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ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  
FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJUS IR FINANSINIO

PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU PREVENCINIŲ  PROCEDŪRŲ TVARKOS
APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1.  Zarasų rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) fizinio, psichologinio smurto

prieš paslaugų gavėjus ir  finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos
aprašo (toliau – tvarka) tikslas – užkirsti kelią fiziniam ir psichologiniam smurtui prieš paslaugų
gavėjus bei finansiniam piktnaudžiavimui gyventojų atžvilgiu.

 2. Tvarkos aprašo paskirtis.
2.1.  Šiuo  tvarkos  aprašu  siekiama  ginti  Centro  paslaugų  gavėjus  nuo  smurto  įstaigos

aplinkoje, bei paslaugų gavėjų namuose, operatyviai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencijos
priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą.

 2.2.  Fizinis  ir  psichologinis  smurtas  yra  žmogaus  teisių  ir  laisvių  pažeidimas,  kuri
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

 3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
3.1.  Smurtas  –  veikimu  ar  neveikimu  asmeniui  daromas  tyčinis  fizinis,  psichinis,

seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę
žalą;

3.2. Fizinis smurtas – neteisėtas, tyčinis, prieš žmogaus valią jo organizmui daromas fizinis
poveikis,  kuriuo siekiama atimti gyvybę, padaryti  žalą  sveikatai,  atimti  laisvę,  sukelti  bejėgišką
būklę, fizinį skausmą ar kitokias fizines kančias;

3.3. Psichologinis smurtas – pavojingas, visada sąmoningas, tyčinis poveikis kito žmogaus
psichikai, verčiantis ji baimintis, kad dėl tolesnių grasinančiojo veiksmų ar neveikimo atsiras tam
tikrų neigiamų padarinių;

3.4.  Patyčios  - tai, kai kas nors nuolat ir tyčia sako arba atlieka skaudinančius veiksmus
prieš kitą asmenį, kuriam sunku pačiam apsiginti;

3.5.  Finansinis  piktnaudžiavimas  –  neteisėtas  paslaugų  gavėjų  finansinių  lėšų
panaudojimas.

II. SMURTĄ PROVOKUOJANTYS IR SMURTUI NELEIDŽIANTYS ATSIRASTI
VEIKSNIAI

4. Veiksniai, galintys išprovokuoti smurtą:
4.1. psichologiniai veiksniai - neįvardinti ir nesprendžiami konfliktai, bendravimo įgūdžių

stoka, savikontrolės stoka, stresas, didelis darbo krūvis, nuovargis ir kt.;
4.2.  ekonominiai  veiksniai –  socialinių  garantijų  stoka,  atlyginimas  neatitinkantis

darbuotojų lūkesčiu ir kt.;
4.3. socialiniai veiksniai – socialinė paslaugų gavėjų nelygybė (diskriminacija, dėl amžiaus;

sveikatos sutrikimai ir kt.), priklausomybės, stereotipai visuomenėje, nedarnus santykiai kolektyve
ir kt.

5. Veiksniai, neleidžiantys smurtui atsirasti:



5.1. reagavimas nedelsiant į bet kokius smurto atvejus;
5.2. dalykinės ir darbinės atmosferos užtikrinimas;
5.3. savikontrolės, streso valdymo ugdymas;
5.4. tolerancijos skatinimas ir lygiaverčių santykiu ugdymas;
5.5. darbuotojų ir paslaugų gavėjų tarpusavio pagarbos ugdymas;
5.6.  darbuotojų  vertybių  puoselėjimas:  mandagumas,  lygiateisiškumas,  paslaugumas,

rūpinimasis kitais, tarpusavio pasitikėjimas ir k.t.

III. SMURTO PREVENCIJOS PROCEDŪROS

6. Smurto prevencija - tai planingas, sistemingas priemonių naudojimas, skirtas bet kokios
smurto rūšies rizikai sumažinti.

7. Centre draudžiama bet kokia smurto forma nukreipta:
7.1. darbuotojų prieš paslaugų gavėjus;
7.2. paslaugų gavėjų prieš darbuotojus;
7.3. darbuotojų prieš kitus darbuotojus.
8. Fizinio ir psichologinio smurto prevencijos procedūros:
8.1. darbuotojų švietimas apie smurtą, jo formas, smurto prevenciją;
8.2. išsamus įvykusių smurto atvejų analizavimas;
8.3. organizacijos kultūros, kurioje netoleruojamas smurtas, ugdymas;
8.4.  psichosocialinės  aplinkos  organizacijoje  gerinimas  pagrįstas  pagarba,  atidumu  ir

atvirumu;
8.5. elgesio taisyklių, pykčio valdymo, streso įveikimo, bendravimo įgūdžių formavimas.
9. Finansinio piktnaudžiavimo prevencinės procedūros:
9.1. paslaugų gavėjų supažindinimas ir paaiškinimas apie jų asmeninio turto disponavimą;
9.2.  darbuotojų  švietimas  finansinio  piktnaudžiavimo  klausimais,  siekiant,  kad  gebėtų

atpažinti  finansinio  piktnaudžiavimo  elgesį,  imtųsi  visų  įmanomų  priemonių  nutraukti  galimus
veiksmus finansinio piktnaudžiavimo pašalinimui.

10. Siekiant išvengti smurto ir finansinio piktnaudžiavimo paslaugų gavėjų atžvilgiu Centro
darbuotojai  vadovaujasi  etikos  kodeksu,  vidaus  darbo  tvarkos  taisyklėmis,  etikos  ir  gerovės
užtikrinimo politika, laikosi pareigybių aprašų reikalavimų.

11. Smurto intervenciją – administracijos, socialinių paslaugų specialistų ir kitų darbuotojų
veiksmų  koordinavimą,  nukreiptą  į  smurto  ir  patyčių  stabdymą,  taip  pat  socialinių  paslaugų
pagalbos priemonių visumą.

12. Visais įtariamų ir realių fizinio, psichologinio ar finansinio smurto atvejais kiekvienas
įstaigos darbuotojas nedelsiant reaguoja:

12.1. pastebėjęs smurtą arba patyčias, nutraukia (sustabdo) įtarimą keliančius veiksmus;
12.2. suteikia pirmą pagalbą nukentėjusiam asmeniui;
12.3.  esant  poreikiui,  kreipiasi  į  kitus  specialistus  (psichologus,  sveikatos  priežiūros

specialistus ir kt.)  dėl pagalbos teikimo nukentėjusiam asmeniui;
12.4 . esant būtinybei, kreipiasi pagalbos į kitas institucijas (policija, greitoji pagalba ir kt.);
12.5. raštu fiksuoja įvykusio smurto požymius ir aplinkybes;
12.6. informuoja įstaigos vadovą apie įtariamą ir/ar įvykusi smurtą;
12.7. numato pagalbos priemones;
12.8. teikia ilgalaikę pagalbą smurto aukai;
12.9. taiko prevencines priemones;
12.10. vykdoma tolesnė smurto situacijos stebėsena.
13. Centro direktorius, gavęs tarnybinį pranešimą, imasi atitinkamų veiksmų problemos

sprendimui.



IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Su šiuo Tvarkos aprašu supažindinami Centro darbuotojai.
15. Šis Tvarkos aprašas yra viešinamas Centro internetinėje svetainėje www.zarasuspc.lt
16. Šis  Tvarkos  aprašas  yra  skelbiamas  viešai  ir  darbuotojai  privalo  juo  vadovautis

atlikdami savo darbo funkcijas.

http://www.zarasuspc.lt/

