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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO VYKDOMOS 

FIZINIO, PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJUS, FINANSINIO 

PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU, PRIVATUMO IR ORUMO TVARKA 

 

Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centras – siekia užkirsti kelią psichologiniam 

smurtui prieš paslaugų gavėjus ir darbuotojus, finansiniam piktnaudžiavimui paslaugų gavėjų atžvilgiu, 

imasi visų priemonių paslaugų gavėjų privatumo ir orumo užtikrinimui: 

Smurtas – tai vieno žmogaus arba žmonių grupės prievartos veiksmas prieš kitą žmogų arba 

žmonių grupę, iš to turint kokios nors naudos arba pasitenkinimo. Smurtu laikoma: 

• visa, kas daro asmeniui psichologinę, fizinę, dvasinę žalą ir sukelia kančią, 

• grasinimai, 

• bandymai apriboti asmens laisvę.  

Finansinis smurtas – disponavimas turtu be įgaliojimų. 

Fizinis smurtas – tai pavojingas poveikis aukos organizmui prieš jos valią. Fizinis smurtas 

pasireiškia: nubrozdinimais, žaizdomis, kaulų lūžiais, smegenų sukrėtimu, vidiniais sumušimais. 

Psichologinis smurtas –  grasinimas sužaloti kitą asmenį ar to asmens artimuosius. 

• Grasinimas užsiimti smurtine veikla; 

• Kito asmens sekiojimas; 

• Kito asmens nuosavybės sunaikinimas; 

• Verbalinė agresija; 

• Neleidimas priimti savarankiškus sprendimus; 

• Kito asmens veiklos kontroliavimas; 

• Bendravimas su kitu asmeniu lyg su vaiku ar vergu; 

• Spaudimas: pasirašyti dokumentus, neieškoti pagalbos, išsikraustyti, duoti pinigų, daryti tai, 

ko asmuo nenori daryti. 

 



I. SMURTĄ PROVOKUOJANTYS IR SMURTUI NELEIDŽIANTYS ATSIRASTI 

VEIKSNIAI 

Veiksniai, galintys sumurtą išprovokuoti:  

• dažni, neįvardinti ir nesprendžiami konfliktai;  

• didelis darbuotojų darbo krūvis; 

• teisingumo ir saugumo jausmo darbo vietoje trūkumas.  

Veiksniai, neleidžiantys smurtui atsirasti –  

• naujų reagavimo į smurto atvejus būdų, kurie padėtų megzti lygiavertiškesnius ir 

nuoširdesnius santykius tarp paslaugų gavėjų ir Globos centro darbuotojų, ieškojimas; 

• konfliktų nenaudojant jėgos sprendimas; 

• reagavimas nedelsiant į bet kokios formos smurtą; 

• centro darbuotojų informavimas ir komunikavimas apie įvykusį smurto atvejį; 

• triukšmo, intrigų, apkalbų vengimas, draudimas skleisti asmens garbę ir orumą žeminančią 

informaciją. 

Psichologinis smurtas tai: 

• tyčiojimasis, 

• grasinimai, 

• gąsdinimai, 

• atstūmimas, 

• kalbėjimas pakeltu tonu, 

• kalbėjimas asmens orumą žeminančiu tonu.  

 



 

 

II. FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJUS, FINANSINIO 

PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU, PRIVATUMO IR ORUMO PREVENCIJOS 

PROCEDŪROS 

 

Globos centro dalykinės ir darbinės darbo atmosferos užtikrinimas, gerų tarpusavio santykių 

skatinimas, Centro darbuotojų ir paslaugų gavėjų, bei kitų suinteresuotų asmenų tarpusavio pagarba. 

Visi Globos centro darbuotojai pasirašo patvirtinto 2017 m. liepos 17 d. Nr. V-210 Panevėžio 

socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu „Dėl  konfidencialios informacijos nustatymo ir 

naudojimo bei konfidencialumo laikymosi“ konfidencialumo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų 

paslaptį. Darbuotojai susipažinę su informacija, kuri pagal įstatymą ir/ar Asmens duomenų tvarkymo 

Panevėžio socialinių paslaugų centre taisyklėmis, negali būti atskleista ir platinama, neturi teisės jos 

skelbti ar panaudoti savo asmeniniams, kitų asmenų interesams tenkinti;  

Darbuotojai gerbia informacijos slaptumą ir konfidencialumą; 

Globos centro darbuotojų vertybių puoselėjimas: bendruomeniškumas, mandagumas, 

paslaugumas, rūpinimasis kitais, tarpusavio pasitikėjimas, solidarumas, lygiateisiškumas ir kt. vertybės.  

Fizinio ir psichologinio smurto prevencijos procedūros: Globos centro darbuotojų švietimas - 

veikla, skirta smurto rizikai mažinti, apimanti visų darbuotojų švietimą, informavimą ir kt. priemones: 

darbuotojų pareigybių aprašuose atsakomybės už emociškai saugios aplinkos kūrimą numatymas;  

Panevėžio miesto policijos 
komisariato  specialistų išvados

Krizinių situacijų aptarimai GC  

Prevencinio pobūdžio filmų 
peržiūros.

Įvykių analizė PSPC 
administracija.

Individualus darbas su paslaugų 
gavėjais.



Panevėžio socialinių paslaugų centro darbo tvarkos taisyklėse atsakomybės už neleistinus 

veiksmus prieš paslaugų gavėjus numatymas.  

Globos centro paslaugų gavėjų švietimas ir prevencinės priemonės: 

• kalbėjimas su paslaugų gavėjais apie elgesį galimo smurto metu; 

• paslaugų gavėjų supažindinimas su elgesio taisyklėmis.  

Finansinio smurto prevencijos procedūros: 

• globėjų informavimas apie tai, kam bus reikalingi pinigai, tikslus jų kiekis, tiksli suma, 

kokioje įstaigoje teikti prašymus dėl išmokų, nemokamo maitinimo ir kt. 

Visais įtariamų ar realių patyčių ir smurto atvejais kiekvienas Centro darbuotojas reaguoja 

nedelsiant: 

1. Informuoja savo tiesioginį vadovą apie įvykį. 

2. Rekomenduoja paslaugų gavėjui apie patyčių ir smurto atvejį pranešti policijai: 

policijos elektroninių paslaugų sistemoje www.epolicija.lt arba skubiosios pagalbos tarnybų 

telefonu 112. 

Paslaugų gavėjams suteikiamas asmens neliečiamumas, teikiant paslaugas tiek, kiek to 

pageidauja pats asmuo ir kiek reikia paslaugos kokybei, paties asmens saugumui užtikrinti.                  

Darbuotojų atsakomybė: 

• darbuotojai yra atsakingi už tinkamą pareigų vykdymą bei galiojančių Centro tvarkų 

laikymąsi;  

• darbuotojai savo elgesiu, žodžiais užtikrina paslaugų gavėjo garbę, orumą, savarankiškumą, 

įskaitant laisvę rinktis, nepriklausomumą, lygias galimybes;  

• atsakomybė už netinkamą pareigų vykdymą, elgesio pažeidimus numatyta Centro vidaus 

tvarkos taisyklėse;  

Su šiomis procedūromis pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Centro darbuotojas, savanoris, 

praktikantas.   

Su paslaugų gavėjais nuolat kalbama individualių konsultacijų metu. Paslaugų gavėjų privatumo, 

orumo ir fizinio, psichologinio smurto, finansinio piktnaudžiavimo užtikrinimo procedūrų atmintinė yra 

padalijama kiekvienam paslaugų gavėjui.   

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo Aprašu.   

mailto:http://www.epolicija.lt/


 Su šiuo Aprašu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Globos centro darbuotojas. Naujai 

priimti darbuotojai su šiuo Aprašu pasirašytinai supažindinami iškart po Darbo sutarties pasirašymo. 

 


