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DARBUOTOJV PSICHOLOGINIO SAUGUMO UZTIKRINIMO POLITIKA 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Darbuotoju psichologinio saugumo uztikrinimo politika (toliau - Politika) nustato 

principus, kuriais vadovaujamasi VDU .Atzalyno" progimnazijoje (toliau - Progimnazija), siekiant 

uztikrinti darbuotoju psichologini sauguma. 

2. Politikos tikslas - viesai deklaruoti psichologinio smurto ir mobingo darbe netoleravima 

Progimnazijoje ir uztikrinti saugios darbo aplinkos kiirima visiems Progimnazijos darbuotojams. 

3. Si Politika taikoma visiems Progimnazijos darbuotojams. 

4. Politikoje vartojamos savokos: 

4.1. Psichologinis smurtas - nepriimtinas vieno ar keliu asmenu elgesys, kuris gali 

pasireiksti ivairiomis formomis, pagrinde - priekabiavimu ir smurtu: fiziniu, psichologiniu ir/ar 

seksualiniu isnaudojimu, vienkartiniu ar sistemingu neetisku elgesiu, nepagarbiu elgesiu kitu 

asmenu atzvilgiu. Darbo aplinkoje smurtas gali pasireiksti tarp to paties lygmens kolegu 

(horizontalus smurtas), tarp vadovu ir jq pavaldiniu (vertikalus smurtas) bei darbuotoju ir kitu 

asmenu, 
4.2. Mobingas - jegu disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasireiskiantys nuosekliu 

ilgalaikiu netinkamu elgesiu, nukreiptu pries darbuotoja, kuriais pazeidziama darbuotojo fizine, 

socialine ar psichologine gerove, mazinamas jo produktyvumas bei pasitenkinimas darbu. Mobinga 

gali taikyti tiek vienas, kolektyvo pritarima ar galios svertu turintis asmuo, tiek darbuotoju grupe, 

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

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

socialines padeties, isitikinimu ar paziuru, pilietybes, seimynines padeties, ketinimo tureti vaika 

( vaiku) pagrindu siekiama izeisti arba izeidziamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama 

bauginanti, priesiska, zeminanti ar izeidzianti aplinka. 

4.4. Psichosocialinis rizikos veiksnys - veiksnys, kuris del darbo salygu, darbo 

reikalavimu, darbo organizavimo, darbo turinio, darbuotoju tarpusavio ar darbdavio ir darbuotojo 

tarpusavio santykiu sukelia darbuotojui psichini stresa. 

4.5. Psichosocialine rizika - rizika darbuotoju psichinei ir fizinei sveikatai bei socialinei 

gerovei, kuria kelia psichosocialiniai veiksniai susije su darbo santykiais. 
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5. Kitos Politikoje naudojamos savokos suprantamos ir aiskinamos taip, kaip jos apibreztos 

Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Darbuotoju saugos ir sveikatos istatyme ir Psichosocialines 

rizikos vertinimo metodiniuose nurodymuose. 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJV PSICHOLOGINIO SAUGUMO UZTIKRINIMO PROGIMNAZIJOJE 

POLITIKOS PRINCIPAi 

6. Progimnazijoje netoleruojamas bet kokia forma pasireiksti galintis psichologinis 

smurtas: priekabiavimas, nepageidaujamas elgesys darbe, siekiant izeisti darbuotojo oruma del 

amziaus, negalios, seimynines padeties, lyties, nuomones ar isitikinimu, fizinis, psichologinis ir/ar 

seksualinis isnaudojimas, vienkartinis ar sistemingas neetiskas, nepagarbus elgesys bet kuriu 

Progimnazijos darbuotoju atzvilgiu. 
7. Progimnazijoje netoleruojamas bauginimas, grasinimai siekiant sukelti fizines, 

psichologines skriaudos baime. 
8. Progimnazijoje netoleruojamas bet kokia forma pasireiksti galintis mobingas: nuoseklus 

ilgalaikis netinkamas elgesys, fizines, socialines ar psichologines geroves pazeidimas bet kuriu 

Progimnazijos darbuotoju atzvilgiu. 
9. Progimnazijos darba siekiama organizuoti taip, kad biitu kuriama saugi ir psichologinei 

sveikatai palanki darbo aplinka, kad darbuotojas ar j-q grupe nepatirtu priesisku, neetisku, 

zeminanciu, agresyviu, uzgauliu, izeidzianciu veiksmu, kuriais kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jl! 
grupes garbe ir oruma, fizini ar psichologini asmens nelieciamuma ar kuriais siekiama darbuotoja ar 

j-q grupe ibauginti, sumenkinti ar istumti i beginkle ir bejege padeti. 
10. Progimnazijoje organizuojant darba yra atsizvelgiama i psichosocialine rizika ir 

psichosocialiniu rizikos veiksniu poveiki visiems Progimnazijos darbuotojams. 

11. Progirnnazija imasi priemoniu, kad kaip imanoma efektyviau butu [gyvendinamos 

psichologinio smurto darbe prevencijos priemones ir skatina darbuotojus apie galimai patirtus ar 

pastebetus psichologinio smurto ir (ar) mobingo atvejus anonimiskai ar atskleidziant savo tapatybe 

pranesti sioje Politikoje nustatyta tvarka (detaliau zr. 12-14 punktus), atvirai kalbeti siomis 

temomis, rodyti netolerancija tokiam elgesiui. 
12. Progimnazija uztikrina darbuotojams galimybe teikti klausimus, siulymus, prasymus ir 

(ar) skundus del pastebeto ar patiriamo psichologinio smurto ir (ar) mobingo darbe. 

13. Jei asmuo kreipesi ne anonimiskai, o atskleisdamas savo tapatybe, Progimnazija 

uztikrina pateiktu duomenu konfidencialuma ir taiko asmenu, pateikusiu informacija apie 

pazeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones. 
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14. Apie Progirnnazijoje psichologinio smurto u mobingo atvejus galima pranesti 

Progirnnazijos mokytoju kambaryje esancio kompiuterio darbalaukyje patalpinta Galimo (-l!) 

psichologinio smurto atvejo (-l!) anketos nuoroda (galima anketa pildyti ir anonimiskai), el. pastu 

psdkomisija@vduprogirnnazija.lt arba i Progirnnazijos paste dezute. 

IIISKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Darbuotojai su sia Politika yra supazindinami pasirasytinai ir atlikdami savo darbo 

funkcijas turi vadovautis sioje Politikoje nustatytais principais. 

16. Progirnnazija uztikrina darbuotojo, pateikusio pranesima konfidencialuma. 

17. Progirnnazija uztikrina, kad darbuotojas bus apsaugotas nuo priesisko elgesio ar 

neigiamu pasekmiu, jeigu darbuotojas pateiks pranesima del psichologinio smurto ar mobingo. Bet 

koks persekiojimas ar priesiskas elgesys pries darbuotoja, kuris pateike pranesima del galimo (-l!) 

psichologinio smurto atvejo (-l!) ir (ar) mobingo, yra draudziamas ir yra laikomas tamybiniu 

nusizengimu ar darbo pareigu pazeidimu, 

18. Uz melaginga pranesima darbuotojas atsako teises aktu nustatyta tvarka. 

19. Sios Politikos nuostatu neigyvendinimas ar netinkamas igyvendinimas uztraukia teises aktu 

nustatyta atsakomybe, 

20. Politika tvirtinama, keiciama ir naikinama Progirnnazijos vadovo isakymu. 


