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PATVIRTINTA

PaneveZio rajono socialiniq paslaugq centro

direktoriaus}lZ2 m. sPalio 27 d.

isakymu Nr. V-296

MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE

PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

l. paneveZio rajono socialiniq paslaugq centro (toliau- Centras) mobingo ir psichologinio smurto darbo

aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) nustato Centro

prevencijos ir intervencijos priemoniq sistem4 saugiai aplinkai nuo mobingo ir psichologinio smufto

kurti.

2. prevencijos tikslas - sukurti tokiq darbo aplink4, kurioje darbuotojas ar jq grupe nepatirtq prie5i5kq,

neetiSkq, Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq, !ZeidZiandiq veiksmq, kuriais kesinamasi i atskiro

darbuotojo ar jq grupes garbg ir orum4, fizini ar psichologini asmens neliediamumQ ar kuriais siekiama

darbuotoj4 ar jq grupg ibauginti, sumenkinti ar istumti i beginklg ir bejegq padeti'

3. Tvarkos apraSe vaftojamos s4vokos:

3.1. Mobingas - patydiq atmaina, psichologinis smufias ar bet koks ir bet kokios formos sisteminis,

ilgesni laik4 pasikartojantis iZeidZianris, uZgaulus ar kitoks piktnaudZiaujamo pobDdZio elgesys,

nukreiptas pries atskirq (-us) darbuotoj4 (-us), kuriuo paieidLiama darbuotojo profesine, materialine,

socialine ar psichologind gerovd, sukeliamas poveikis psichinei ir fizinei darbuotojo sveikatai,

reputacijai, maZinamas darbuotojo prodttktyvumas.

3.2. psichologinis smurtas - tai pasikartojantis ne fiziSkai Zalojantis elgesys, besiremiantis galios

santykiu, kurl Zmogus naudoja tame santykyje silpnesnio asmens atLvilgiu, del kurio pastarasis daLnai

patiria psichologing traum4. Tikslas - kontroliuoti kit4 Zmogq jf 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 prie5iSkq, neetiSkq, Zeminandiq, agresyvitl, uZgauliq, iZeidZiandiq veiksmq, kuriais

kesinamasi ! atskiro darbuotojo ar jq grupes garbg ir orum?, fizini ar psichologini asmens neliediamum4

ar kuriais siekiama darbuotoj4 ar jq grupg lbauginti, sumenkinti ar istumti i beginklg ir bejegg padeti.

3.4. Mobingo ir psichologinio smurto intervencija - i5ankstine nuostata, leidZianti sprgsti mobingo

sukeltas krizines situacijas. Intervencija - tai intensyvi prevencija.

3.5. Mobingo ir psichologinio smurto pirmine intervencijos uZduotis - lokalizuoti konflikt4 iki

lemiamojo lvykio, o dar veiksmingiau - vystyti kultUrini ir organizacini imunitet4 patydioms,

priekabems ir radikaliausiai konfliktq formai - mobingui, kaip diskriminacijai darbuotojq santykiuose.

II SKYRIUS

PAGRINDINIA I CENTRO DARBUOTOJU

VEIKLOS IR DARBO ETIKOS PRINCIPAI

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

4.1. atsakomybe. Kiekvienas Centro darbuotojas turi atsakyti uZ savo veiksmq padarinius, naudojamos

informacijos, dokumentq tinkam4 naudojim4 ir konfidencialum4; vadovo reikalavimu atsiskaityti uZ

savo veiklq;

4.2. atvirumas. Kiekvienas Centro darbuotojas turi buti atviras kitokiam poZilriui, pozityvioms

iniciatyvoms, dialogu i, bendradarbiavimui, nauj ovems;

4.3. efektyvumas. Kiekvienas Centro darbuotojas darbines veiklos rezultatq turi siekti kuo maZesndmis

sqnaudomis, jam skirtus iSteklius naudoti ekonomiSkai;

4.4. k[rybingumas. Kiekvienas Centro darbuotojas turi b[ti iniciatyvus, tarp iSS[kiq iLvelgti naujas

galimybes organizacijos sekmei kurti ir siektijas igyvendinti;

4.5. lankstumas. Kiekvienas Centro darbuotojas turi gebeti prisitaikyti prie kintandiq veiklos s4lygq ir

reikalavimq, technologijq, technikos, darbo organizavimo pokydiq ir kitq aplinkybiq;

4.6. lo.lalumas organizacijai. Kiekvienas Centro darbuotojas savo darbineje veikloje turi veikti

organizacijos labui, nepaZeisti reglamentuojandiq teisds aktq, vadovautis organizacijoje nustatytomis

normomis, principais ir politika, prireikus imtis visq teisetq veiksmq, reikalingq jiems apsaugoti;

4.7. nesavanaudi5kumas. Kiekvienas Centro darbuotojas privalo naudoti jam patiket4 istaigos turt4,

darbing informacij4 tik organizacijos gerovei, darbe nesiekti papildomos naudos sau ar kitiems su juo



susuuslems asmenlms;

4.g. s4Zinilgumas ir nesaliSkumas. Kiekvienas Centro darbuotojas privalo b[ti objektyvus, priimdamas

sprendimus vengti asmeni5kumq, i5klausyti ir pateikti toki4 informacij4, kuri padetq asmeniui priimti

tinkamiausi4 sprendim4, nedemonstruoti savo simpatijq ar antipatijq ir iSskirtinio demesio atskiriems

asmenims ar jq gruperns;

4.9. padorumas. Kiekvienas Centro darbuotojas privalo elgtis nepriekaiStingai, nepriimti dovanq,

pinigq ar paslaugq, iSskirtiniq lengvatq ir nuolaidq i5 asmenq ar organizacijq, siekiandiq daryti itak4

istaigai ar jos reputaciiai;

4.10. pagarba. Kiekvienas Centro darbuotojas privalo gerbti Zmogq ir pagrindines jo teises ir laisves,

valstybg, jos institucijas ir !staigas, laikytis istatymq, kitq teises aktq;

4.11. politinis neutralumas. Kiekvienas Centro darbuotojas turi bDti neutralus politinio proceso dalyviq

atZvilgiu;

4.12. profesionalumas. Kiekvienas Centro darbuotojas turi siekti auk5diausios kokybes darbines veiklos

rezultatq, derarnai atlikti savo pareigas, nuolat tobuleti;

4.13. teisingumas. Kiekvienas Centro darbuotojas privalo vienodaipagarbiai elgtis su visais Zmonemis,

nepaisydamas jrl negalios, tautybes, rases, lyties, kalbos, kilmes, socialines padeties, religiniq

lsitikinimq ir politiniq paLiirq; nepiktnaudZiauti jam suteiktomis galiomis, naudoti savo darbo laik4

efektyviai ir tik darbo tikslams;

4.14. skaidrumas. Kiekvieno Centro darbuotojo darbine veikla turi buti skaidri, suprantama, atvira,

kiekvienas !staigos darbuotojas savo veikloje privalo vengti darbiniq ir privadiq interesq konflikto'

5. Kiekvienas Centro darbuotojas savo darbineje veikloje vadovaujasi Sioje tvarkoje itvirtintais Centro

darbuotojq veiklos ir darbo etikos principais, taip deklaruodami savo nepakantumQ ir nesitaikstymq su

mobingu, psichologiniu smurtu ir patydiq kultura.

6. Centro direktorius, vadovaudamasis Siame tvarkos apra5e

darbo etikos principais yra atsakingas uL darbo etikos

kontroliuoja, kaip darbo etikos politika igyvendinama.

III SKYRIUS

NETOLERUOJAMOS MOBINGO

IR PSICHOLOGINIO SMURTO APRAISKOS

iwirtintais istaigos darbuotojq veiklos

politikos formavimq organizacijoje

lr

lr



7. Centre mobingu ir psichologiniu smurtu laikomos Sios taktikos:

7.1. Zeminimas. PaZeminimas - vieno asmens ar grupes elgesys kito asmens ar grupes atZvilgiu,

tydiomis arba atsitiktinai uLgaunant pastarojo savigarb4. Asmuo, suvokiantis elgesi kaip jo

paZeminim4, i5gyvena paZeminimo jausm4. PaZeminimu tiesiogiai arba netiesiogiai imponuojamas

Zeminamo asmens nelygiavertiSkumas, akcentuojamas Zeminandio prana5umas ir socialine hierarchija.

:
Zeminimas visuomet laikomas psichologiniu smuftu ir yra sudetinis mobingo elementas;

1.2. gqsdinimas (siekis ibauginti). G4sdinimas - tai priesiSki, neeti5ki, Zeminantys, agresyv[s,

uZgauliojantys, iLeidLiantys veiksmai, kuriais kdsinamasi i atskiro darbuotojo ar jq grupes garbq ir

orumq, frzini ar psichologini asmens neliediarnurnq ar kuriais siekiama darbuotoj4 ar jq grupq ibauginti,

sumenkinti ar istumti i bejegg padeti;

7.3. kompetencijos Zeminimas. Kompetencijos Zeminimas pasireiSkia tuo, kai apie asmeni nuolat

blogai atsiliepiama, jo darbas nuolat menkinamas, viesai abejojama jo kompetencijomis, asmuo tampa

nuolatiniu neobjektyvios kritikos objektu ir pan.;

7.4. socialine izoliacija. Izoliacija pasirei5kia tuo, kad su asmeniu yra vengiama bendrauti net ir

darbiniais klausimais, asmeniui nesuteikiama visa darbui reikalinga informacija, i komunikacijos

boikotq raginami isitraukti ir kiti kolektyvo nariai, asmuo ignoruojamas.

8. Centre mobingu ir psichologiniu smurtu laikomi Sie veiksmai:

8.1. boikotas (asmens socialine izoliacija, darbui reikalingos informacijos neteikimas, dalinis, ne visos

inforrr-racijos teikimas ir pan.);

8.2. priekabiavimas (uZgaulus elgesys, nepagarbus bendravimas, nepagristos pretenzijos ir pan.);

8.3. patydios (prieSiSki, neetiSki, Zeminantys, agresyv0s, uZgauliojantys, ii.eidLiantys veiksmai,

pasisakymai ir pan.);

8.4. klaidingos informacijos pateikimas, SmeiZtas (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 ar kitq daiktq pasisavinimas, sunaikinimas ar

sugadinimas ir pan. siekiant apsunkinti ar trukdyti asmens darb4).

9, Mobingu ir psichologiniu smurtu Centre laikomi veiksmai Siose srityse:

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

socialiq butybq ir palaikyti ry5ius su aplinkiniais, kai apribota galimybe i5reik5ti savo nuomonQ,



kalbantis asmuo nuolat pertraukiamas, kai bendraujama pakeltu tonu, Saukiama, garsiai barama,

asmens darbas - nuolatines kitikos taikinyje, kritikuojamas privatus asmens gyvenimas, asmuo

terorizuojamas telefonu, grasinama LodLiu, ra5tu, su asmeniu vengiama kontaktuoti, atsiribojama

paniekinandiais Zvilgsniais, gestais, vengiama kontakto kalbant uZuominomis, tiesiogiai nieko

nepasakant ir pan.), Siais veiksmais kesinamasi i asmening ir darbing savirai5kq, nutraukiami socialiniai

kontaktai - asmuo socialiai atskiriamas ir bauginamas;

9.2. puolimas socialiniq santykiq srityje (su asmeniu nutraukiami komunikaciniai rySiai - nebekalbama,

nebendraujama, nereaguojama, darbo vieta perkeliama i kitq patalp4, toliau nuo bendradarbiq, bandoma

bendradarbiams drausti bendrauti su asmeniu, socialiniai rySiai nutraukiami verbaliniu ir neverbaliniu

ly gmenim is, lokal iai pabrdLiama distancij a tarp asmens ir bendradarbiq) ;

g.3. reputacijos, autoriteto puolimas (siekiama sumenkinti asmens reputacijq ir itikinti jo

menkaverti5kumu: apie puolam4j! nuolatos neigiamai atsiliepiama, asmuo tampa nuolatiniq paskalq

objektu, asmuo i$juokiamas, pa5iepiamas, skleidZiama nuomone, itarimai, jog asmuo gali b[ti

psichi5kai nesveikas, pamegdZiojimas siekiant pasi5aipyti, puolamos politines arba religines asmens

paZi[ros, juokiamasi i5 privataus gyvenimo, pajuokq objektu tampa tautybe, rase, lytis, amZius, asmuo

verdiamas atlikti darbus, kurie Zalingai veikia jo pas4mong, darbinis ina5as be pagrindo vertinamas

neigiamai, liguistai, abejojama visais asmens sprendimais, asmeniui adresuojami keiksmaZodLiai arba

kitokie neigiami LodLiai, seksualinio pobfidZio uZuominos arba verbaliniai seksualiniai pasi0lymai,

asmens autoritetas ir reputacija puolami neformaliaisiais komunikacijos kanalais, naudojantis

i5ankstinemis neigiamomis nuostatomis, prietarais ir stereotipais, tokie veiksmai asmeniui kelia

skausm4 ir sunkina gynybQ, nes stereotipine informacija nediskutuojama ir negrindZiama objektyviais

irodymais);

9.4. pasikesinimas ! profesing ir gyvenimo kokybg (beprasmiq, neatitinkandiq kompetencijos uZduodiq

skyrimas, nu$alinimas nuo sridiq, uL. kurias asmuo buvo atsakingas, pernelyg didelio

(diskriminuojandio, neadekvataus) darbo kriivio 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 iZeidZiandios darbo uZduotys,

skiriamos darbo uZduotys, kurios vir5ija kvalifikacij4 siekiant demaskuoti, t. Y.parodyti, kad asmuo

nesugeba dirbti);

9.5. tiesioginis puolimas sveikatos srityje (asmuo verdiamas dirbti sveikataiLalingtts darbus, grasinama

panaudoti fizing jeg4, naudojama fizine jega siekiant pamokyti, grubus elgesys, daroma materialine



Lala arba verdiama patirti i5 laidas, seksualini s priekabi avimas).

10. pastebetas fizinio ar psichologinio smurto atvejis darbe turi btiti sprendZiamas konkrediais

veiksmais ir bendromis pastangomis, numatant frzines ir psichologines rizikos prevencines priemones.

IV SKYRIUS

PRteS MOBINGA IR PSICHOLOGINI SMURT,{ NUKREIPTA STRATEGIJA

ll. Centre prie$ mobingq ir psichologini smurtq nukreipta strategija apima veiksmingas mobingavimo

bei psichologinio smurto atvejq sprendimo procedlras ir veiksmus.

12. Pagrindinis strategijos tikslas yra kiek lmanoma greidiau sustabdyti ir pakeisti elgesi, kuris Zemina

darbuotoj4, LeidL\aio vertq ir orumq.

13. Prie5 smurt? nukreipta strategija numato atsakingq asmenq pareigas.

14. Kiekvienas Centro darbuotojas, pastebejgs (patyrgs), bet kokio pobldZio mobingo ar psichologinio

smurto apraiSkas, apie tai nedelsiant informuoja:

14. l. padalinio vadov4;

1 4,2. direktori au s pavadu otoj q social iniam s reikal am s ;

14.3. direktoriq;

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

veiksmq, galindiq uZkirsti keliq mobingui ir psichologiniam smurtui).

15. Centro vadovybe, gavusi infbrmacij4 apie organizacijoje pastebetas mobingo ar psichologinio

smurto apraiSkas, isiparei goj a:

15. I . uZtikrinti mobingo ir psichologinio smurto atvejq registravim qir analizq;

| 5 .2. uLtikrinti n eatidel i otinq, obj ektyv i4 skundq analizg;

15.3. uZtikrinti teisingq 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 neiSsprgstq konfl iktq;

15.7. uZtikrinti ir anonimi5kai gautos infbrmacijos (skundq) analizg.

16. Centro vadovybe savo asmeniniu pavyzdZiu moko ir skatina darbuotojus:

16.1. nubreZti aiSkias kiekvieno darbuoto.lo atsakomybes ribas;

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



16.3. deklaruoti nepakantum4 bet kokiai mobingo, psichologinio smurto, patydiq formai, ai5kiai

parodant, kad tokie veiksmai yra neteiseti ir netoleruojami organizacijoje;

17. Cenrro vadovybd, lgyvendindama prie5 mobing4 ir psichologini smurt4 nukreipt4 strategij4,

isipareigoja:

l7.l . uZtikrinti, kad sprendimai bus priimami vadovaujantis objektyvumo ir nesali5kumo principais;

17.2. garantuoti konfidencialum4 ir objektyvum4 mobingo ir psichologinio smurto atveju dalyviq

atZvilgiu;

17.3. gatantuoti smurlo aukoms tinkam4 pagalbq;

17 .4. taikyti drausmines priemones smuftautojams'

17.5. uZtikrinti prieS smurlq nukreiptq veiksmq nepertraukiamumq;

17.6. tobulinti antimobingo ir prieS psichologini smurt4 nukreiptas strategijas;

17.7. organizuoti prie$ mobing4 ir psichologini smurl4 nukreiptus darbuotojq ir vadovybes mokymus;

18. Kiekvienas Centro darbuotojas, neatsiZvelgiant ! jo rasE, tautybg, amLi'q, socialinq padeti,

isitikinimus, orientacij4, uZimamas pareigas, turi teisg:

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

18.2. i aiskiai apibreLtqvaidmeni darbe ir aiskias atsakomybes;

18.3. i organizuojamus mobingo ir psichologinio smufto atpaZinimo ir iveikos mokymus;

18.4. i psichologinq Pagalbq;

18.5. ! pagarbq bendravimq ir dalyki5kus darbinius santykius;

18.6. aktyviai dalyvauti vertinant profesing rizikq, tiriant psichologini klimat4 istaigoje;

18.7. teikti pasillymus kuriant bei igyvendinant prieS mobing4 ir psichologini smurt4

nukreiPt4 strategij4;

18.8. bendradarbiauti su profesinemis sEjungomis, darbuotojq atstovais, darbuotojq

atstovtl organizacijomis.

IV SKYRIUS

PREVENCINIAI VEIKSMAI, NUKREIPTI PRIES MOBINGA IR PSICHOLOGINI

SMURT4

19. Centro prevenciniai veiksmai, nukreipti priei mobing4 ir psichologini smurt4:

19.1. pirmine prevencija - veiksmai, skirti paSalinti mobingo, psichologinio smurto aprai5kas ir taip



sumazinti neigiam4 jo itak4 darbuotojams:

l9.l.l. psichosocialines ir fizines darbo aplinkos gerinimas (darbo aplinkos keitimas, lanksdiq darbo

grafi kq tvirtinimas, darbuotojq itraukimas, grf Ztarnoj o ry5io suteikimas);

19.1.2. mobingo ir psichologinio smurto atvejq registravimas ir organizacijos kult[ros ugdymas

(registruojant mobingo ir psichologinio smurto atvejus ir juos iSsamiai analizuojant

iSmokstama veiksmingiau valdyti psichologini smurt4 darbe);

19.1.3. pagarba, atidumu ir atvirumu grlstas bendradarbiq, darbuotojq ir vadovo bendravimas, vadovo

parama darbuotojams sprendZiant problemas maZina mobingo, psichologinio smufto darbe rizik4 bei

ugdo organ izacinE kult[r4.

1g.2. Antrine prevencija prie5 mobingq, psichologini smurt4 nukreiptos istaigos politikos

formavimas:

lg.2.L darbuoto.lai informuojami apie istaigos parengt4 prie5 smurt4 nukreipt4 strategij4;

1g,2.2. organizuojami mokymai vadovams ir darbuotojams mobingo, psichologinio smurto temomis

(darbuotojai mokomi kaip nustatyti galimas mobingo, psichologinio smurto situacijas, kokie galimi

psichologinio smufto Salinimo sprendiniai, bendravimo igUdZiq, kurie padetq i5vengti psichologinio

smurto irlar.ii sumaZinti; kaip skatinti teigiam4 aplinkq darbe bei teisinio gynimo galimybes. Vadovai

mokorni suprasti ir paai5kinti istaigos prieS mobing4 ir psichologini smurt4 nukreiptq strategijq,

pastebeti netinkam4 savo ir darbuotojq elges!, ivertinti darbo aplinkq ir numatyti priemones, kurios

padetq iSvengti mobingo ir psichologinio smurto darbe, padeti nukentejusiems darbuotojams, uZtikrinti

inforrnacijos apie patyrusius smurt4 darbuotojus konfidencialum4 pagal galiojandius teises aktus,

palaikyti darbuotojus ir skatinti abipuse pagatba grist4 darbo aplink4).

19.2.3. Tretine prevencija - visapusd pagalba psichologini mobing4 ar psichologini smurt4 patyrusiems

asmenims ir taikomos drausmin6s nuobaudos smurtautojams.

20. Visais rnobingo, psichologinio smurto atvejais (ivykusiais ar itariamais) kiekvienas Centro

darbuotojas:

20.1. nedelsdamas reaguoja i bet kokias mobingo, psichologinio smurto aprai5kas, aiSkiai i5sakydamas

savo pozicij4;

20.2. primena smurtaujandiam asmeniui elgesio taisykles;

20.3. dalyvauja ivykusio smufto atvejo tyrime, bendradarbiauja su suinteresuotais asmenimis ar

institucijomis.

21. Centro vadovybe, pastebejus ar gavus informacij4 apie bet kokias mobingo ar psichologinio smurto



aPraiSkas:

2l.l. nedelsiant iSsiai5kina situacij4, nustato, koks tai atvejis, asmeniui primena elgesio taisykles;

21.2. nedelsiant, t4 padi4 dien4, organizuoja individualius pokalbius su smufi4 patyrusiu asmeniu,

smurtavusiu asmeniu, jei yra - su smurto liudininku;

2l .3. esant poreikiui kreipiasi del specialistq pagalbos nukentejusiam asmeniui teikimo;

21.4. vykdo tolesnq smurto situacijos stebesen4;

21.5. nustadius sudetingesni smurto atveji arba nesiliaujant smurtui, sura5o tarnybini prane5im4,

kuriame pateikia vis4 Zinomq informacij4, susijusi? su smufto atveju.

ZZ. lstaigos direktorius, gavgs tarnybini prane5im4, turi nedelsdamas i5siai5kinti smurto situacij4,

lvertinti ivyk!, numatyti pagalb4 nukentejusiajam istaigos darbuotojui bei veiksmus, kuriq bus imtasi

smuftui uZkirsti darbo aPlinkoje.

23. Visi mobingo ar psichologinio smurto atvejai organizacijoje yra registruojami, nagrinejami ir

uZkardorni.

24. Mobinguotojq ir smuftautojq veiksmai yra traktuojarni kaip Siurk5tus darbo pareigq paZeidimas,

pasirei5kgs priekabiavirnu, diskriminacinio pob[dZio veiksmais ar garbes ir orumo paZeidimu kitq

darbuotojq ar trediqjq asmenq atZvilgiu darbo metu ar darbo aplinkoje, taip, kaip nustatyta LR darbo

kodekse. Tokiems asmenims, darbdavio sprendimu, gali buti taikomos darbo kodekse nustatytos

sankcijos.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUO STATOS

25. fstaigos psichologinis klimatas daugeliu atvejq priklauso ne tik nuo Centro vadovybes, bet ir

darbuotojq. lstaigos darbuotojai turi butijautrtis ir pastabDs savo kolegq atZvilgiu - padeti darbo metu,

gerbti vieni kitus, vertinti atliekam4 darb4, blti lojalls.

26. Su Siuo tvarkos apraSu pasirasytinai supaZindinami administracijos darbuotojai ir padaliniq

vadovai, kurie atsakingi uZ savo padaliniq darbuotojq supaZindinim4.

27. Tvarkos apra$as viesai skelbiamas istaigos internetineje svetaineje www.paneveziorspc.lt.


