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2022 m. spalio 10 d. isakymu Nr. V-32

vALSTyltINt0 SIAULI\l DRAMOS TIJATRO
SMURTO IR PRIEKABIAVTMO PREVIJNCIJOS POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

L Valstybinio Siauliq dramos teatro (toliau Teatms), smurto ir priekabiavimo

prevencijos politika (toliau - Politika), parengta vadovaujantis Valstybines darbo inspekcijos smurto

ir priekabiavimo prevencijos politikos rengimo metodinemis rekomendacijomis.

2. Smudo ir priekabiavimo prevencija suprantama kaip vienas iS efektyviausiq bldq
uztikinti, kad darbuotojai arjrl grupe nepatifirl priesiskq, neetiikq, Zeminandiq, agresyviq, uZgauliq,

jZeidZiandiq veiksmq, kuriais kesinamasi ! darbuotojo ar darbuotojq grupds garbg ir orumq, fizini ar

psichologini neliediamumq ar kuriais siekiama darbuotoj4 ar darbuotojq grupg ibauginti, sumenkinti

ar istumti ibeginkl9 ir bejegg padeti.

3. Smurto irpriekabiavimo formq fsis4moninimas, atpaZinimas, netoleravimas, dmudimas

bei laiku atliktas pmneSimq apie smurtq ir priekabiavim4 tyrimas ir atsakomybes hikymas

smurtautojui leidzia ne tik atgrasyti smurtautoj4, bet ir prisideda kuriant darbuotojams emociskai

palanki4 darbo aplinkq.

4. Pagdndines Sios Politikos s4vokos:

4.1. atsakingas asmuo - Teatro vadovo paski.tas asmuo, atsakilgas uZ fun]<cilrl, numatyh]

Sioje politikoje, rykdym4;

4.2. darbda.,,ts _ istaiga;

4.3. darbuotojas asmuo, dirbantis istaigoje pagal darbo sutartj;

4.4. gr6sme gresianti padetis, pavojus, iskaitant ivairius gresmingus ivykius;
4.5. klientas - asmuo, kuriam teikiamos istaigos paslaugos. Klientais taip pat laikomi

rangovai, proj ektuotoj ai ii kt.;

4.6. komisija Teatro vadovo isakymu sudaryta komisija, nagrinejanti smurto ir
p ekabiavimo darbe atveji;

4,'1. praneiimas - rasytinis informacijos pateikimas apie smut4 ir priekabiavim4 darbe;

4.8. priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rases, tautybes, pilietybes,

kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar pazi[rq, amZiaus, lytines orientacijos,



negalios, etnines p klausomybes, religijos pagrindu siekiama jZeisti arba lZeidiiamas asmens

orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, prie5i5ka, Zemirtanti ar iZeidZianti

aplinka;

4,9, smurtas ir priekabiavimas tai Zmogaus teisiq paZeidimas, vieno ar keliq

asmenq nepriimtinas elgesys, galintis pasireiksti ivaitiomis formomis, kuriq vienos nustatomos

lengviau negu kitos, tai elgesys, kai vienas ar daugiau vadovq ar darbuotojq siekia iZeisti arba

lieidZia darbuotojo orum4, siekia daryti arba daro neigiam4 !tak4 jo emocinei sveikatai ir
(arba)siekia sukurti arba sukuria prie5iik4 darbo aplink4.

4.10. Seksualinis p ekabiavimas nepageidaujamas, uZgaulus, ZodZiu, ra$tu ar

fiziniu veiksmu iSreikitas seksualinio pobndZio elgesys su asmeniu, turint tiksl4 pakenld

asmens orumui, ypad sukuriant bauginandiq, prieSiSkq, Zeminandi4 ar iZeidZiandi4 aplink4;

4.1 L Smurtas - asmens Gq) veikimu ar neveikimu kitam (-ierns) asmeniui (-ims)

padaromas tydinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis poveikis, susijgs su darbu, del

kurio darbuoto.jas patiria arba gali patifi neturting ar tudng Zal4. pagrindinis smudo ir
priekabiavimoskirtumasyratai,kadpriekabiavimasyratQstinisprocesas,t.y.,pasikaltojantis

elgesys. Smurtas dazniausiai b[na vienkartinis, staigus ([mus) neti amo elgesio proveriis;

4.12. Kitos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos teises aktuose vartojamas s4vokas.

5. Politika taikoma visiems darbuotojams - nepriklausomai nuo jq uZimamq

pareigq ar sudarytos darbo sutadies r[Sies.

II SKYRIUS
SMURTO IR PRItrKABIAVIMO DARBE ATPAZINIMAS

6. Darbuotojams draudZiama priekabiauti ir (ar) smurtauti, neetiskai ir nepagarbiai

elgtis su kitais darbuotojais (paryzdZiui, klientais). Netinkamas elgesys, pasireiskiantis

grasinimu susidoroti, panaudoti smufi4, ignoravimu, engimu, patydiomis ir pan., neturi likti
nepastebetas ir negali bflti to]eruojamas, nes Zaloja ar gali suZaloti nukentejusiojo asmenybg,

paZeisti asmens ortun4, istumti nukentejusiji i bejege padeti ir tureti kitokl neigiamq poveiki

asmens sveikatai.

7. Smutas ir priekabiavimas dmudZiamas:

'7.1. darbo vietose, iskaitant vieSqsias ir privadias vietas, kai darbuotojas yra

darbdavio Zinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutarti;

'1.2. petraukq pailseti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinemis ir
ligienos patalpomis;



7.3. su darbu susijusiq iS\,Tkq, kelioniq, mokymq, renginiq ar socialin6s veiklos metu;

7.4. su darbu susijusio bendravimo, iskaitant bendravimq informacinemis ir elektronilirl

rySiq technologijomis, metu;

'7.5, darbdavio suteiktame b[ste;

'7.6. pakeliui i darbq arba i3 darbo,

8. Smurtasirp ekabiavimas daro Zal4 tiek darbuotojrl, tiek visos istaigos gerovei. Smurtas

it priekabiavimas gali pasireikiti Zodliu, raltu, fiziniajs veiksrnais. Snurlas gali briti ekororninis,

fizinis, psichologinis, seksualinis ir kt.

9. Kai kurie smufio darbo vietoje pavyzdziai:

9.1. grasinimas neskirti skatinimo pdemoniq ai kitu bitdu finansilkai neigiamai paveikti ir
5iq grasinimq igyvendinimas;

s.2. trukd2irl dirbli sudarymas:

9.3. muiimas, spardymas, stumdymas, tampymas, kandZiojimas, diupinejimas, gnybimas,

spjaudymas;

9,4, iZeidinejimas, grasinimas, draudimas, gqsdinimas, Zeminimas, uZgauliojimas;

9.5. nepag{stq pastabq teikimas;

9,6. pasiekimqnuvertinimas;

9.'1. Smeiztas;

9.8. manipuliavimas;

9.9, riksmai;

9.10. paiaipos del seksualumo ar k[no;

9.I l. seksualinio pobndZio paskalq skleidimas;

9.12. vulgariq Zinudiq, el. laiSkrt siuntimas;

9.13. paZadai mainais uZ seksualinio pobudZio elgesi;

9.14. seksualinio pob[dZio gestq, mimikq, demonstravimas;

a. I 5. nepageidaujamas prisilietimas.

10. Kai kurie priekabiavimo kaip pasikatojandio nep imtino elgesio darbo vietoje

payyzd'iail

10.1. komentarai, juokeliai, pa$aipos ar iZeidinejimai del rases, kilm€s, lyties h pan.;

10.2. lZeidZiandios kalbos vartojimas, pasijuokiart iS asmens su negalia;

10.3. iieidZiandiq ar dviprasmiSkq paveiksldliq, animaciniq filmq ar kitos medZiagos

rodymas;



10.4. nepag{stas, iZeidZiantis klausinejimas apie asmens amZiq, Seiming padeti,

asmenini gyvenim4, seksualinius interesus, o entacij4 ar panaSus klausimai apie asmens rasg

ar etninE kilme. jskaitanr kulrilrq ir religijq:

10.5. darbuotojo atribojimas nuo kitq kolegq;

10.6. pomografines medZiagos demonstravimas;

10.7. nepageidaujamas demesys, paryzdZiui, Snipin€jimas, persekiojimas,

ikyrejimas;

10.8. nepageidaujami, seksualinio pobldzio, p esiski ar asmenilkai izeidziantys
telefono skambudiai ar tokiq tekstinirl praneiimtl, el. laiskq, komentarq socialiniuose tinkluose

siuntimas;

10.9. nepageidaujami seksualiniai siekimai ar pakartotinds uZklausos ddl

pasimatymrl;

10.10. uZuominos, kad seksualinis palankumas gali paskatinti asmens karjer4;

10.11. gaSlumas, nepador[s gestai, lietimas, griebimas, glostymas;

I 0. 12. piktavaliq gandq skleidimas;

10.13. su darbinemis funkcijomis nesusijusiq uZduodiq skyrimas.

11. Siekiant ivertinti, ar situacija laikytina seksualiniu priekabiavimu, vefta

atkeipti demesi itoliau iSvardytus pagrindinius aspektus (sqrasas nera baigtinis).

1 1.1, ar tai asmens orumq menkinantis elgesys (priverdiajaustis nepatogiai, nejaukiai)?

11.2. ar tai bauginandiq, prieSiskq, Zeminandi4 ar iZeidZiandi4 aplinkq sukuriantis

elgesys?

11.3. ar Zodziu, rastu ar fiziniu veiksmu iSreikStas elgesys yra nepageidaujamas,

uZgaulus?

11.4. ar ilodZ|u, raStu ar fiziniu veiksmu isreikstas elgesys yra intymaus pobudzio?

12. Pavyzdinds gresmiq situacijos:

12.1. praktika del kasmetiniq atostogrl suteikimo, kai nesudaroma kasmetiniq atostogrl

eile, ojq suteikimas tiesiogiai priklauso nuo darbdavio valios;

12.2. praktika ddl darbo grafikq sudarymo, nesilaikant Lietuvos Respublikos darbo

kodekso nustatyttl terminq, paryzdZiui, laiku neinformuojant darbuotojo apie pasikeitusi darbo

grafikq, piktybiskai manipuliuojant darbo grafikais, kuriq nustatymas tiesiogiai priklauso nuo

tiesioginio vadovo valios

12.3. darbuotojo persekiojimas darbo metu ir (ar) po darbo valandq arba paSiepiandio

vaizdo iraso, el. susirasinejimq platinimas istaigos vidiniame tinlle, kai del siq grdsmiq gali

kilti realus priekabiavimo ir (ar) smurto pavojus konlrediam darbuotojui;



12.4, nesprendZiamas konfliktas, kuris gali neigiamai veikti emocinQ darbo aplinl4 ir darbo

produktyvumq, ir del to ateityje, emocinei itampai gerokai i5augus, gali kilti realus smurto ir (ar)

priekabiavimo pavojus ir kitos situacijos, ku os gali padidinti darbuotojo paZeidZiamum4.

13. Calimi smutautojai: Teatro darbuotojai, klientai, kiti asmenys, kurie patyra arba mano

patyrg Zalos ar tu ntys kitq pretenzijq d€l istaigos veiksmq ar neveikimo, esami ir potencialils prekiq

bei paslaugq teikejai ir kt.

14, Darbuotojas, kuris elgiasi agresyviai kito darbuotojo , kliento ar kito asmens at2vilgiu, turi

btti paprasytas pasisalinti, o pastarajam atsisakius, gali, o ypad pavojingais atvejais turi bUti

kreipiamasi i policij4.

15. Darbuotojui, patiriandiam nepriimtin4 elgesi, turinti smurto ir priekabiavimo pozymiq,

patartina:

15.1, ramiai, mandagiai informuoti taip besielgianti asmeni, kadjo elgesys nepriimtinas ir turi

b[ti nutrauktas;

15.2. jeigu yra galimybe, uZfiksuoti neteiset4 elgesi ir veiksmus, kuriq buvo imtasi tokiam

elgesiui nutraukti;

15.3. jeigu netinlGmas elgesys nenutraukiamas, - pranesti Teatro vadovui ar atsakingam

asmeniui, jeigu jis buvo paskirtas,

16. Darbuotojas, pagristai manantis, kad patyre smun4 ir priekabiavim4, turi teiw apie tai

pranesti Teatro vadovui ar atsakingam asmeniui, jeigujis buvo paskirtas,

17. Darbdavio atliekamos patikros, ar darbuotojas tinkamai laikosi darbo sutartimi, Teatro

vidaus teises aktais pdsiimtq isipareigojimq, pagristos pastabos del darbo trukumq, t.y. konstruktyvi

kitika, kuri isreiikiama pagarbiai atsizvelgiant ifaktinq situacii4, tinkamai ir objektyviai ivertinus
darbuotojo veikl4, tarp darbdavio ir darbuotojo kilg nesutarimai, diskusijos, nuomoniq nesutapimai

negali buti vertinami kaip smurtas ir priekabiavimas.

18. Darbdavys imasi visrl bittiml priemoniq smurto ir priekabiavimo prevencijai uztikliDti bei

pagalbai asmenims, patyrusiems smurt4 ir priekabiavimq, suteikti:

18.1. atsizvelgdamas igalimus smufto ir priekabiavimo pavojus bei gresmes, imasi jq Salinimo

arba kontroles pliemoniq;

18.2. nustato praneSimq pateikimo bei nagrinejimo tvarkq ir supaZindina suja darbuotojus;

18.3. organizuoja mokymus, kuriq metu darbuotojai suZino apie smurto ir priekabiavimo

pavojus, prevencijos p emones, savo teises beipareigas smurto ir priekabiavimo atveju.

III SKYI{ITJS
DAITBUOTOJU ELGESIO TAISYKLtrS



19. Darbo kultiira grindZiama abipuse pagarba ir Zmogaus orumu.

20. Visi darbo santykiq dalyviai (darbdaqs, darbuotojai) privalo nuolat deti pastangas

kurti emocinei ir psichinei sveikatai palankias darbo s4lygas.

21. Darbuotojai skatinami stebeti veiksmus del nepriimtino elgesio:

21.1. pastebejus nepriimtin4 elgesi, netoleruoti jo, nelaikyti jo pokstu ar ne\ykusiu

pajuokavimu, neskatinti tokio elgesio pritariandia lypsena, juoku ar kitais nepriimtioq elgesi

palaikandiais veiksmais;

21.2. tu nt abejoniq ddl galimo nepageidaLrjamo (netinkamo) arba kitokio elgesio savo

ar kitq darbuotojq atzvilgiu, kai darbuotojas pdverstas jaustis nepatogiai, kreiptis i Teatro

vadovq arba atsaking4 darbuotojq, jeigu jis buvo paskirtas.

22. Kibernetinis priekabiavimas yra Siuolaikiniq rySirl technologijrl naudojimas,

siekiant trukdyti, trikdyti, pazeminti, grasinti ar ibauginti asmenis, norint igyti jeg4 ir
kontroliuoti juos. lstaigos rySiq irangos naudojimas tokiems tikslams laikomas Siurksdiu

istaigos elgesio taisykliq paZeidimu.

23. Darbuotojai privalo:

23.1. gerbti kito asmens orumq, mandagiai ir pagarbiai bendrauti su kitais, savo elgesiu

uZtikrinti darbo aplinkq, kurioje kitas asmuo nepatidq priesilkq, neetilkq, ieminandiq,

agresyviq, uZgauliq, iZeidZiandiq veiksmq;

23.2. dalyvauti istaigos organizuojamuose mokymuose, susirinkimuose ir kituose

renginiuose, kuriuose darbuotojai supaiindinami su smurto ir p ekabiavimo pavojais,

prevencijos priemonemis, su savo teisemis bei pareigomis smufto ir priekabiavimo atveju;

23.3. skambinti bendrajam pagalbos centrui tel. l12,jei yra iskilusi grdsme asmens

sveikatai ir (ar) gyvybei bei kitais atvejais, kai tai yra b[tina;

23.4. bendBdarbiauti ragrindjant pranesimus.

tV SKYRIUS
PRANEStMU pA rErKIMO Ili NAGRINTJIMO TVARLA.

24. Teatas turi laikytis Sioje Politikoje nustatytq procedDnl pranesimams rag neti.

Tokios procedUros tu :

24. 1. uztihinti konfidencialumq;

24.2. teikti apsaug4 tiek pranesim4 teikiandiam asmeniui, tiek tariamam kaltininkui;

24.3. uZtikrinti, kad su skundo Salimis b[tq elgiamasi vienodai oriai ir s4Ziningai;



24.4. garantuoti, kad nukentejgs ir kaltinamas asmuo turetq galimybE b[ti atstovaujami.

25. Svarbu, kad darbuotojai Zinotq,jog praneiimai bus nagrindjami s4Ziningai, konfidencialiai,
jautdai ir operatyviai. Pranesimq ty mas grindZiamas iiais principais:

25.1. betarpiikumo visiems susijusiems asmenims (nukentejusiajam, skundZiamam,

litdytojui (-ams) sudaromos visos galimybes pateikti paaiSkinimus;

25.2. operatywmo - praneSimai nagrindjami per kiek imanoma trumpiausiq temin4;

25.3. pagalbos nukentejusiajam gar,us pranelim4, sudaromos psichologiikai saugios darbo

s4lygos;

25.4. objektyvumo ir nesaliskumo - tydmas atliekamas objektyviai, neturint isankstinirl

nuostatq del aplinkybiu vertinimol

25.5. nekaltumo - skundZiamasis laikomas nekaltu, kol bus priimtas sprendimas del paZeidimo

ar jo netinlamo elgesio.

26. Darbuotojas, pagristai manantis, kad patyre ar galimai patyre smurtq ir priekabiavim4, turi
teisQ apie tai pranesti atsakingam asmeniui, jeigu jis buvo paskirtas, arba istaigos vadovui.

Darbuotojams turi biti sudaryta galimybe praneiimus teikti anonimijkai. pranesimus siqsti

elektroniniu paStu pli11qsLASllLi1.

27, Pranesime:

27.1. pateikiami paaiikinimai apie patifio smurto ir priekabiavimo situacij4, nep imtino

elgesio apraiSkas ir aplinkybes;

27.2. nurodomi galimi liud5 rojaJ:

27.3, pateikiama kita svarbi informacija (teisetai padaryti garso irasai, susirasinejimas ir pan.)

28. Praneiimq rekomenduojama pateikti per lmanoma trumpiausi4 laikq nuo skundiiamq

veiksmq padarymo arba paai5kejimo dienos.

29. Pranesimai teikiami laisva forma rastu. praneSimai gali b[ti iteikiami tiesiogiai Teatro

vadovui arba atsakingam asmeniui, jeigu ji buvo paskirtas. Jei praneiimas gaunamas el. paStu, jis
nedelsiant, bet ne veliau kaip kitqdarbo dienq, perduodamas Teatro vadovui arba atsakingam asmeniui,

jeigujis buvo paskirtas. Atsakingas darbuotojas, jeigujis buvo paskirtas, gavEs praneiim4, ne veliau

kaip per I (vien4) darbo dienq pateikiajl tiesiogiai Teatro vadovui.

30. Visi pranesimai tud bilti registruojami bei nagrinejami. pranesimai registruojami

nevieSame registle.

31. Teatro vadovas, ivetings gaut4 pranesimq, sudaro komisij4 smurto ir priekabiavimo darbe

atvejui isnagrineti. Komisiiq sudaro 3-5 nariai. Komisijos pirmininku renkamas vienas ii komisijos

nariq. { komisij4 rekomenduojama itraukti darbuotojrl atstows ir skirtingq sridiq specialistus, jeigu



tokitl istaigoje yra. Esant abejonems del nesaliskumo ar nepriklausomumo, komisijos narys turi

nusiSalinti nuo praneiimo nagrindjimo.

32. PraneSimq nagrineti alsisakoma. jeigu:

32.1. nejmanoma pradeti tyrimo del duomenq trilkumo arba jeigu pranesimo tekstas

neiskaitomas, o praneS6jas komisijos praSymu per nustatyt4 termin4 nepapildo, repatikslina

duomenq ir nera kitos galimybes patikslinti ir (ar) patikslinti pateiktus duomenis;

32.2. prane5ime nurodytq aplinkybiq tyrimas nepriklauso jstaigos kompetencijai. Ne

veliaLr kaip per I (vienq) darbo dienq apie rai pranesama pranesim4 pateikusiam asmeniui, jeigu

yra Zinomi jo kontaktiniai duomenys;

32.3. praneBimas tuo padiu klausimu, nenurodant naujq aplinkybiq ar faktq, buvo

isnag netas, yra nagrin6jamas komisijoje arba nagrinetinas kita tvarka (pavyzdziui, teisme).

33. Pagrindines komisijos lunkcijos:

33.1. isklausyti pranesim4 pateikusiasmeni ir asmeni, kurio elgesys skundziamas (Salys

paai5kinimus teikia atskirai). Prireikus iSklausyti kitus asmenis, galindius suteikti papildomos

infomacijos, jei to pageidauja pranesimq pateikQs asmuo. pokalbis protokoluojamas.

Protokolq pasiraso paaiSkinimus teikiantis asmuo. Daromas pokalbio garso irasas. Asmuo turi

blti informuotas apie tai, kad nepateikus paaiskinimq, bus laikoma, kadjis atsisake teises bilti
iSklausytam;

33.2. jei reikia, surinlti papildomq infonnacijq, susijusi4 su pranelimu, i5siaiSkinti

papildomas ivykio aplinkybes;

33.3. iSnagrineti smu(o ir priekabiavimo darbe atveji per jmanomai trumpiausiq laikq,

bet ne veliau kaip per I (vien4) menesi nuo praneiimo gavimo dienos;

33.4. isnagrinejus smurto priekabiavimo darbe atveji, pateikti iivadq Teatro vadovui.

Pastarasis priima sprendimq del tolimesniq veiksmq ir (ar) priemoniq taikymo. Apie priimtq

sprendim4 informuojamas pranesimq pateikgs darbuotojas.

34. Komisija tu teisq:

34.1. si[lyti Teatro vadovui uztikinti nukentejLrsiam galimybg neat\,ykti idarbo viet4

pranesimo nagrinejimo laikotarpiui.

34.2. jei suntu iSsiaiSkinti nepriimtino eigesio aplinkybes ar abejojama pranesimo

pagristumu, suderinus su Teatro vadovu, kreiptis konsultacijos ipsicholog4 ar kit4 specialistq;

34.3. teikti pasi[lymus istaigos vadovui de] tolimesniq veiksmq;

34.4. rekomenduoti istaigos vadovui atmesti praneSimq kaip nepagristq.

35. Atliekant pranesimo tyrimQ turi bDti uZtik ntas konfidencialumas. Draudziama

atskleisti bet koki4 informacij4, susijusi4 su praneiirno nagrinejimu, ty mo proceduroje



nedalyvaujattiems asmenims. Konfidencialumas uztikfinamas darbuotojui, pateikusiam praneiim4.

36. Be formalios proced[ros Teatras taip pat turi suteikti nukentejusiajam galimybq savo

nuoZitra iisprgsti skundq neformaliai. Kai nulentej gs asmuo pageidaujatik sudrausminti skundZiam4jf

ir uzkirsti keli4 tokiems veiksmams ateityje, tadiau nepageidauja, kad bitq pradetas tyrimas, gali bnti

taikomos tokios proceduros kaip, par,yzdiiui, nefonnalus pokalbis, kai atsakingas asmuo, jei jis buvo

paskirtas, arba Teatro vadovas atskirai bendrauja su skundZiamuoju, dalyvaujant ar nedalyvaujant

besiskundZiandiam asmeniui, siekiant taikiai iisprgsti kilusius nesutarimus, arba priimamas

sprendimas pakartotinai supazindinti skundziamqii asmeni su politika ir kitais dokumentais.

atkreipiant papildom4 demesi i tai, del ko buvo kreiptasi.

37. Nukentejusysis neturehl susitikti su kaltilinku, jei nukentdjusysis to nenori.

38, Visos neigiamos pasekmes, kurios atsirado del smuilo ir piekabiavimo, .jeigu objektyviai
jmanoma, turi b[ti kuo greidiau istaisytos.

39. Smufiautojui galimos taikyti poveikio p emones:

39.1. ispejimas raitu;

39.2. ipareigojimas atsiprasyti nukentejusiojo;

39.3. siuntimas i mokymus ar konsultacijas;

39.4. atleidimas iS darbo;

39.5. kitos priemones, ku q taikymas neprieStarauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir
kitr-| teises aktq nuostatoms.

40. Poveikio priemones taikomos atsiZvelgiant ipadaryto paZeidimo sunkumq, trukmg, kaltes

formq ir rusi, anlctesnius pazeidimus, kitas svarbias aplinkybes.

41. Darbuotojo teisds ir laisves negali btti varZomos del to, kad jis sqziningai pateike

praneSim4. Teatras turi uZtikinti, kad darbuotoj ai bus apsaugoti nuo prie3i5ko elgesio ar kitq neigiamq

pasekmiq jiems pateikus pranesim4. Bet koks persekiojimas ir (ar) kitas prie5iikas elgesys prie5

darbuotojq, kuris pateike praneSim4, yra draudZiamas ir yra laikomas SiurkSdiu darbo pareigq

paZeidimu.

42. Nustadius, kad praneSimas buvo pateiktas nes4liningai tikslu pakenkti, toki pranesim4

pateikusiam asmeniui taip pat gali bflti taikomos proporcingos poveikio priemones, suderinamos su

galiojandiu teisiniu reglamentavimu. Elgesys, pagrjstas klaida ar nesusipratimu, nelaikomas

nes4Ziningu.

V SKYRIUS
NUKENTIJUSIIJJU ASMENU APSAUGOS PRIEMONES IR JIEMS 'ETKIAMA

PAGALBA



43. Darbdarys privalo imtis aktyviq veiksmq pagalbai asmenims, patyrusiems smutq

ir priekabiavimq, suteikti.

44. Nukentdjusiqiq asmenq apsaugos priemones ir pagalba gali b[ti ivairiq formr].

Priemones ir pagalba parenkama atsiZvelgiant i konlcetq atveji ir poveik! darbuotojo emocinei

sveikatai. Darbuotojui, patyrusiam smurtq ir priekabiavim4, vadovaujantis protingumo

principu, gali buti:

44.1. sudaryta galimybe naudotis reikalingq specialistrl (psichologq, psichiatrq ir kt.)

paslaugomis;

44.2. apmokdta ui reikalingq specialistq (psichologrl, psichiatnl ir kt.) paslaugas;

44.3. uztikrinama galimybe perkelti ji i kit4 darbo viet4 (esant galimybei ir
nepazeidziant Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatq);

44.4. suteikiamos atostogos;

44.5. klta.

45. Darbuotojas, patyrgs smu(q, turi brlti informuotas apie konkredias priemones,

kurios gali biiti taikomos jo atZvilgiu. Informavimo pareigq atlieka Teatro vadovas arba

atsakingas asmuo, jeigu jis buvo paskirtas.

.*,"*:',:SJlLYiuoNts

46. Darbdavys imasi visq bltinq priemoniq smurto ir priekabiavimo prevencijai

uztikinti.

47. Teatre igyvendinamos smufio ir priekabiavimo prevencin6s p emones, skirtos:

47.1. saugiai ir sveikai darbo aplinJ<ai uZtikinti. Siekiama, kad darbo vieta bltq saugi,

patogi, tinkamai irengta ir priZiiirima. Darbo priemones tu blti techniskai tvarkingos.

Darbuotojq pareigos ir atsakomybes tud b[ti aiSkiai apibreiiamos. Siekiana, kad darbLrotojq

darbo kriivis bUtq optimalus, kad uzduotims atlikti pakaktq laiko;

47.2. psichosocialinei darbo aplinkai uztikinti. Siekiama, kad su darbu susijg

sprendimai biitq pag4sti teisingumo, sqZiningumo, lygiq galimybiq ir pagarbos Zmogui

principais, kad b[tq atsizvelgiama igerus darbuotojq tarpusavio santykius, efektyviai

sprendZiamos iSkilusios problemos ir vengiama besitgsiandio streso situacijq. Darbuotojui tu

buti aisku, ko iS jo tikimasi darbe. Darbuotojai tu pasitiketi savo tiesioginiu vadovu,

tiesioginis vadovas turi rlpintis kaip jaudiasi jam pavald[s darbuotojai;



47.3. darbuotojams infomuoti. Darbuotojai turi biiti informuojami apie Teatre taikomas

elgesio taisykles. visi reatre dirbantys ar naujai lsidarbing darbuotojai turi zinoti, kad reate smurtas

ir priekabiavimas nera toleruojamas. Darbuotojai turi biiti infonnuoti apie galimybg pranesti apie

patifiq ar galimai patirt4 smurt4 ir priekabiavimq darbe. Informacijai skleisti pasitelkiami visi galimi

bildai: susirinkimai, infonnacines lentos, plakatai, pranesimai, atmintines ir kiti bldai;

47.4. smurtq ir priekabiavimq patyrusiq ar madiusiq darbuotojq psichologiniq traumq ir streso

lygiui sumazinti. Gimimo smu'Io ir priekabiavimo atvejai turi blti nagrine.iami skubiai ir efektyviai, o

esant galimybei informuojant apie galimybg darbo metu keiptis i psichologq, psichiatr4. Darbuotojai

turi blti skatinami kalbed apie smu(o ir priekabiavimo darbe problem4.

47.5. s4lygoms dalytis patirtimi sudaryti. Turi b[ti organizuojami darbuotojq susirinl<imai,

skatinant darbuotojus kalbeti apie savo patirtis, ieskoti pagalbos, gauti paramos ii kolegq;

47.6. galimoms gresmdms stebeti. Darbuotojai skatinami neignoruoti kitq darbuotojq (vado\,q)

keisto (nesuprantamo) elgesio daznumo, elgesio pasikeitimo, parunejimo ir pan. Svarbu laiku
identifikuoti bet koki susirupinim4 kelianti elgesi, praneiti atsakingam asmeniui, jeigu jis buvo
paskirtas, arba Teat.o vadovui, taip sumazinant ateityje galindius kilti smurto ir priekabiavimo

proverZius;

47.7. darbuotojq darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausr,yrai islaikyti. Turi buti organizuojamos

irairios laisralaikio veiklos. kuhiiros renginiai irpan.

48. Teatro vadovo sprendimu Teatre gali buti paskirtas atsakingas asmuo. Atsakingas asmuo:

48.1. organizuoja pagalbq darbuotojams, patyrusiems smurt4 ir priekabiavimq darbe. Esant

poreikiui:

48.1.1. uitikrinti specialistq (psichologq ir kt.) pagalb4 nukentejusiajam;

48.1.2. nukentejusiajam suteikia pagalb4 kreipiantis i policij4, prokwatiir4, teismq ar kitas

institucijas del patirto smurto h priekabiavimo darbe;

48.2. teikia konsultacijas ir rekomendacijas smurto ir priekabiavimo darbe klausiamais;

48.3. organizuoja anonimines apklausas del galimo ar patiriamo smu(o ir priekabiavimo darbe

atvejrL daro anoniminiq anl(etq analizes, isvadas pateikia Teatro vadovui;

48.4. atlieka kitus Politikoje numatytus veiksmus bei vykdo Teatro vadovo pavedimus,

susijusius su smurto ir priekabiavimo prevencija darbe.

49. Isnagdnejus smudo ir priekabiavimo darbe atveji gali biiti numatomos papildomos, Siame

Politikos skyriuje nenumatytos, prevencijos priemonds, tikslu isvengti panasir.l incidenq ateityje.

50. UZ prevenciniq priemoniq organizavim4 ir igyvendinim4 atsako atsakingas asmuo, ieigu
jis nebuvo paskirtas Teatro vadovas.



VII SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

51. Si politika patvitinta ir.ykdZius informavimo ir konsultavimo procediiras. politika

perZiDrima ir atnaujinama atsizvelgiart i gautus pranesimus, nustatytus smu(o ir
priekabiavimo atvejus, pasikeitus galimiems jq pavojams ar atsiradus naujq.

52. Politika skelbiama Teatro interncto svetaineje. Darbuotojai su politika

supaZindinami jiems iSsiundiarlt el.laiikE, pridedant skenuotus dokumentus.

53. Smurtas ar priekabiavimas laikytini Siurkidiu darbo drausm€s paZeidimu.

54. Darbuotojai turi teisQ teikti pasiUlymus del politikos nuostatL] tobulinimo.

55. Politika gali bDti keidiama ar p.ipazistama nerekusia galios Teatro vadovo isakymu.
56. Politikos priedas - smuto ir p ekabiavimo darbe pranesimtl registras.
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1 priedas

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE PRANESIMU REGISTRAS

(NevieSas registras)

Ilil. Nr. Data Praneiim4 tcikiantis asmuo Pastabos


