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ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ 

PASLAUGŲ GAVĖJUS BEI FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU 

PREVENCIJOS PROCEDŪROS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tikslas – užkirsti kelią fiziniam ir psichologiniam smurtui prieš paslaugų gavėjus ir finansiniam 

piktnaudžiavimui jų atžvilgiu. 

2.  Vartojamos sąvokos: 

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

žmonių grupę, iš to turint kokios naudos arba pasitenkinimo. Tai kas daro asmeniui psichologinę, fizinę, 

dvasinę žalą ir sukelia kančią, apribojama asmens laisvė, nepriežiūra, grasinimai. 

2.2. Psichologinis (emocinis) smurtas – tyčiojimasis, grasinimai, gąsdinimai, užgauliojimai, 

atstūmimas/emocinis šaltumas, žodinė agresija, nepagarbus elgesys arba ignoravimas, kalbėjimas pakeltu 

tonu. 

2.3. Fizinis smurtas - mušimas, purtymas, žnaibymas, fizinio suvaržymo priemonių taikymas. 

2.4. Finansinis smurtas – disponavimas turtu be įgaliojimų, įtikinėjimas arba vertimas dovanoti 

pinigus, pinigų arba daiktų pasisavinimas, pinigų prievartavimas, neteisėtas finansinių lėšų panaudojimas. 

2.5. Patyčios - tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai, 

pasikartojantys veiksmai, siekiant įžeisti, įskaudinti ar kitaip sukelti psichologinę ar fizinę žalą kitam 

asmeniui.  

II. SMURTĄ PROVOKUOJANTYS IR SMURTUI NELEIDŽIANTYS 

ATSIRASTI VEIKSNIAI 

3. Veiksniai, galintys išprovokuoti smurtą: 

3.1. dažni, neįvardinti ir nesprendžiami konfliktai; 

3.2. didelis darbuotojų darbo krūvis; 

3.3. teisingumo ir saugumo jausmo darbo vietoje trūkumas. 

4. Veiksniai, neleidžiantys smurtui atsirasti: 

4.1. konfliktų, nenaudojant jėgos, sprendimas; 

4.2. reagavimas nedelsiant į bet kokios formos smurtą; 

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

informaciją; 

4.4. vertybių puoselėjimas: bendruomeniškumas, mandagumas, paslaugumas, rūpinimamsis kitais, 

tarpusavio pasitikėjimas, solidarumas ir kt. vertybės; 

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

nuoširdesnius santykius tarp darbuotojų ir paslaugų gavėjų, ieškojimas.  

III. SMURTO PREVENCIJOS PROCEDŪROS 

5. Fizinio ir psichologinio smurto prevencijos procedūros: 

5.1. centro darbuotojų švietimas – veikla, skirta smurto rizikai mažinti, apimanti visų darbuotojų 

švietimą, informavimą, emociškai saugios aplinkos sukūrimą; 

5.2. vadovavimasis įstaigos tvarkos taisyklėse bei pareigybės aprašymuose numatytomis elgesio 

normomis. 

6. Centro paslaugų gavėjo švietimas ir prevencinės priemonės:  

6.1. kalbėjimas su paslaugų gavėjais apie elgesį galimo smurto metu; 



6.2. paslaugų gavėjo supažindinimas su elgesio taisyklėmis, jų aptarimas. 

7. Finansinio smurto prevencijos procedūros: 

7.1. supažindinti ir paaiškinti paslaugų gavėjams jų teises turto disponavimo klausimais; 

7.2. šviesti darbuotojus finansinio smurto prevencijos klausimais siekiant, kad gebėtų atpažinti 

finansinio smurto elgesį; 

7.3. imtis visų priemonių, siekiant nutraukti visus galimus veiksmus finansinio smurto 

pašalinimui; 

7.4. paslaugų gavėjų informavimas apie tai, kam bus reikalingi pinigai, tikslus jų kiekis, tiksli 

suma. 

8. Visais įtariamų ir realių fizinio ir psichologinio smurto atvejais kiekvienas darbuotojas nedelsiant 

reaguoja atlikdamas šiuos procedūrinius veiksmus:   

8.1. Reagavimas: 

8.1.1. asmens panaudojusio smurtą sustabdymas; 

8.1.2. pirmosios pagalbos suteikimas; 

8.1.3. atskyrimas; 

8.2. Informavimas: 

       8.2.1.    informuojamas tiesioginis vadovas; 

       8.2.2.    informuojama administracija; 

       8.2.3.    informuojami šeimos nariai. 

8.3. Sprendimas: 

       8.3.1.    skiriamas atsakingas asmuo; 

       8.3.2.    smurto atvejo ištyrimas; 

       8.3.3.    drausminių priemonių numatymas; 

       8.3.4.    prevencijos priemonių numatymas. 

8.4. Grįžtamasis ryšys: 

       8.4.1.    ilgalaikės pagarbos smurto aukai teikimas; 

       8.4.2.    pagalbos smurtautojui teikimas; 

       8.4.3.    prevencinių priemonių taikymas centre; 

       8.4.4.    stebėsena. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Su šiuo tvarkos aprašu supažindinami Centro darbuotojai. 

10. Tvarkos aprašas skelbiamas viešai Centro interneto svetainėje www.sakiuspcentras.lt 

11. paslaugų gavėjai su šiuo tvarkos aprašu supažindinami individualių susitikimų metu.   

 


