimais, nurodant smurtautojus, smurto-situacij4, aplinkybes, galimus liudininkus;

12.1.3. centro kultflros ugdymas isipareigojant, kad bus uZtikrinta darbuotojq sauga ir
sveikata visais su darbu susijusiais ,aspektais. AiSkiai apibreZiamos darbuotojq pareigos ir
atsakomybes. Netolerancija psichologiniam smurtui ir mobingui bei skatinamos diskusijos,
gerbiama kitokia poziciia, nuomone;

12.1.4. fizines darbo aplinkos gerinimas uZtikrinant, kad darbo vieta bDtq saugi, patogi,
tinkamai irengta ir priZiflrima;
12.I.5. centre yra patvirtintas Centro pedagogq etikos kodeksas ir kiti vidaus dokumentai,
kuriuose aiskiai itvirtinti elgesio standartai tiek tarp darbuotojq, tiek tarp darbdavio ir darbuotojq;

12.I.6.

Centre yra asmuo,

ikurigali kreiptis

nukentejgs darbuotojas, o igaliotas asmuo turi

suteikti pagalb4 arba j4 organizuoti.

12.2. Antriniai prevenciniai veiksmai:
12.2.1. darbuotojq informavimas apie darbuotojrtr psichologinio saugumo uZtikrinimo
politik4 ir kitas galiojandias tvarkas uZtikrinandias, kad visi Centre dirbantys ar naujai isidarbinantys
darbuotojai Zinotq ir suprastq Centre siektino elgesio taisykles ir vykdomas priemones;
12.2.2. informacijai skleisti pasitelkiami visi galimi bildai: susirinkimai, informaciniai
praneSimai, glektroninio dienyno pranesimai, Centro intemeto svetaine w,w-w,telsi!1{pm-c.h ir kiti
b[dai;

12.2.3. inicijuojami personalo mokymai atsiZvelgiant iporeikius ir esam4 situacij4;
12.2.4. nuolat stebima situacija, atsiZvelgiant i psichosocialines rizikos veiksnius,
organizuojamas, atliekamas ir esant reikalui atnaujinamas psichosocialines rizikos vertinimas.
12.3. Tretiniai prevenciniai veiksmai:
12.3.1. psichologini smurt4 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 / ar padaliniams, uZtikrinant psichologo
paslaugq piieinamum4 ir visq reikalingq psichologines pagalbos resursq (psichologq, socialiniq
darbuotojq, psichologines pagalbos organizacijq, Bsichologines pagalbos telefono linijq) nuorodq ir
kontaktq suteikim4 visiems Centro darbuotoj ams;
12.3.2. s4lygq dalytis patirtimi sudarymas brganizuojant darbuotojq susirinkimus, skatinant
darbuotojus kalbeti apie savo patirtis, informuoti atsakingus asmenis ir ie5koti pagalbos, gauti

5

paramos i5 kolegq;

12.3.3. stengtis i5kilusias problemas sprgsti neformaliomis priemonemis - pokalbiu su
smurtautoju, psichologo konsultacijos rekomendavimu, o jei to nepakanka, naudoti drausmines
priemones

-

ra5ti5k4 ispejim4, nu5alinim4 nuo darbo, atleidim4 i5 darbo;

12.3.4. drausmines procediiros numatomos ir taikomos smurtautojams, atsiZvelgiant !
abiejq smurto ivykyje dalyvavusiq pusiq paai5kinimus, nurodomas aplinkybes, ankstesni
smurtautojo el$esi, obj ektyviai j as i5klausius.
SKYRIUS
PRIES MOBING.{ IR PSICHOLOGINI SMURT,T NUKREIPTA STRATEGIJA
13. Centre prie5 mobing4 ir psichologini smurt4 nukreipta strategija apima veiksmingas
mobingavimo bei psichologinio smurto affejq sprendimo proced[ras ir veiksnius.
14. Pagrindinis strategijos tikslas yra kiek imanoma greidiau sustabdyti ir pakeisti elgesi, kuris
Lemina darbuotoj4, LeidLia jo vertg ir orum4.
15. Galimai patirtus ar pasrcbetus psichologinio smurto ir mobingo atvejus nagrineja,
prevencines priemones si[lo direktoriaus jsdkymu sudaryta ir patvirtinta galimq mobingo ir
psichologinio smurto darbe atvejq nagrinejimo komisija (toliau - Komisija) arba igalioti asmenys
TV

(kiekvienam atvejui).

16. Kiekvienas Centro darbuotojas, pastebejgs (patyrgs) bet kokio pobldZio mobingo ar
psichologinio smurto apraiSkas, apie tai nedelsiant informuoja:
I

pate

6. I

.

savo tiesiogini vadov4 arba lgalioq Centre asmeni I 6. I . I . ar 16. I .2. papurkdiuose nurodytais bDdais

ikiant reikiam4 informacij

4:

16.1.1. registruojant psichologinio smurto
elektroniniu paStu
16
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.2

.

la_i glrit-e ju-Skie*ne@ girr

ail,

ar mobingo atvej!, asmuo gali kreiptis

i

siundiant elektronini laiSk4, nurodant informacij 4: asmens vard4 ir pavardg, kontaktus
ar tel. Nr.) (nebiltina, bet pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, iSvadry ir til<slingos

(el. pa5t4 ir /
prevencijos); ivykio dat4(arba period4 nuo - iki); galimus iniciatorius, nukentejusius, liudininkus;
praneSim4 pildandio asmens s4sajas su ivykiu; detalq ivykio aplinkybiq apra5ym4; sifllomas
prevencines priemones (j e i e s ama p as ir1ly mq).
17. Tiriant uZregistruot4 atveji, ityrim4 gali bfiti itraukti papildomi asmenys: kiti darbuotojai,
specialistai, daromos ekspertizes ir kt.
18. Galimo psichologinio smurto ar mobingo darbe atvejo nagrinejimo procedura:
18.1. pradedama nedelsiant atsakingiems asmenims gaws ra5yting informacij4 Tvarkos apra5e
nurodyomis priemonemis arba kitais budais;

18.2. galimo psichologinio smurto

ar mobingo atvejis nedelsiant

atsakin gi asm enys pateikia gautq medLiag4 susipaZin imui

uZregistruojamas bei

;

igalioti asmenys, susipaZing su informacija, turi teisg praSyti darbuotojo, galimai
patyrusio ar pastebejusio psichologiniosmurto ar mobingo atveji, galimai ivykyje dalyvawsiq
asmenq (ivykio liudininkq, nukentejusiqjq, galimq smurtautojq) ir kitq darbuotojq paai5kinimo,
18.3.

informacijos patikslinimo raStu ar LodLiu, ir turimq irodymq pateikimo;
18.4. darbuotojas, galimai patyrgs ar pastebgjgs psichologinio smurto ar mobingo atveji,
galimai ivykyje daljvavg asmenys (lvykio liudininliai, nukentejusieji, galimi smurtautojai) ir kiti
darbuotojai privalo bendradarbiauti su igaliotais asr.nenimis ir teikti vis4 afvejo tyrimui reikaling4
informacij4;
18.5. surinkus informacij4, rengiamas igaliotq asmenq posedis, kuriame atvejis aptariamas ir

6
te

ikiamos iSvados bei prevenc ines priemones Centro adm ini stracij ai.
19. Centro administracija, gar,usi informacij4 apie pastebetas mobingo ar psichologinio smurto

apraiSkas, isipareigoja:

19.1. uZtikrinti mobingo ir psichologinio smurto atvejq registravim4ir analizg;
| 9 .2.,rlti]rcinti neatideliotin4, obj ektyvi4 skundq analizg;
19.3. uzrikrinti teising4 ir saugq skundq ir kbnfliktiniq situacijq sprendimo proces4;
19.4. skatinti darbuotojus atvirai kalbeti apie mobingo ir psichologinio smurto darbe problem4;
19.5. itraukti darbuotojus ! sprendimq priemimo procesus;
I 9.6. nepalikti nei5sprgstq konfliktq;
19.7 . ulrikrinti ir anonimiSkai gautos informacijos (skundq) analizg.
20. Centro administracija savo asmeniniu pavyzdLiu moko ir skatina darbuotojus:
20.1. nubreZti aiSkias kiekvieno darbuotojo atsakomybes ribas;
20.2. puoseldti organizacijos pagarbaus bendravimo ir bendradarbiavimo kultur4, vertybes;
20.3. deklaruoti nepakantum4 bet kokiai mobingo, psichologinio smurto, patydiq formai,
aiSkiai parodant, kad tokie veiksmai yra neteiseti ir netoleruojami.
21. Centro administracija, igyvendindama prie5 mobing4 ir psichologini smurt4 nukreipt4
strategij 4, isipareigoja:

2l.1.

uZtil<rinti, kad sprendimai bus priimami vadovaujantis objekryvumo ir nesali5kumo principais;

21.2. garantuoti konfidencialum4 ir objekfium4 mobingo ir psichologinio smurto aweju
dalyviq atZvilgiu;

21.3. garantuoti smufto aukoms tinkam4 pagalb4;
21 .4. taikyti drausmines priemones smuftautojams;
2I.5. ultikrinti prieS smurt4 nukreiptq veiksmq nepertraukiamum4;
21.6. tobulinti antimobingo ir prieS psichologinj smurt4 nukreiptas strategijas;
21.7. organizuoti prie5 mobing4 ir psichologini smurt4 nukreiptus darbuotojq ir

vadovybes

mokymus;
21.8. kart4per metus organizuoti ir pavesti atsakingam asmeniui atlikti darbuotojq apklaus4,'
21.9. pravedus apklaus4 atlikti darbuotojq psichologines rizikos darbe analizg.

22. Kiekvienas Centro darbuotojas, neatsiZvelgiant i jo tautybg, am2l4, socialing padeti,
jsitikinimus, orientacij4, uZimamas pareigas, turi teisg:
22.t. darbo aplink4 be mobingo, patydirl, psichologinio smurto aprai5kq;
22.2.
ai5kiai apibrdLtq vaidmeni darbe ir ai5kias atsakomybes;
22.3.
Centro le5omis organizuojamus mobingo ir psichologinio smurto atpaZinimo ir iveikos
mokymus;
11
psichologing pagalb4;
LL.1.
22.5. pagarbq bendravim4 ir dalyki5kus darbinius santykius;
22.6. galimybg derinti darbo ir asmeninio gyvenimo poreikius;
22.7. aktyviai dalyvauti vertinant profesing rizikq, tiriant psichologini klimat4 Centre;
22.8. teikti pasirJlymus kuriant bei igyvendinant prieS mobing4 ir psichologini smurt4 nukreiptq
strategijq;
,1

22.9. bendradarbiauti su, darbuotojq atstovais, darbuotojq atstovrl organizacijomis.

23. fgalioti asmenys teikia Centr.o direktoririi veiklos ataskait4 kas kewirti arba anksdiau,
atsiZvelgiant i uZregistruoto afvejo (-q) pobUdi.
.
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VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24.CentrasuZtikrina reikiamos pagalbos teikim4nukentejusiesiems pagal psichologinio smurto ir
rnob in go darbe prevencij o s i gyvendinimo tvarkq:

25.Centras uZtikrina darbuotojq, pateikiandiq prane5im4 del psichologinio smurto ar
mobingo konfidencialum4, objektyvum4 ir nesali5kum4 visq galimo psichologinio smurto ar
mobingo awejo dalyviq atZvilgiu.
26.Centras uZtikrina, jog {arbuotojai bus apsaugoti nuo prie5i5ko elgesio ar neigiamq
pasekmiq, jei pateiks prane5im4 del galimai patirto ar pastebeto psichologinio smurto ar mobingo
atvejo.

2T.Darbuotojai su Siuo Tvarkos apra5u yra supaZindinami pasira5ytinai ir atlikdami savo
darbo funkcijas turi vadovautis Siame Tvarkos apra5e nusta$rtais principais.
23.Darbuotojams, pateikusiems pranesim4 apie galim4 psichologini smurt4, uZtikrinamas
konfi dencialumas pagal gal ioj anEius teises a-ktus.
29. Sio Tvarkos apra5o paZeidimas gali bfiti laikomas darbo pareigq paZeidimu ir taikoma
atsakomybe numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos teises
aktuose.

30.Tvarkos apraSas gali bfiti keidiamas keidiantis imperatyviems teises aktams.
31. Tvarkos apra5as tvirtinamas, keidiamas ir naikinamas Centro direktoriaus lsakymu.
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