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MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE
PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. KaiSiadoriq r. Ziehmair4 mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvaras" mobingo ir

psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos apra5as (toliau -
Tvarkos apra5as) nustato istaigos prevencijos ir intervencijos priemoniq sistem4 saugiai aplinkai

nuo mobingo ir psichologinio smurto kurti.

2. Prevencijos tikslas - sukurti toki4 darbo aplinkq, kurioje darbuotojas ar jq grupe

nepatirtq prie5iSkq, neeti5kq, Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, ii:eidLian(iq veiksmq, kuriais

kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbg ir orum4, fizini ar psichologini asmens

neliediamumqt ar kuriais siekiama darbuotoj4 ar jq grupg ibauginti, sumenkinti ar istumti i

beginklg ir bejegg padeti.

3. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos:

3.1. Mobingas - patydiq atmaina, psichologinis smurtas ar bet koks ir bet kokios

formos sisteminis, ilgesni laik4 pasikartojantis ileidLiantis, uZgaulus at kitoks

piktnaudZiaujamo pob[dZio elgesys, nukreiptas prie5 atskir4 (-us) darbuotoj4 (-us), kuriuo

pa1eidfuiama darbuotojo profesine, materialine, socialine ar psichologind gerove, sukeliamas

poveikis psichinei ir fizinei darbuotojo sveikatai, reputacijai, maZinamas darbuotojo

produktyvumas.

3.2. Psichologinis smurtas - tai pasikartojantis ne fizi5kai Zalojantis elgesys,

besiremiantis galios santykiu, kuri Zmogus naudoja tame santykyje silpnesnio asmens atZvilgiu,

del kurio pastarasis daLnu patiria psichologing traum4. Tikslas - kontroliuoti kit4 Zmogq ji
Zeminant, menkinant, izoliuojant, nutildant ir taikant kitas pana5ias strategijas.

3.3. Mobingo ir psichologinio smurto prevencija - organizacijos socialine politika,

planingq ir sistemingq priemoniq visuma, skirta sukurti toki4 darbo aplink4, kurioje darbuotojas

ar jq grupe nepatirtq priesi5kq, neeti5kq, Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, ii:eidl:iandiq veiksmq,

kuriais kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbg ir orum4, fizini ar psichologini asmens

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

beginklg ir bejegE padeti.



2-9

3.4. Mobingo ir psichologinio smurto intervenciia - i5ankstine nuostata,leid1ianti

sprgsti mobingo sukeltas krizines situacijas. Intervencij a - tai intensyvi prevencija. Todel

taikytina ne isiplieskusiems konfliktams gesinti, bet, Lvelgiant sistemiSkai, 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

diskriminacij ai darbuotojq santykiuose.

II SKYRIUS
PAGRINDINIAI ISTAIGOS DARBUOTOJU VEIKLOS IR DARBO ETIKOS

PRINCIPAI

4. Pagrindiniai istaigos darbuotojq veiklos ir darbo etikos principai yra Sie:

4.1. atsakomybO. Kiekvienas istaigos darbuotojas turi atsakyti uZ savo veiksmq

padarinius, naudojamos informacijos, dokumentq tinkam4 naudojim4 ir konfidencialum4;

vadovo reikalavimu atsiskaityti uZ savo veikl4;

4.2. atviramas. Kiekvienas istaigos darbuotojas turi b[ti atviras kitokiam poZi[riui,

pozityvioms iniciatyvoms, dialo gui, bendradarbiavimui, nauj ovems ;

4.3. efektyvumas. Kiekvienas istaigos darbuotojas darbines veiklos rezultatq turi

siekti kuo maZesnemis s4naudomis, jam skirtus i5teklius naudoti ekonomi5kai;

4.4. kurybingumas. Kiekvienas istaigos darbuotojas turi b[ti iniciatyvus, twp

iSsukiq iZvelgti naujas galimybes organizacijos sekmei kurti ir siekti jas igyvendinti;

4.5. lankstumas. Kiekvienas istaigos darbuotojas turi gebeti prisitaikyti prie

kintandiq veiklos sqlygq ir reikalavimq, technologrjq, technikos, darbo organizavimo pokydiq ir

kitq aplinkybiq;

4.6. lojalumas organizacijai. Kiekvienas istaigos darbuotojas savo darbineje

veikloje turi veikti organizacijos labui, nepaZeisti reglamentuojandiq teises aktq, vadovautis

organizacijoje nustatytomis normomis, principais ir politika, prireikus imtis visq teisetq veiksmq,

reikalingq j iems apsaugoti ;

4.7. nesavanaudi5kumas. Kiekvienas istaigos darbuotojas privalo naudoti jam

patiketq istaigos turt4, darbing informacijq tik organizacijos gerovei, darbe nesiekti papildomos

naudos sau ar kitiems su juo susijusiems asmenims;

4.8. s4Ziningumas ir nesali5kumas. Kiekvienas istaigos darbuotojas privalo bUti

objektyvus, priimdamas sprendimus vengti asmeni5kumq; i5klausyti ir pateikti toki4 informacij4,

kuri padetq asmeniui priimti tinkamiausiq sprendim4; nedemonstruoti savo simpatijq ar

antipatijq ir i5skirtinio demesio atskiriems asmenims ar jq grupems;
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4.9. padorumas. Kiekvienas istaigos darbuotojas privalo elgtis nepriekai5tingai,

nepriimti dovanq, pinigq ar paslaugq, iSskirtiniq lengvatq ir nuolaidq i5 asmenq at organizacijq,

siekiandiq daryti itakq organizacijai ar jos reputacijai;

4.10. pagarba. Kiekvienas istaigos darbuotojas privalo gerbti Zmogtl ir pagrindines

jo teises ir laisves, valstybg, jos institucijas ir istaigas, laikytis istatymq, kitq teises aktq;

4.11. politinis neutralumas. Kiekvienas istaigos darbuotojas turi btiti neutralus

politinio proceso dalyviq atZvilgiu;

4.12. profesionalumas. Kiekvienas istaigos darbuotojas turi siekti auk5diausios

kokybes darbines veiklos rezultatt4, deramai atlikti savo pareigas, nuolat tobuleti;

4.13. teisingumas. Kiekvienas istaigos darbuotojas privalo vienodai pagarbiai elgtis

su visais Zmonemis, nepaisydamas jq negalios, tautybes, rasds, lyties, kalbos, kilmes, socialines

padeties, religiniq isitikinimq ir politiniq pailiirq; nepiktnaudliauti jam suteiktomis galiomis;

naudoti savo darbo 1aik4 efektyviai ir tik darbo tikslams;

4.14. skaidrumas. Kiekvieno istaigos darbuotojo darbine veikla turi b[ti skaidri,

suprantama, atviraivertinti; kiekvienas istaigos darbuotojas savo veikloje privalo vengti darbiniq

ir privadiq interesq konflikto.

5. Kiekvienas istaigos darbuotojas savo darbineje veikloje vadovaujasi Sioje tvarkoje

itvirtintais istaigos darbuotojq veiklos ir darbo etikos principais, taip deklaruodami savo

nepakantum4 ir nesitaikstym4 su mobingu, psichologiniu smurtu ir patydiq kult[ra.

6. fstaigos vadovybe, vadovaudamasi Siame tvarkos apra5e itvirtintais istaigos

darbuotojq veiklos ir darbo etikos principais yra atsakingaul darbo etikos politikos formavimq

organizacijoje ir kontroliuoja, kaip darbo etikos politika igyvendinama.

III SKYRIUS

ISTAIGOJE NETOLERUOJAMOS MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SMURTO
APRAISKOS

7. fstaigoje mobingu ir psichologiniu smurtu laikomos Sios taktikos:

7.l.ileminimas. PaZeminimas- vieno asmens ar grupes elgesys kito asmens ar

grupes atZvilgiu, tydiomis arba atsitiktinai uZgaunant pastarojo savigarb4. Asmuo, suvokiantis

elgesi kaip jo paZeminim4, i5gyvena paZeminimo jausm4. PaZeminimu tiesiogiai arba

netiesiogiai imponuojamas Zeminamo asmens nelygiaverti5kumas, akcentuojamas Zeminandio

prana5umas ir socialine hierarchija. /,eminimas visuomet laikomas psichologiniu smurtu ir yta

sudetinis mobingo elementas;

7.2. g4sdinimas (siekis ibauginti). Gqsdinimas - tai priesi5ki, neetiSki, Zeminantys,

agresyvfls, uZgauliojantys, iLeidLiantys veiksmai, kuriais kesinamasi i atskiro darbuotojo ar jq
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grupss garbg ir orum4, fizini ar psichologini asmens neliediamumq ar kuriais siekiama

darbuotoj4 ar jq grupg ibauginti, sumenkinti ar istumti ibeginklg ir bejegg padeti;

7.3. kompetencijos Zeminimas. Kompetencijos Zeminimas pasirei3kia tuo, kai apie

asmen! nuolat blogai atsiliepiama, jo darbas nuolat menkinamas, vie5ai abejojama jo

kompetencijomis, asmuo tampa nuolatiniu neobjektyvios kritikos objektu ir pan.;

7.4. socialind izoliacij a, Izoliacija pasirei5kia 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.

8. {staigoje mobingu ir psichologiniu smurtu laikomi lie veilcsmai:

8.1. boikotas (asmens socialine izoliacija, darbui reikalingos informacijos

neteikimas, dalinis, ne visos informacijos teikimas ir pan.);

8.2. priekabiavimas (uZgaulus elgesys, nepagarbus bendravimas, nepagristos

pretenzijos ir pan.);

8.3. patyiios (prie5i5ki, neeti5ki, Zeminantys, agresyvfls, uZgauliojantys, iZeidZiantys

veiksmai, pasisakymai ir pan.);

8.4. klaidingos informacijos pateikimas, smeEtas (informacijos, neatitinkandios

tikroves ir galindios daryti Zal4 asmens garbei ir orumui, skleidimas, klaidinandios informacijos

perdavimas, siekiant suklaidinti ir pan.);

8.5. materialusis kenkimas (priemoniq, reikalingq darbui at kitq daiktq

pasisavinimas, sunaikinimas ar sugadinimas ir pan. siekiant apsunkinti ar trukdyti asmons darbq).

9. Mobingu ir psichologiniu smurtu istaigoje laikomi veiksmai Siose sriUse.'

9.1. poveikis savirai5kai ir komunikacijai (veiksmai, sunkinantys galimybg asmeni

aktualizuoti kaip sociali4 biitybg ir palaikyti rySius su aplinkiniais, kai apribota galimybe iSreik5ti

savo nuomong, kalbantis asmuo nuolat pertraukiamas, kai bendraujama pakeltu tonu, Saukiama,

garsiai barama,asmens darbas - nuolatines kritikos taikinyje, kritikuojamas privatus asmens

gyvenimas, asmuo terorizuojamas telefonu, grasinama ZodLiu, ra5tu, su asmeniu vengiama

kontaktuoti, atsiribojama paniekinandiais Zvilgsniais, gestais, vengiama kontakto kalbant

uZuominomis, tiesiogiai nieko nepasakant ir pan.), Siais veiksmais kesinamasi i asmening ir

darbinE saviraiSk4, nutraukiami socialiniai kontaktai asmuo socialiai atskiriamas ir

bauginamas;

9.2. puolimas socialinig santykiq srityje (su asmeniu nutraukiami komunikaciniai

rySiai - nebekalbama, nebendraujama, nereaguojama, darbo vieta perkeliama i kita patalp4,

toliau nuo bendradarbiq, bandoma bendradarbiams drausti bendrauti su asmeniu, socialiniai
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rySiai nutraukiami verbaliniu ir neverbaliniu lygmenimis, lokaliai pabreiliama distancija tarp

asmens ir bendradarbiu);

9.3. reputacijos, autoriteto puolimas (siekiama sumenkinti asmens reputacij4 ir

itikinti jo menkaverti5kumu: apie puolamqfi nuolatos neigiamai atsiliepiama, asmuo tampa

nuolatiniq paskalq objektu, asmuo i5juokiamas, pa5iepiamas, skleidZiama nuomone, itarimai, jog

asmuo gali buti psichi5kai nesveikas, pamegdZiojimas siekiant pasi5aipyti, puolamos politines

arba religinds asmens paZifiros, juokiamasi i5 privataus gyvenimo, pajuokq objektu tampa

tautybe, ras6, lytis, amZius, asmuo verdiamas atlikti darbus, kurie Lalingai veikia jo

pas4mong, darbinis ina5as be pagrindo vertinamas neigiamai, liguistai, abejojama visais asmens

sprendimais, asmeniui adresuojami keiksmaZodiliai arba kitokie neigiami Zodhiai, seksualinio

pobfidZio uZuominos arba verbaliniai seksualiniai pasifllymai, asmens autoritetas ir reputacija

puolami neformaliaisiais komunikacijos kanalais, naudojantis i5ankstinemis neigiamomis

nuostatomis, prietarais ir stereotipais, tokie veiksmai asmeniui kelia skausm4 ir sunkina gyrLybq,

nes stereotipine informacija nediskutuojama ir negrindZiama objektyviais frodymais);

9.4. pasikdsinimas i profesing ir gyvenimo kokybg (beprasmiq, neatitinkandiq

kompetencijos uZduodiq skyrimas, nu5alinimas nuo sridiq, uZ kurias asmuo buvo atsakingas,

pernelyg didelio (diskriminuojandio, neadekvataus) darbo krflvio skyrimas, perdetas darbo

kontroliavimas ir nerealiis terminai, uZduotys, kurios vir5ija asmens gebejimus, i5 anksto Linant,

kad jos nebus atliktos arba bus atliktos ne be priekai5tq, nuolat skiriamos naujos

uZduotys, skiriamos iLeidiliandios darbo uZduotys, skiriamos darbo uZduotys, kurios virSija

kvalifikacij4 siekiant demaskuoti t.y. parodyti, kad asmuo nesugeba dirbti);

9.5. tiesioginis puolimas sveikatos srityje (asmuo verdiamas dirbti sveikatai

Zalingus darbus, grasinama panaudoti fizing jeg4, naudojama ftzine jega siekiant

pamokyti, grubus elgesys, daroma materialine Lala arba verdiama patirti iSlaidas, seksualinis

priekabiavimas).

10. Pastebetas fizinio ar psichologinio smurto atvejis darbe turi bflti sprendZiamas

konkrediais veiksmais ir bendromis pastangomis, numatant fizines ir psichologines rizikos

prevencines priemones.

IV SKYRIUS
PRIES MOBING,T IR PSICHOLOGINT SMURT^T NUKREIPTA STRATEGIJA

ll.[staigoje prie5 mobing4 ir psichologini smurt4 nukreipta strategija apima

veiksmingas mobingavimo bei psichologinio smurto atvejq sprendimo proceduras ir veiksmus.

12. Pagrindinis strategijos tikslas yra kiek imanoma greidiau sustabdyti ir pakeisti

elgesi, kuris Zemina darbuotoj q, Leid1ia jo vertg ir orumQ.
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13. Prie5 smurt4 nukreipta strategija numato atsakingq asmem+ pareigas.

14. Kiekvienas istaigos darbuotojas, pastebejgs (patyrgs) bet kokio pobtdZio

mobingo ar psichologinio smurto aprai5kas, apie tai nedelsiant informuoja:

14. 1. tiesiogini vadov4;

14.2. psichologg;

14.3. etikos komisijos pirminink4;

14.4. darbo gindq komisij4 prie Valstybines darbo inspekcijos (kai auk5diau nurodyti

asmenys nesiima veiksmq, galindiq uZkirsti keli4 mobingui ir psichologiniam smurtui).

15. [staigos vadovybe, gavusi informacij4 apie organizacijoje pastebetas mobingo ar

psichologinio smufto apraiSkas, isipareigoja:

i 5 . 1 . uZtikrinti mobingo ir psichologinio smurto atvej q registravim q ir analizg;

| 5 .2. uLtikrinti neatideliotinq, obj ektyvi4 skundq anahzg ;

15.3. uZtikrinti teising4 ir saugq skundq ir konfliktiniq situacijq sprendimo proces4;

15.4. skatinti darbuotojus atvirai kalbeti apie mobingo ir psichologinio smurto darbe

problem4;

15.5. itraukti darbuotojus i sprendimq priemimo procesus;

1 5.6. nepalikti nei5sprgstq konfl iktq;

15.1. ultikrinti ir anonimi5kai gautos informacijos (skundq) analizE.

16. |staigos vadovybe savo asmeniniu pavyzdZiu moko ir skatina darbuotojus:

16.1. nubreZti ai5kias kiekvieno darbuotojo atsakomybes ribas;

16.2. puoseleti organizacijos pagarbaus bendravimo ir bendradarbiavimo kult[r4,

vertybes;

16.3. deklaruoti nepakantum4 bet kokiai mobingo, psichologinio smurto, patydiq

formai, aiSkiai parodant, kad tokie veiksmai yra neteiseti ir netoleruojami organizacijoje;

17. [staigos vadovybe, igyvendindama prie5 mobing4 ir psichologini smurl4

nukreipt4 strategij4, isipareigoj a:

17.1. uZtikinti, kad sprendimai bus priimami vadovaujantis objektyvumo ir

neSali5kumo principais;

77.2. garantuoti konfidencialum4 ir objektyvum4 mobingo ir psichologinio smurto

atveju dalyviq atZvilgiu;

17.3. garantuoti smurto aukoms tinkam4 pagalbq;

17 .4. taikyti drausmines priemones smurtautoj ams.

17.5. uliikrinti prie5 smurt4 nukreiptq veiksmq nepertraukiamum4;

17.6. tobulinti antimobingo ir prie5 psichologini smurt4 nukreiptas strategijas;
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17.7. organizuoti pries mobing4 ir psichologini smurt4 nukreiptus darbuotojq ir

vadovybes mokymus;

18. Kiekvienas istaigos darbuotojas, neatsiZvelgiant i jo rasg, tautybg, amLh4,

socialing padeti, isitikinimus, orientacij q, uLimamas pareigas, turi teisg:

18.1. i darbo aplink4 be mobingo, patydiq, psichologinio smurto aprai5kq;

18.2. i ai5kiai apibreLtqvaidmeni darbe ir ai5kias atsakomybes;

18.3. i istaigos le5omis organizuojamus mobingo ir psichologinio smurto atpaZinimo

ir iveikos mokymus;

1 8.4. i psichologin g pagalbq;

18.5. ipagarbq bendravim4 ir dalyki5kus darbinius santykius;

18.6. i galimybg derinti darbo ir asmeninio gyvenimo poreikius;

18.7.aktyviai dalyvauti vertinant profesing rizikq, tiriant psichologini klimat4

!staigoje;

18.8. teikti pasi[lymus kuriant bei igyvendinant prie5 mobing4 ir psichologini smurt4

nukreipt4 strategij4;

18.9. bendradarbiauti su profesinemis sqjungomis, darbuotojq atstovais, darbuotojq

atstovq or ganizacijomi s.

V SKYRIUS
PREVENCINIAI VEIKSMAI, NUKREIPTI PRIES NTOBTNGA IR PSICHOLOGINI

SMURT4

19. {staigoje i5skiriami prevenciniai veiksmai, nukreipti prieS mobing4 ir

psichologini smurt4:

19.1. Pirmin6 prevencija - veiksmai, skirti pa5alinti mobingo, psichologinio smurto

apraiSkas ir taip sumaZinti neigiam4 jo itak4 darbuotojams:

19.1.1. psichosocialines ir fizines darbo aplinkos gerinimas (darbo aplinkos keitimas,

lanksdiq darbo grafikq tvirtinimas, darbuotojq itraukimas, griZtamojo rySio suteikimas);

19.1.2. mobingo ir psichologinio smurto atvejq registravimas ir organizacijos

kultiiros ugdymas (registruojant mobingo ir psichologinio smurto atvejus ir juos i5samiai

analizuoj ant iSmokstama veiksmingiau valdyti psichologini smurt4 darbe);

l9.l.3.pagarba, atidumu ir atvirumu gristas bendradarbiq, darbuotojq ir vadovo

bendravimas, vadovo parama darbuotojams sprendZiant problemas malina mobingo,

psichologinio smurto darbe rizikqbei ugdo organizacing kulttir4.

19.2. Antrin6 prevencija - prie5 mobingq, psichologini smurtq nukreiptos istaigos

politikos formavimas:
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lg.2.L darbuotojai informuojami apie istaigos parengt4 prie5 smurt4 nukreipt4

strategij4;

19.2.2, organizuojami mokymai vadovams ir darbuotojams mobingo, psichologinio

smurto temomis (darbuotojai mokomi kaip nustatyti galimas mobingo, psichologinio smurto

situacijas, kokie galimi psichologinio smurto Salinimo sprendiniai, bendravimo igfldZiq, kurie

padetq i5vengti psichologinio smurto irlar ji sumaZinti; kaip skatinti teigiam4 aplink4 darbe bei

teisinio gynimo galimybes. Vadovai mokomi suprasti ir paai5kinti istaigos prie5 mobing4 ir

psichologini smurt4 nukreipt4 strategij4, pastebeti netinkam4 savo ir darbuotojq elgesi, ivertinti

darbo aplink4 ir numatyti priemones, kurios padetq i5vengti mobingo ir psichologinio smurto

darbe, padeti nukentejusiems darbuotojams, uZtikrinti informacijos apie patyrusius smurt4

darbuotojus konfidencialum4 pagal galiojandius teises aktus, palaikyti darbuotojus ir skatinti

abipuse pagarba grist4 darbo aplinkq).

19.2.3. Tretin6 prevencija - visapuse pagalba psichologini mobing4 ar psichologini

smurt4 patyrusiems asmenims ir taikomos drausmines nuobaudos smurtautojams.

20. Visais mobingo, psichologinio smurto atvejais (ivykusiais at itariamais)

kiekvienas istaigos darbuotojas:

20.1. nedelsdamas reaguoja i bet kokias mobingo, psichologinio smurto aprai5kas,

ai5kiai i5sakydamas savo pozicijq;

20.2. primena smurtauj andiam asmeniui elgesio taisykles;

20.3. dalyvauja ivykusio smurto atvejo tyrime, bendradarbiauja su suinteresuotais

asmenimis ar institucij omis.

21. {staigos vadolybe, pastebejus ar gavus informacijq apie bet kokias mobingo ar

psichologinio smurto apraiSkas:

21.1. nedelsiant i5siai5kina situacij4, nustato, koks tai atvejis, asmeniui primena

elgesio taisykles;

21.2. nedelsiant, t4 padiq dien4, organizuoja individualius pokalbius su smurt4

patyrusiu asmeniu, smurtavusiu asmeniu, jei yra - su smurto liudininku;

21.3. esant poreikiui kreipiasi del specialistq pagalbos nukentejusiam asmeniui

teikimo;

21.4. vykdo tolesng smurto situacijos stebesen4;

21.5. nustadius sudetingesni smurto atveji arba nesiliaujant smurtui, suraSo tarnybini

prane5im4, kuriame pateikia vis4 Zinomq informacij4, susijusi4 su smurto atveju.
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22. [staigos vadovas, gavgs tarnybiniprane5im4, turi nedelsdamas i5siai5kinti smurto

situacij4, ivertinti ivyki, numatyti pagalb4 nukentejusiajam istaigos darbuotojui bei veiksmus,

kuriq bus imtasi smurtui uZkirsti darbo aplinkoje.

23. Visi mobingo ar psichologinio smurto atvejai istaigoje yra registruojami,

nagrinejami ir uZkardomi.

24.Mobinguotojq ir smurtautojq veiksmai yra traktuojami kaip Siurk5tus darbo

pareigq paZeidimas, pasireiSkgs priekabiavimu, diskriminacinio pobtdZio veiksmais ar garbds ir

orumo paZeidimu kitq darbuotojq ar trediqjq asmenq atLvilgiu darbo metu ar darbo aplinkoje,

taip, kaip nustatyta LR darbo kodekse. Tokiems asmenims, darbdavio sprendimu, gali blti

taikomos darbo kodekse nustatytos sankcijos.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. fstaigos psichologinis klimatas daugeliu atvejq priklauso ne tik nuo istaigos

vadovq, bet ir darbuotojq. lstaigos darbuotojai turi bflti jautriis ir pastab[s savo kolegq atZvilgiu

- padeti darbo metu, gerbti vieni kitus, vertinti atliekam4 darbq, b[ti lojal[s.

26. Su Siuo tvarkos apra5u pasira5ytinai supaZindinami visi Kai5iadoriq r. Ziehmairq

mokyklos-d arLelio,,Vaiky stes dvarasoo darbuotoj ai.


