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KALVARIJOS VAIKV LOPSELIO-DARZELIO,,ZILVITIS" SMURTO IR
PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kalvarijos vaikq lop5elio-darZelio ,,Zilvitis" smurto ir priekabiavimo prevencijos

politika (toliau - Politika) nustato principus, kuriais vadovaujamasi Kalvarijos vaikq lop5elyje-

darZelyje ,.Zilvitis", siekiant uZtikrinti darbuotojq psichologin[ saugum4.

2. Politikos tikslas - vie5ai deklaruoti smurto ir priekabiavimo darbe netoleravim4

Kalvarijos vaikq lopSelyje-darZelyje ,,Zilvitis" ir uZtikrinti psichotogiSkai saugios darbo aplinkos

kiirim4 visiems Kalvarijos vaikq lopSelio-darZetio ,,Zitvitis.. darbuotojams.

3. si Politika taikoma visiems Kalvarijos vaikq lopielio-darzelio ,,zilvitis,,
darbuotojams, neatsizvelgiant i uzimamas pareigas, amziq, tyti, socialing padet!, orientacij4 ar

isitikinimus ir kt.

4. Potitikoje vartojamos s4vokos:

4.1. Smurtas - nepriimtinas vieno ar keliq asmenq elgesys, kuris gali pasireiksti

ivairiomis formomis: fiziniu, psichologiniu irlar seksualiniu iSnaudojimu, vienkartiniu ar sistemingu

neetiSku elgesiu, nepagarbiu elgesiu kitq asmenq atZvilgiu. Darbo aplinkoje smurtas gali pasireik5ti

tarp to paties lygmens kolegq (horizontalus smurtas), tarp vadovq ir iq pavaldiniq (vertikalus

smurtas) bei darbuotojq ir kitq asmenq (klientq, vartotojq, trediqiq asmenq ir kt.).

4.2. Mobingas - jegq disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasireiskiantys

nuosekliu ilgalaikiu netinkamu elgesiu, nukeiptu prie5 darbuotojq, kuriais paieidLiama darbuotoj o

fizine, socialine ar psichologine gerove, maZinamas jo produktyvumas bei pasitenkinimas darbu.

Mobing4 gali taikyti tiek vienas, kolektyvo pritarimq ar galios svertq turintis asmuo, tiek darbuotojq

grupe.

4.3. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai asmens lyties. lyrines orientacijos,

negalios, amziaus, rases, etinds priklausomybes, tautybes, religijos, tikejimo, kalbos, kilmes,

socialines padeties, isitikinimq ar pazitrq, pilietybes, seimynines padeties, ketinimo tureti vaikq

(vaikq) pagrindu siekiama lZeisti arba lZeidZiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba

sukuriama bauginanti, prieSiSka, Zeminanti ar !ZeidZianti aplinka.
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4.4. Psichosocialinis rizikos veiksnys - veiksnys, kuris ddl darbo s4lygq, darbo

reikalavimq, darbo organizavimo, darbo turinio, darbuotojq tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo

tarpusavio santykiq sukelia darbuotojui psichini stres4.

4.5. Psichosocialin6 rizika - izika darbuotojq psichinei ir fizinei sveikatai bei

socialinei gerovei, kuri4 kelia psichosocialiniai veiksniai susijg su darbo santykiais.

5. Kitos Politikoje naudojamos s4vokos suprantamos ir aiSkinamos taip, kaip jos

apibreZtos Lietuvos respublikos Darbo kodekse, Darbuotojq saugos ir sveikatos istatyme ir

Psichosocialines rizikos vertinimo metodiniuose nurodymuose.

II SKYRIUS
DARBUOTOJU PSICHOLOGINIO SAUGUMO UZTIKRINIMO KALVARIJOS VAIKU

LOPSELI0-DAnZEITo,,ZILVITIS" PoLITIKoS PRINCIPAI

6. Kalvarijos vaikq lop5elyje-darZelyje ,litvitis" netoleruojamas bet kokia forma

pasireikSti galintis smurtas: priekabiavimas, nepageidaujamas elgesys darbe, siekiant iZeisti

darbuotojo orum4 del amZiaus, negalios, Seimynines padeties, lyties, nuomones ar isitikinimq,

fizinis, psichologinis irlar seksualinis i5naudojimas, vienkartinis ar sistemingas neetiSkas,

nepagarbus elgesys bet kuriq Kalvarijos vaikq lop5elio-darZelio ,,Zilvitis' darbuotojq atZvilgiu.

7. Kalvarijos vaikq lop5elyje-darZelyje ,,Zilvitis" netoleruojamas bauginimas,

grasinimai siekiant sukelti fizines, psichologines skiaudos baimE.

8. Kalvarijos vaikq lopielyje-darZelyje ,Zilvitis" netoleruojamas bet kokia forma

pasireik5ti galintis mobingas: nuoseklus ilgalaikis netinkamas elgesys, fizines, socialines ar

psichologines geroves paZeidimas bet kuriq Kalvarijos vaikq lop5elio-darZelio ,,Zilvitis" darbuotojq

atZvilgiu.

9. Kalvarijos vaikq lopielis-darZelis ,,Zilvitis" darb4 siekia organizuoti taip, kad biitq

kuriama saugi ir psichologinei sveikatai palanki darbo aplinka, kad darbuotojas arjq grupe nepatirtq

prie5iSkq, neetiSkq, 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 arjq grupg ibauginti, sumenkinti ar istumti i beginklg ir bejegg padeti.

10. Kalvarijos vaikq lop5elyje-darZelyje ,,Zilvitis" organizuojant darb4 yra

atsiZvelgiama i psichosocialing rizikq ir psichosocialiniq rizikos veiksniq poveiki visiems Kalvarijos

vaikq lop5elio-darZelio,,Zilvitis" darbuotojams.

11. Kalvarijos vaikq lop5elis-darZelis ,,Zilvitis" imasi priemoniq, kad kaip imanoma

efektyviau b[tq igyvendinamos psichologinio smurto darbe prevencijos priemones ir skatina

darbuotojus apie galimai patirtus ar pastebetus psichologinio smurto ir (ar) mobingo atvejus
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anonimiskai ar atskleidziant savo tapatybg pranesti sioje Potitikoje nustatyta tvarka, atvirai kalbeti
5iomis temomis, rodyti netoleranciiE bet kokioms psichologinio smurto darbe apraiskoms.

l2 Kalvarijos vaikq lop5elis-darzelis ,,Zilvitis" uZtikrina darbuorojams galimybg teikti
klausimus, si[lymus, pra5ymus ir (ar) skundus del pastebeto ar patiriamo psichologinio smurto ir
(ar) mobingo darbe.

13. Jei asmuo kreipesi ne anonimiskai, o atskreisdamas savo tapatybg, Kalvarijos vaikq
lop5elis-darZelis ..Zilvitis" uZtikrina pateiktq duomenq konfidencialum4 ir taiko asmenq, pateikusiq
informacij4 apie paZeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

14. Kalvarijos vaikq lopSelio-darzelio ,,Zilvitis" smurto ir priekabiavimo atvejus galima
registruoti uZpildant pateikt4 anketos form4 (galima anket4 pildyti ir anonimi5kai) arba pateikti el.
paitu rastine.o)zi lviti skalvari j a. lt.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Darbuotojai su Sia Politika yra supaZindinami pasiraSytinai ir atlikdami savo darbo
funkcijas turi vadovautis Sioje politikoje nustatytais principais.

16. Sios Politikos paZeidimas gali btiti laikomas SiurkSiiu darbo pareigq paZeidimu ir
taikoma atsakomybe numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kituose Lietuvos
Respublikos teises aktuose.

17. Politika tvirtinama. keidiamd ir naikinama Kalvarijos vaikq lopselio-darZelio

,,Zilvitis" direkroriaus isakymu.
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DARBUoToJU psrcHot,ocrNro SAUGUMo uZuxRrNrmo vArKU
ropSslIo-oA.nZnlIo,,ZILVITrs" poLrrIKA

r' Kalvarijos vaikq lopSelyje-dar2elyje ,.Zilvitis" netoleruojamas bet kokia forma pasireik5ti

galintis smurtas.

r' Kalvarijos vaikq lop5etyje-darZelyje ,,Zilt iti." netoleruojamas bauginimas, grasinimai

siekiant sukelti fizines, psichologines skriaudos baimg.

r' Kalvarijos vaikq lopSelyje-darZetyje .,Zilvitis" netoleruojamas bet kokia forma pasireikSti

galintis mobingas bet kuriq Kalvarijos vaikq lop5elio-darZetio ..Zilvitis" darbuotoj q

atZvilgiu.

/ Kalvarijos vaikq lopielis-darzelis ,,Zitvitis" darb4 siekia organizuoti taip, kad biitq kuriama

saugi ir psichologinei sveikatai palanki darbo aplinka, kad darbuotojas arjq grupe nepati(q

prie5iSkq, neetiSkq, Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, [ZeidZiandiq veiksmq, kuriais

kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbg ir orumq, fizinl ar psichologini asmens

neliediamum4 ar kuriais siekiama darbuotoj4 ar jq grupg ibauginti, sumenkinti ar istumti i
beginklg ir bejegE padeti.

r' Kalvarijos vaikq lopSelyje-darZelyje ,,Zilvitis" organizuojant darb4 yra atsiZvelgiama i
psichosocialing rizikE ir psichosocialiniq rizikos veiksniq poveiki visiems Kalvarijos vaikq

lop5elio-darZelio,,Ziluitis" darbuotojams.

r' Kalvarijos vaikq lop5elis-darZelis ,,Zilvitis" imasi priemoniq, kad kaip lmanoma efektyviau

biitq igyvendinamos psichologinio smurto darbe prevencijos priemones ir skatina

darbuotojus apie galimai patirtus ar pastebetus psichologinio smurto ir (ar) mobingo atvejus

praneiti, atvirai kalbeti Siomis temomis, rodyti netolerancij4 bet kokioms psichologinio

smurto darbe apraiSkoms.

/ Kalvarijos vaikq lopielis-darZelis ,,Zilvitis" uZtikina darbuotojams galimybg teikti

klausimus, sillymus, praSymus ir (ar) skundus del pastebeto ar patiriamo psichologinio

smurto ir (ar) mobingo darbe.
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KUR KREIPTIS PSICHOLOGINES PAGALBOS
Bendroji pagalbos linija 1809 vienija Se5ias paramos linijas:

JAlr{naut
Poromq teikb sovodorioi

VAXAl.A
Poromq teikio sovonorioi

vlib.Ih{o
viltieslinijo.lt a

tuluoutaaS
Poromq t€ikio sovonorioi ir
psichikos svEikotos spociolistoi

Po06lbo. mot dm! llrilo
pogolbosmoterimslinijo.lt Z

HOTEnTaS

Poromq t€ikb sovonoraoi h
psichikos sveikotos speciolistol

Lrr{ lh0o
tevulinijo.ltE

O FV 9-13 vot. tr
17-21 vol.

rtvans P DttAxnEHs 6a0mg
Poromq ieikio prolesionolUs
psichologoi

3ldobdna lli{F
sidobrinelinijo.lt 2 L 8 goo 80020

O r-v 8-22 vot.

O u-v[ ]t-t9 vot.

SEtaJORAltS

Poromq toikio profesionolus
konsullontoi, Iolbosi sovonorioi,
kiti sonoliol

Jounlmo liniio LB Boo 28888

Lu6 nr

Llt6 r2s

L I 8oo 66366

L8 8oo goot2

OI V visq porq

O r-v lt 23 vot.

O t-vltvisq porq
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Visos paramos Iinijos:

Pogslbo. vollom. llnl|o
pogolbovoikoms lt Zl

Ln6 nr i9 t-v -ts vot.

valxarrs tt rtvaMs
PATnr xflEMs rito$V
Poromq teikio sovonorioi

r,iirijd -oov.riro' L 8 8oo n27 O v 6 20 vot.

JAt lltru tt su t(atB^
Poromq teikio sovonorioi
molsleivioi

val xrlrq Pdklmo c.ntro.
krizeslveikimos.lt A

El kri2esiveikimos

B krizesiveikimosl
O r-v 16-20 vol.

C vn2-16 vot.

sullrousEtas tP P^Auouatrs
Konsultuoio psichologoi
Pimd konsultociio oe ,,roko mo,
vdresrds molomos

f rldnlo ,'raaturno caniaoa
n€plonuotosnestumos.lul

1.8 603 57912 lDtvS lTvot.
MorEnrMs lB SctMoMs
TScYvENANeloMS xPlzrNl
t{taruMA

Ank.tukq pogclbo. llnl|o
n6isnesiotukos.lda LB 612 o38oo O t-v visq porq

MorERnts n 6Etlo s
sustt uxustous aflrs?uxu
(onsultuoio sovonor6s boi
medicinos psichologoi

aogclbo. Yyrolt! hlF.L.f .
daroa'
nelikvienos.l€

LB 604 nng O r-vx 18-2t vot.
vYt s
Poromq teikao sovonorioi ir
psichikos sveikotos spsciolistoi.

vyr{ Llrl|o
vyrulinijo.l€ L8 670 ooo27 O r-v lo-14 vot.

VYRATS
Poromq teikio sovonorloi,
psichologoi, psichoterop6utoi,
paiklousomybiq konsultontos.
teisininkos

Llnlos povodini.rEg Telelono ,r.rm*ls Dorto lalkot xcn atlrto


