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jsakymu Nr V-i?5

PRIEKABIAVIMO, SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO, PERSEKIOJIMO IR SMURTO
KEDAINIU R. SETos GIMNA ztJoJE pREvENCrJos rArsyriLEs- - - -

I SKYRIT]S
PAGRINDINES S,{VOKOS

1. Sis dokumentas remiasi:
l. 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija;
1.2. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu;
1.3. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
I 4. Lygiq galimybiq kontrolieriaus tarnybos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar

persekioji mo prevencijos taisyklemi s;
2. Visa Kedainiq r Setos gimnazijos, juridinio asmens kodas 19102003 t, buveines adresas

Kedainiq g I' LT-58131 Seta (toliau * Gimnazija) bendruomend (darbuotojai, moksleiviai ir jq
tevai ir kt.) privalo aktyviai dalyvauti draugi5kos, Zmogaus orum? gerbianiioi, lygias galimybes ir
nediskriminavim4 uZtikrinandios darbo aplinkos kurime.

3. Gimnazijoje draudZiama priekabiauti, seksualiai priekabiauti, persekioti ar smurtauti.

II SKYRITJS
TATSYKLESI VARTOJAMOS SAVOKOS

4. Atsakingas asmuo - Direktoriaus skiriamas asmuo, pirmasis gaunantis pranesim4 ar
skund4 apie ivyki ir pagal nustatyt4 tvark4 organizuojantis skundo ar ivykio nagrinejim4. Atsakingo
asmens pavardd ir kontaktai vie5ai neskelbiami.

5. Komisija - Gimnazijos direktoriaus isakymu sudaryta ne maZiau trijq darbuotojq
komisijapriekabiavimo,smurto, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo atvejui tirti

6. Persekiojimas - asmens traktavimas maZiau palankiai, lyginant su kitais asmenimis,
del to kad:

6. l. asmuo pateike, ketino pateikti skund4 del priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo,
smurto;

6 2 liudijo, teike paaiSkinimus apie priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto
atveji;

6.3. padejo pateikti praneSim4 ar skundQ del priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar
smurto;

6.4. dalyvavo praneSimo ar skundo del priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar
smurtopateikimo ir jo tyrimo procese.

7. PraneSimas - Zodinis arba raiytinis infbrmacijos pateikimas apie priekabiavim4,
seksualini priekabiavimA, smurtQ ar persekiojim4

8' Priekabiavimas * nepageidaujamas elgesys, kai lyies, rases, tautybes, pilietybes,
kalbos, kilmes, socialines paddties, tikejimo, lsitikinimq ar paZiurq, amZiaus, lytipes orientacijos,
negalios, etnines priklausomybes, religijos pagrindu siekiama iZeisti arba lLeid1iamas asmens
orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, prie5iSka, Zeminanti ar iLeidLianti aplinka.

9. Seksualinis priekabiavimas - asmeniui, prie kurio priekabiaujama, nepriimtinas ar
nepageidaujamas, uZgaulus, i.odliu. ra5tu ar fiziniu veiksmu iSreikStas seksualinio pobldZio
elgesys, kuriuo siekiama sukurti, arba kuriama asmenl, su kuriuo taip elgiamasi, bauginanti,
prieiiSka, jam nemaloni, Zeminanti ar Zeidilianti aplinka.

l0 Skundas - nukentejusio asmens ra5ytinis kreipimasis del priekabiavimo, seksualinio
priekabiavimo, smurto ar persekioj imo.

1 I. Skundiiamasis asmuo, del kurio elgesio pateiktas praneiimas, skundas del



priekabiavimo, seksual inio priekabiavi mo, persekioj imo ar smurto.
12. Smurtas veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tydinis fizinis, psichinis,

seksualinis' ekonominis ar kitas poveikis, del kurio asmuo patiria neturting, fizing ar materialing
ialq.

III SKYRIUS
PRIEKABIAVIMO, SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO, SMURTO AR PERSEKIOJIMO

FORMOS

13. Priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, smurtas ar persekiojimas gali pasireik5ti
Siomis formomis:

13.1. nepageidaujamas fizinis kontaktas (pvz." plek5telejimas, glostymas, glamonejimas,
gryb5telejimas, siekimas pabudiuoti, budiavimas ir kt.) ar tokio kontakto reit atauimasl

13.2. iodinis ar ra5ytinis Zeminimas (iZeidZiantys juokai ir pokStai, nuolatinds pastabos,
neapykantos kalba, apkalbos, gandq skleidimas, SmeiZtas ir pan.);

13.3. lZeidliandiq paveiksleliq, uZra5q ar kitos medZiagos demonstravimas, lZeidus gestai,
13.4. pornografiniq ar seksistiniq nuotraukq, paveiksleliq, tekstq demonstravimas ar

siuntimas elektroninio ryiio priemonemis,
13.5. s4moningas izoliavimas ar nebendravimas Gimnazijos veikloje, atskyrimas nuo

socialiniq veiklq;
13.6. ikyrus siekis bendrauti, asmens sekimas ar informacijos apie asmenj rinkimas, kai

tainesusij g su atli ekamomi s darbinemis fu nkcij omi s;
13.7. grasinimas ar kitoks bauginantis elgesys, kuriuo siekiama riboti

apsisprendimo laisvg;
darbuotojo

13.8. poveikis bendruornends nariui, siekiant tam tikro su darbo funkcijq atlikimu
nesusijusio elgesio, paslaugq ar seksualiniq paslaugq;

13.9. nepagristas darbo salygq pabloginimas, lyginant su kitais darbuotojais
14. Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto ar persekiojimo formq s4raias nera

baigtinis.
15. Priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, smurtas ar persekiojimas gali pasireiksti ir

kitokiais b[dais, kurie nOra akivaizdls, tadiau kuria nemaloni4, bauginandi4, Zeminandi4 ar
i2eid2ianiiq aplinkq

IV SKYRITIS
REKOMENDTIOJAMAS DARBUOTOJU ELGESYS, SIEKIANT ISVENGTI

PRIEKABIAVI MO, SEKSUALINIO PRIE KABIAVIMO, SMURTO A R PE RSEKIOJ IMO

16. Gimnazijos bendruomenei rekonrenduojarna laikytis Siq principiniq nuostatq.
16.1 analizuoti savo elgesi ir vertinti, ar jis atitinka Taisykliq nuostatas.
16.2. bDti s4moningu, Zinoti ar numanyti, koks potencialus elgesys gali b[ti laikomas

priekabiavi mu, seksual ini u priekabiavi mu, smurtu ar persek ioj imu.
16.3. b[ti atidZiu ir jautriu kitiems bendruomenes nariams, gerbti jq privatq gyvenim4,

paZifiras, fsitikinimus, jq fizini ir psichini neliediamum4, stengtis suvokti, ar jo ZodLiu, raStu ar
fiziniu veiksmu i5reikitas elgesys gali sukelti nemalonias, nepageidaujamas, orum4 ZeidZianiias
pasekmes, gali trukdyti kit4 darbuotoj4 darbo aplinkoje, del ko jis gali nesugebeti tinkamai vykdyti
savo firnkcijas, pavyzdZiui:

16 3.1. familiarus pasisveikinimo b0das;
16.3.2.komplimentai, nesusijg su bendruomenes nario dalykinemis savybemis bei

vykdomomis fu nkcijomi s;

16 3.3. komentarai apie fizing i5vaizdq ar aprang4, Zmogaus identiteto poZymius;
l6 3.4. neetiSki komentarai apie paZi[ras, silpnybes ar stiprybes, jo privatq gyvenim4;
16.3.5. neetiSki kreipiniai {pavyzdliui, vardq trumpiniai, pravardes, maLybiniai kreipiniai),



16.1.6. seksualinio pobudZio, yLeidLiantys ar nepagarbus juokeliai ar pokstai,
16.3.7.fiziniai prisilietimai prie darbuotojo, fizinio ar psichologinio diskomforto

sukdlimas, nesilaikant pagarbaus fizinio atstumo;
16.3.8. ikyrus demesio rodymas, fizines iSvaizdos apZiDrinejimas;
l6.3.9.kalbejimo tonas, rei5kiami garsai ir judesiai, kurie gali Zeisti, )eminti Zmogq ar

keltiseksual inio pob[dZio asociacijas;
l6 3.10. Zeminandiq garbp ir orum4 vizualiniq priemoniq naudojimas (plakatai,

nuotraukos,pie5iniai, daiktai ir kt.);
16.3.1l. iLeidLiandio pobudZio, Zeminandiq garbg ir orum4 prane5imq, Zinudiq siuntimas.
I6.4 Siekiant iSvengti darbuotojui nemalonaus, nepriimtino elgesio bei Sio elgesioneigiamq

pasekmiq, esant abejonOms, kad tam tikras elgesys gali b0ti nepageidaujamas arba gali priversti
darbuotoj4 jaustis nepatogiai, Zeminti jo orum4, rekomenduotina i5 anksto pasiteirauti, aptarti su
bendruomends nariais, ar tam tikras elgesys, bendravimo forma yra priimtini.

16.5. Jei darbuotojas ZodZiu, veiksmais ar atsako nebuvimu parodo kad tam tikraselgesys,
nesusijgs ir (ar) nebDtinas procesui ar darbo funkcijq vykdymui, jam nera priimtinas - privaloma
nedelsiant nutraukti tokj elgesi ir apriboti bendravim4 iki privalomo vykdant darbo funkcijas.

16.6. Nebflti pasyviu Taisykliq nuostatas paieidlian1io elgesio steb6toju, bet imtis aktyviq
veiksmq tokiam elgesiui sustabdyti. Jeigu toks elgesys vyksta, netoleruoti jo, nelaikyti to pokStuar
nevykusiu pajuokavimu, neskatinti tokio elgesio pritariandia Sypsena, juoku ar kitais tokj elgesi
palaikandiais veiksmais.

16.7. Patyrus toki elgesi, turintl priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto ar
persekiojimo poZymius, patartina ramiai, mandagiu tonu pasaky.ti ar prane5ti taip besielgiandiam
asmeniui, kad 5is elgesys nepriimtinas ir turi b[ti nutrauktas. Tai gali b0ti padaryta ir elektroniniu
laiSku ar iinute. Rekomenduotina paaiSkinti, kokie gestai, ilodZiai, komentarai, fizinis elgesys ar kiti
vei k smai yra nemalonfis, sukuria Zeminand i4. lleidZiandi4 darbi ng apl ink4

16.8. Patartina visus ivykusius priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto ar
persekiojimo veiksmus (elgesi) fiksuoti, uZsiraiyti laik4, liudytojus ir kitas reikimingas aplinkybes.

16.9. Jeigu priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, smurtas ar persekiojimas vyko kito
bendruomenes nario ativilgiu, rekomenduotina padr4sinti ji prabilti apie tai, skatinti kreiptis I Siuos

veiksmus atlikusf asmeni ir nedelsiant jam praneSti, kad toks elgesys yranepageidaujamas.

V SKYRIUS
PRANESTMO AR SKUNDO TYRIMO PRINCIPAI

17 Praneiimo ar skundo tyrimas grindZiamas Siais principais:
17 1. Nekaltumo - skundZiamasis laikomas nekaltu iki bus priimtas sprendimas del

Taisykliq paZeidimo;
17.2. Operatyvumo - tyrimas atliekamas per imanomai trumpiausi4 termin4;
17.3. Betarpi5kumo * nukentejusiajam, skundZiamajam, liudytojui (-ams) sudaromos visos

galimybespateikti paaiSkinimus, savo veiksmq vertinimo ir aiSkinimo versij4;
17.4. Pagalbos nukentejusiajam * gaws skund4 del taisykliq paZeidimo, sudaromos saugios

darbo s4lygos;
I7.5. Aktyviq prevencijos priemoniq taikymo - nustadius paLeidimq, taikomos atitinkamos

individualios prevencines priemones. uZtikrinant darbuotojams saugias ir jq orumo neZeidZiandias
darbo s4lygas;

176. Objektywmo ir ne5ali5kumo - tyrimas atliekamas objektyviai, neturint i5ankstiniq
nuostatq del aplinkybiq vertinimo.

VI SKYRIUS
PRANESIMU IR SKUNDU PATEIKIMO IR NAGRINEJIMO TVARKA

18. Noredamas prane5ti apie paZeidim4, asmuo gali tiesiogiai kreiptis i Gimnazijos



administraciiq arba uZpildyti Gimnazijos interneto puslapyje etikos skirsnyje esandi4 prane5imo
form4 lietuviq arba anglq kalba (l priedas, jei asmuo t<reipiai; LodLiu I Gimnazijos administracijos
atstov4, 5is direktoriui turi pateiktitarnybini pranesim4 pagal pried4 Nr. 2).

19. Pranelimas bus laikomas konfidencialiu.
20. Asmuo, pateikdamas pranesim4 apie ivyki ar skund4, turi nurodyti savo darbo

santykius (darbuotojas) ir (padalini)
21. Atsakingo asmens gautas prane5imas ar skundas nagrinejamas Zemiau nustatyta

tvarka.
22. Jei skund4 pateikia Gimnazijos moksleivis ar jo atstovas (tevai), lvertinus praneiimo

pobfdi, kviediama komisija, kurios preliminari sudetis yra: direktoriaus paskiriama iS ne maZiau kaip
trijq asmenq.

23. Jei skund4 pateikia Gimnazijos darbuotojas, ivertinus pranesimo pobudi, kviediama
kornisija, kurios preliminari sudetis yra: direktoriaus paskiriama i5 ne maZiau kaip irijq asmenq
(vengiant paskirti su tyrimu galimai susijusi ir suinteresuot4 darbuotoj4, pvz., tiesioginj vadov4 ar
pavaldini).

24. Gar,us prane5im4 apie ivyki ar skund4, per 3 darbo dienas sukviediama atitinkama
komisija. [vykionagrinejimui skirta l5 darbo dienq su galimybe pratgsti il termin4.

25. Atvejais, kai komisijos narys negali dalyvauti nagrinejant skundq ar praneSim4, ikomisij4 direktoriaus isakymu skiriamas kitas narys.
26- Komisijos nariai privalo uZtikrinti konfidencialum4. Komisijos nariams draudZiama

atskleisti bet koki4 su tyrimu susijusi4 informacijq darbuotojams, neialyvaujantiems tyrimo
proced[roje Visi komisijos nariai turi pasira$yti konfidencialumo deklaracij4 Komisijos nariui,
atskleidusiam kitiemsasmenims su tyrimu susijusi4 informacij4, taikoma drausmine atsakomybe.

27. Komisijos nariai, susijg su nukentejusiuoju ar skundZiamuoju asmeniu, nuo tyrimo
privalo nusiSalinti (konfidencialumo isipareigojimas lieka galioti). toIiu atveju nusiSalinusio
komisijos nario vietq uzima kitas direktoriaus lsakymu paskirtas asmuo.

28. Komisija praneiim4 ar skund4 apie priekabiavim4, seksualini priekabiavim4,
persekiojim? ar smurt4tiria i5samiai, diskreti5kai, s4Ziningai ir jautriai tiek asmens pateikusio
prane5im4 ar skund4, tiek skundLiamojo asmens atZvilgiu, atsiZvelgiant i poveiki nukentejusiam
asmeniui bei tokio pob[dzio veiksmq specifiskum4, asmenini pob[d!.

29. Komisija asmeni apie jo vykdom4 apklausos laik4 bei tyrimo objekt4 informuoja likus
ne maZiau kaip vienai darbo dienai iki apklausos.

30. Apklausiant nukentejusiji ar skundZiamEji asmeni, apklausoje gali dalyvauti ir jo
atstovas.

31. Apklausoje dalyvauja tik tuo metu apklausiamas asmuo, jo atstovas ir komisija.
32. Apklausiant nukentdjusiji, skundZiamqji ar liudytoj4, komisijai rekomenduotina:
32.1. Nei3sakyti savo nuomonds ar vertinimo del suZinotq faktq;
32.2. Kontroliuoti kalbos ton4 ir parinkti mandagius, neutralius ZodZius;
32.3. Formuoti konkredius ir ai5kius klausimus, nepateikti klausimq su menamu atsakymu,
32.4. Nepertraukineti apklausiamojo.
33. Nukent6jusio asmens apklausos ypatumai:
33.1. Nukentejusiajam asmeniui apklausos metu pirmiausiai pasiuloma papasakoti apie

prane5imear skunde nurodytas aplinkybes, ramiai ir ddmesingaiji iSklausyti, nepertraukti;
33 2. Aptarti, kokie santykiai sieja nukentejuslji asmen! su skundZiamuoju, kaip jie keitesi;
33.3. Pasi0lyti apibldinti skundZiamo elgesio pob0di ir trukmg;
33.4. ISsiaiSkinti kaip imanoma daugiau detaliq, aplinkybiq, susijusiq su skundZiamu

elgesiu;
33.5. Pasi[lyti nurodyti, kokius i5gyvenimus sukdle skundZiamas elgesys, ar tai sukDr6 jam

baugi nandi 4, prie5i 3k4, Zemi nand i4 ar lLeidLiandi4 apl ink4;
3i.6. Leisti nukentejusiam asmeniui padiam ivertinti situacij4 j skundZiarnojo veiksnrus bei

vidininusiteikim4 jo atZvilgiu,
33.7. Papraiyti pateikti turimus irodymus {pavyzdZiui, raitelius, Zinutes, nuotraukas,



paveiksleliusir kt.), susijusius su skundZiamu elgesiu,
33'8. Pasiulyti nurodyti asmenis, kurie galetq paliudyti ar pateikti kit4 su tyrimu susijusi4

informacij4.

34. SkundZiamojo apklausos ypatumai:
34.1. skundLiamqi asmeni privalu supaZindinti su parei5kimo, skundo turiniu be kitomis

svarbiomis skundZiarno elgesio aplinkybemis;
34.2. skundZiamasis turetq pateikti iSsamq paai5kinim4 ra5tu del visq tyrimo aplinkybiq,

savo nuomong del skundZiamo elgesio, taip pat kit4, jo manymu, tyrimui reikiming4 informacij4;
34.3. patariama patvirtinti ar paneigti skundZiam4 elges!, nurodyti jo motyvus, priezaiiis ir

tikslus;
34.4 papra5yti pateikti turimus irodymus (pavyzdiliui, ra5telius, Zinutes, nuotraukas,

paveiksl6liusir kt.), susijusius su skundZiamu elgesiu;
34.5. pasifilyti nurodyti Iiudyojus, kurie galetq patvirtinti jo parodymus ir padetq objektyviai

iStirtiprane5im4 ar skund4.
35. Liudytojo apklausos ypatumai:
35 l. paaiSkinti liudytojui, kokiu tikslu jis buvo iSkviestas ! apklausE, nurodyti, kieno

praiymu jiskviediamas liudyti;
35.2. informuoti apie tyrimo beijo duomenq konfidencialum4;
35.3. supaZindinti su aplinkybOmis, kurias jis galetq paliudyti;
35.4. papra5yti nurodyti, kokie santykiai sieja j! su nukentdjusiuoju ir (ar) skundZiamuoju

asmeniu;
35.5. papra5yti pateikti paai5kinim4 raStu del faktq, kuriuos jis mate ar girdejo, taip pat

informuotiapie kitas, jo manymu, reikimingas aplinkybes, susijusias sutyrimu;
35.6. pasiDlyti nurodyti kitus asmenis, madiusius ar girdejusius apie liudijamus faktus;
35.7. pasi[lyti liudytojui kreiptis I komisij4, jeigu jis prisimins ar suZinos naujas

aplinkybes, susijusias su tyri mu;
35.8. patarti nedelsiant informuoti komisijq, jeigu jam buvo grasinta ar stengtasi paveikti

kitokiopobfr dZio priemon6mi s.

36. PosedZio eiga ira5oma garso ira5ymo priemonemis.
37. Atlikusi tyrim4, komisija ivertina jo metu gautus duomenis ir per 5 darbo dienas

parengia bei pateikia i5vad4 direktoriui, kuris priima sprendim4 del drausmines arsakomybes ar kitq
priemoniq taikymo.

38. Nukentejgs asmuo ir skundZiamasis yra supaZindinami su sprendimu per 3 darbo
dienas nuo sprendimo priemimo.

VII SKYRIUS
PREVENCIJOS PROCED [TRA

39. Prevencijos proced[ros tikslas - net ir nesailt akivaizdlit4 priekabiavimo, seksualinio
priekabiavimo, persekiojimo ar smurto poZymiq ar kitq etikos paZeidimq, uZtikrinti saugi4 ir
pagarbiE darbo aplink4 Gimnazijoje.

40. Prevencijos procedura taikoma ir tuomet, jeigu nukentejgs asmuo pageidauja tik
sudrausminti skundZiamqji ir uZkirsti keli4 tokiems veiksmams ateityje, tadiau nepageidauja, kad
butq pradetas tyrimas arba n6ra pakankamo pagrindo tyrimui pradeti.

41. Komisijai priemus sprendim4 pradeti prevencijos proced[rq, atsakingas asmuo
pakartotinai supaZindina skundZiamqji asmeni su taisyklemis, atkreipdamas demesi ! tuos punktus,
del kuriq nesilaikymo pradeta prevencijos procedfira.

42. Prevencijos procedDra vykdoma pokalbio forma, kurio metu atsakingas asmuo
atskirai bendrauja su skundZiamuoju, dalyvaujant ar nedalyvaujant nukentdjusiam asmeniui,
siekiant taikiai i$sprgsti kilusius nesutarimus.

6



VIII SKYRIUS
PSICHOLOGINE PAGALBA

43. Diskriminacij4, priekabiavimq ar kit4 orum? Zeminantl ivykt patyrusiems
Gimnazijos darbuotojams ir (ar) kitiems asmenims, pvz., moksleiviams ir jq tdvams teikiama
nemokama psichologine pagalba.

44. Informacija apie psichologing informacij4 skelbiama Gimnazijos internetinio
puslapyje.

IX SKYRIUS
BAIGIAM OSIOS NUOSTATOS

45. Sios Taisykles ir visi jq pakeitim ai yra skelbiami Gimnazijos interneto svetaineje.

7



Priekabiavimo, seksualinio
priekabiavimo, persekiojimo ir smurto
Kedainiq r. Setos gimnazijoje
prevencijos taisykliq
I priedas

Pranelimo a

Eil. Nr.
I Vardaso pavard6*
) Pareigybe*
3. Skyrius/ padalinysn
4. Ivvkio apralymas*

Lukesiiai ir pasiulymai
del problemos sprendimo

6. Ar nordtumdte, kad su
Jumis susisiektum6me?

(Jei taip, pra5ytume
pateikti savo telefon4
ir(ar) el. pa5to adresa)

xBDtini laukeliai

Reikia psichologo pagalbos?

J[sq praneSimas konfi dencialus.
perduotas atsakingam asmeniui ir

Nuasmenintas praneSimas (nepateikiant asmens duomenq) bus
nagri nej amas numatyta tvarka.

8



Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo.
persekiojimo ir smurto Kedainiq r Setos
gimnazijoj e prevencijos tai sykl iq
2 priedas

(Vardas, pavarde)

(Pareigos, padalinys/ skyrius)

K6dainiq .. S6tos gimnazijos
direktoriui

Tarnytlinis praneSi mas

(Data)

Detali informacija apie tai, kas, kada, apie kokias aplinkybes informavo

Asmens, pateikusio informacij4 darbdavio atstovui, kontaktiniai duomenys (iei atskleide).

Pasira5ydamas patvirtinu, kad suprantu, jog prane5ime esanti inforrnacija yra konfidenciali ir j4
galiu atskleisti tik asmenims, tiriantiems aukSdiau nurodytos infbrrnacijos pagristum4.

Vardas, pavarde. paraSas
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Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo,
persekiojimo ir smurto Kedainiq .. Sdtos
gimnazijoje prevencijos
taisykliq 3 priedas

ATMINTINE DARBDAVIAMS

Darbdavys yra ipareigojamas :

Organizuoti psichologinio smurto ir kitq psichosocialines rizikos veiksniq darbo vietose

Bendradarbiaujant su darbuotojais parengti trump4 ir veiksming4 smurto iveikos

Uztikrint i smurto atvejq regi stravi m q ir analizq;
UZtikrinti priei smurt4 nukreiptq veiksmq nepertraukiamum4;
UZtikrinti prieismurtines strategijos tobulinim4;
UZtikrinti neatideliotin4 aukq skundq analizg ir sprendim4;
Skatinti atvirai kalbeti apie psichologinio smurto darbe probrem4;
Kurti pagarba grist4 bendravim4;
Nepalikti neiSsprgstq konfl iktq;
NubreZti aiSkias kiekvieno darbuotojo atsakomybes ribas;
UZtikrinti teisingum4 ir saugum4;
Stengtis itraukti darbuotojus i sprendimq pri6mimo procesus;
Puoseleti prieS psichologini smurtA nukreiptas vertybes;
Skirti atsaking4 asmenj, kuriuo visi pasitiketq (psicholog4, kit4 specialist4, darbuotoj4);
Organizuoti mokymus, kviestis specialistus;
Garantuoti konfidencialum4 ir objektyvumQ smurto aukos atZvilgiu;
Garantuoti smurto aukoms tinkam4 pagalb4;
Taikyti drausmines priemones smurtautojams.

ATMINTINE DARBUOTOJAM S

Darbuotojai turi teisg.

1. I saugias darbo s4lygas, taip pat ir i darbo viet4 be smurto apraiikq;
2. I ai5kiai apibreZt4 vaidmeni darbe ir atsakotrybg;
3. Lankyti mokymus, skirtus smurto prevencijai;
4. R[pintis savo darbo kult[ros puoselejimu ir bendravimo kokybe,
5. Derinti darbo ir asmeninio gyvenimo poreikius;
6. Aktyviai dalyvauti vertinant profesing rizikq;
7. Aktyviai dalyvauti igyvendinant prieismurting politik4 ir kuriant strategijA;
8. Naudotis priemonemis, kurios numatytos priei smurt4 nukreiptoje strategijoje;
9. Bendradarbiauti su profesinemis sqjungomis;
I0. Netoleruoti pries juos ir kitus asmenis nukreipto psichologinio smurto,
1 l. Prane5ti apie patirtQ smurto atveji, detaliaiji apra5yti.
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