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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
VYKDOMOS FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJUS
IR FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU PREVENCIJOS PROCEDŪRŲ
PATVIRTINIMO
2020 m. kovo 27 d. Nr. SPCV1Lazdijai
Vadovaudamasi viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro įstatų, patvirtintų Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-43 „Dėl viešųjų įstaigų
įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“, 61.14. papunkčiu, viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų
centro direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
kovo 31 d. sprendimu Nr. 5TS-1546 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“, 7.10. papunkčiu:
t v i r t i n u viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro skundų vykdomos
fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu
prevencijos procedūras (pridedama).
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PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Lazdijų
socialinių paslaugų centro
direktoriaus
2020 m. kovo 27 d.
Įsakymu Nr. SPCV1VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VYKDOMOS
FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJUS
IR FINANSINIO PIKNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU PREVENCIJOS PROCEDŪROS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Tikslas: užkirsti kelią fiziniam ir psichologiniam smurtui prieš paslaugų gavėjus ir
finansiniam piktnaudžiavimui jų atžvilgiu.
Vartojamos sąvokos:
1. Smurtas – visa, kas daro asmeniui psichologinę, fizinę, dvasinę, emocinę žalą ir
sukelia kančią, grasinimai, bandymai apriboti asmens laisvę, nepriežiūra.
2. Fizinis smurtas: veiksmas, kuriuo siekiama sukelti skausmą arba sužaloti.
Fizinio smurto pagrindinis tikslas yra ne tik sukelti fizinį skausmą, bet ir apriboti kito asmens
apsisprendimo laisvę.
3. Psichologinis (emocinis) smurtas: tyčiojimasis, grasinimai, gąsdinimai,
užgauliojimai, atstūmimas, emocinis šaltumas, žodinė agresija, nepagarbus elgesys ar
ignoravimas, kalbėjimas pakeltu tonu ar asmens orumą žeminančiu tonu ir kt.
4. Finansinis smurtas: paslaugų gavėjų pinigų arba daiktų pasisavinimas, pinigų
prievartavimas, neteisėtas finansinių lėšų panaudojimas.
5. Patyčios – psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens tyčiniai,
pasikartojantys veiksniai, siekiant įžeisti, įskaudinti ar kitaip sukelti psichologinę ar fizinę žalą
kitam asmeniui.
II.

SMURTĄ PROVOKUOJANTYS IR SMURTUI NELEIDŽIANTYS
ATSIRASTI VEIKSNIAI

6. Veiksmai galintys išprovokuoti smurtą:
6.1. dažni, neįvardijami ir neišsprendžiami konfliktai;
6.2. didelis darbuotojų darbo krūvis;
6.3. teisingumo ir saugumo jausmo darbo vietoje trūkumas.
7. Veiksmai, neleidžiantys smurtui atsirasti:
7.1. naujų reagavimo į smurto atvejus būdų, kurie padėtų megzti lygiavertiškesnius
ir nuoširdesnius santykius tarp paslaugų gavėjų ir Viešosios įstaigos socialinių paslaugų centro
(toliau - Centro) darbuotojų, ieškojimas;
7.2. konstruktyvus konfliktų sprendimas;
7.3. reagavimas nedelsiant į bet kokios formos smurtą;
7.4. Centro darbuotojų informavimas ir komunikavimas apie įvykusį smurto atvejį;
7.5. triukšmo, intrigų, apkalbų vengimas, draudimas skleisti asmens garbę ir orumą
žeminančią informaciją;
7.6. dalykinės ir darbinės darbo atmosferos užtikrinimas, gerų tarpusavio santykių
skatinimas;
7.7. Centro darbuotojų ir paslaugų gavėjų, bei kitų suinteresuotų asmenų tarpusavio
pagarba;
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7.8. Centro darbuotojų vertybių puoselėjimas: profesionalumas, atsakingumas,
pagarba žmogui, bendradarbiavimas, tobulėjimas, lojalumas, konfidencialumas.
III.

SMURTO PREVENCIJOS PROCEDŪROS

8. Fizinio ir psichologinio smurto (prieš paslaugų gavėjus) ir finansinio
piktnaudžiavimo (jų atžvilgiu) prevencijos procedūros:
8.1. Centro darbuotojų švietimas - veikla, skirta smurto rizikai mažinti, apimanti
visų darbuotojų švietimą, informavimą ir kt. priemones;
8.2. emociškai saugios aplinkos sukūrimas;
8.3. vadovautis Centro vidaus tvarkos taisyklėse bei pareigybės aprašymuose
numatytomis elgesio normomis;
9. Centro darbuotojams taikomos prevencinės priemonės:
9.1. kalbėjimas su Centro darbuotojais apie elgesį galimo smurto metu;
9.2. darbuotojų supažindinimas su elgesio taisyklėmis, jų aptarimas;
9.3. darbuotojų informavimas, aptarimas dėl tikslaus paslaugų gavėjų finansų
paskyrimo ir panaudojimo;
9.4. klientų apsipirkimo čekių pateikimas ir finansinės ataskaitos.
IV.

SMURTO PREVENCIJĄ UŽTIKRINANTIS CENTRO DARBUOTOJŲ
ELGESYS

10. Centro darbuotojas darbo metu privalo:
10.1. kalbėti tyliu ir ramiu balsu, kontroliuoti kalbos tembrą, naudoti nedaug ir
paprastus žodžius, tiksliai perduodančius ką nori pasakyti, kalbėti minint vardus tų, su
kuriais kalbama;
10.2. naudoti kuo daugiau vizualios medžiagos, derinti verbalinę kalbą su
parodomąja medžiaga;
10.3. rasti kiekvienam priimtiną individualų kalbėjimo būdą, kuris leistų susikalbėti
su nekalbančiu paslaugų gavėju;
10.4. elgtis švelniai, atidžiai, rūpestingai, pozityviai, nepamiršti siekiamų tikslų,
sudaryti galimai daugiau situacijų, leidžiančių asmeniui rinktis;
10.5. nuolat stebėti paslaugų gavėjų nuotaikas, elgesį.
11. Centro darbuotojui darbo metu neleistina:
11.1. šaukti, impulsyviai reaguoti, sutelkti dėmesį į negatyvų elgesį;
11.2. išjuokti, pažeminti, nuvertinti paslaugų gavėjus kitų asmenų akivaizdoje;
11.3. taikyti psichologinį poveikį, naudojant šantažą;
11.4. priimti sprendimus neatsiklausus paslaugų gavėjų;
11.5. skirti paslaugų gavėjui betikslę užduotį.
V.

REAGAVIMO Į SMURTĄ, PIKTNAUDŽIAVIMĄ IR PATYČIAS ĮSTAIGOJE
TVARKA

12. Centro darbuotojai reaguoja į smurtą ir patyčias, nepriklausomai nuo smurto ir
patyčių formos, smurtaujančio ar smurtą patiriančio asmens.
13.Pastebėjus ar įtarus smurto ar finansinio piktnaudžiavimo atvejį tos pačios
dienos eigoje informuojamas Centro direktorius.
14. Centro direktorius, gavęs informaciją apie konfliktą, tą pačią dieną (vėliausiai,
per 3 darbo dienas) kviečia suinteresuotas šalis ir kartu ieško sprendimo būdų.
15. Smurtinį veiksmą atlikęs darbuotojas rašo pasiaiškinimą Centro direktoriui,
kuris įspėja Lietuvos Respublikoje darbo kodekse numatyta tvarka arba imasi kitų
priemonių.
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16. Drausminių, prevencinių priemonių numatymas ir stebėsena.
17. Ilgalaikės pagalbos smurto aukai ir smurtautojui teikimas.
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