
             

EUROPOS SOCIALINIS DIALOGAS  
DAUGIASEKTORIN S GAIR S, SKIRTOS SPR STI SU TRE I J ASMEN

 

SMURTU 
IR PRIEKABIAVIMU DARBE SUSIJUSIUS KLAUSIMUS  

EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS   

(i) ANGA  

1. iomis gair mis siekiama u tikrinti, kad kiekvienoje darboviet je b t nustatyti konkret s 
metodai, kuriais sprend iamas tre i j asmen

 

smurto klausimas. Gair se i d stomi 
praktiniai veiksmai, kuri gali imtis darbdaviai, darbuotojai ir j atstovai (profesin s 
s jungos), kad suma int problem skai i , su velnint j poveik ir u kirst joms keli . Tie 
veiksmai pagr sti m s sektoriuose nusistov jusia geriausia praktika, be to, alia j galima 
taikyti ir konkretesnes ir (arba) papildomas priemones.  

2. Pagal ES ir nacionalin teis darbdaviai ir darbuotojai turi sipareigojim saugos ir sveikatos 
apsaugos srityje. Nors darbdavys yra pareigotas visapusi kai u tikrinti darbuotoj saug ir 
sveikatos apsaug darbe1, darbuotojui irgi tenka atsakomyb kiek manoma r pintis savo ir 
kit asmen , kuriems daro poveik j veiksmai darbe, sauga ir sveikatos apsauga 
naudojantis mokymuose gytomis iniomis ir j darbdavio instrukcijomis. Darbdaviai yra 
pareigoti konsultuotis su darbuotojais ir (arba) j atstovais bei leid ia jiems dalyvauti 
diskusijose visais darbuotoj saugos ir sveikatos apsaugos darbe klausimais. Tai liudija 
supratim , jog did iausia s km lyd s tada, jeigu bus veikiama bendromis j gomis.  

                                                 
1ES teis apima tokias direktyvas: 
Tarybos direktyva 89/391/EEB d l priemoni darbuotoj saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti 
nustatymo.  5 straipsnio 2 dalyje sakoma, kad darbuotoj pareigos saugos ir sveikatos apsaugos darbe 
srityje nedaro takos principui d l darbdavio atsakomyb s;   
2000 m. bir elio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, gyvendinanti vienodo po i rio princip asmenims 
nepriklausomai nuo j ras s arba etnin s priklausomyb s; 
2000 m. lapkri io 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo po i rio u imtumo ir profesin je 
srityje bendruosius pagrindus; 
2002 m. rugs jo 23 d. Direktyva 2002/73/EB, i dalies kei ianti Tarybos direktyv 76/207/EEB d l vienodo 
po i rio  vyrus ir moteris principo taikymo sidarbinimo, profesinio mokymo, pareig paauk tinimo ir darbo 
s lyg at vilgiu. 
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3. Gaires pasira vietos ir region vald ios institucij , sveikatos apsaugos, prekybos, priva i 
apsaugos paslaug teik jai ir vietimo sektori socialiniai partneriai2 vis labiau r pinasi 
tre i j asmen

 
smurto poveikiu darbuotojams, kadangi tai ne tik kenkia asmens sveikatai ir 

emina jo orum , bet ir daro real poveik ekonomikai (darbuotojai neateina  darb , daroma 
ala darbuotoj moralei, vyksta personalo kaita). Tre i j asmen smurtas taip pat gali 

sudaryti nesaugias, net g sdinan ias s lygas gyventojams ir paslaug naudotojams, tod l 
daro neigiam poveik visai visuomenei.   

4. Tre i j asmen smurtas ir priekabiavimas darbe gali gauti vairi form . ie rei kiniai gali:   

a) b ti fizinio, psichologinio, odinio ir (arba) seksualinio pob d io; 
b) b ti pavieniai incidentai ar reguliaresnio elgesio pavyzd iai, b dingi vienam asmeniui ar 

asmen grupei; 
c) kilti d l klient , u sakov , pacient , paslaug naudotoj , mokini ar t v , visuomen s 

nari ar paslaug teik j veiksm ar elgesio; 
d) b ti vair s, pradedant nepagarbaus elgesio pavyzd iais, baigiant rimtesne gr sme ir 

fizine prievarta;  
e) vykti d l psichikos sveikatos sutrikim ir (arba) d l emocini prie as i , asmenin s 

antipatijos, prietar d l lyties, rasin s ir (arba) etnin s kilm s, religijos ir sitikinim , 
negalios, am iaus, seksualin s orientacijos ar i vaizdos;  

f) b ti kriminaliniai nusikaltimai, nukreipti prie darbuotoj ir jo reputacij ar darbdavio arba 
kliento nuosavyb . Jie gali b ti organizuoti ar vykti susidarius tam tikroms aplinkyb ms, 
kuomet jiems i spr sti gali prireikti vald ios institucij siki imo; 

g) giliai paveikti nukent jusi j asmenyb , orum ir asmens nelie iamyb ; 
h) vykti darbo vietoje, vie ojoje erdv je ar priva ioje aplinkoje ir b ti susij su darbu;  
i) gauti virtualaus smurto ir (arba) virtualaus priekabiavimo pavidalus pasitelkiant vairias 

informacines ir ry i technologijas (IRT).  

5. Tre i j asmen smurtas i esm s skiriasi nuo smurto ir priekabiavimo (tarp koleg ) 
problemos darbe. Tai aktualus klausimas, nes jo poveikis darbuotoj saugai ir sveikatos 
apsaugai yra labai didelis, be to, jis turi didel s reik m s ekonomikai, tod l b tina parengti 
i skirtin po i r  ios problemos sprendim .  

6. Nors vairiose darbo vietose vairi profesij darbuotoj patiriamo tre i j asmen smurto 
atvejams b dingi sektori ir organizaciniai skirtumai, visose organizacijose pagrindiniai 
gerosios praktikos metodai ir kovos su smurtu priemon s yra vienodi. Pagrindiniai aspektai 
b t ie: partneryst , ai kios apibr tys, prevencin s priemon s (rizikos vertinimas, 
s moningumo didinimas, mokymas, ai ki informavimo apie tokius atvejus ir tolesni veiksm 
sistema, tinkamas rezultat vertinimas).  

7. Padedant Europos Komisijai 2008 m. kovo 14 d. ir 2009 m. spalio 22 d. daugiasektoriniai 
socialiniai partneriai sureng dvi dideles konferencijas Briuselyje. Konferencijose buvo 
aptarti darbdavi ir profesini s jung tyrim tre i j asmen smurto klausimais rezultatai, 
pateiktos konkre i atvej studijos ir priimtos bendros i vados. ios gair s parengtos 
atsi velgiant  ias iniciatyvas. Jos papildo tarpsektorin 2007 m. baland io 26 d. pagrind 
susitarim d l priekabiavimo ir smurto darbe.   

                                                 
2 I samesn informacija pateikiama priede. 
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8. vairi paslaug organizavimo ir teikimo b dai priklauso nuo nacionalini , regionini ir vietos 
aplinkybi . Jeigu kai kurie socialiniai partneriai jau gyvendina iose gair se numatytas 
priemones, pagrindinis j darbas bus informuoti apie vykdom pa ang .   

9. Daugiasektoriniai socialiniai partneriai pripa sta, kad darbdaviai ir darbuotojai turi profesini , 
etini ir teisini sipareigojim tre i j asmen ir vienas kito at vilgiu.    

(II) TIKSLAS  

1. i gairi tikslas 

 

paremti darbdavi , darbuotoj ir j atstov (profesini s jung ) veiksmus, 
kad suma t tre i j asmen smurto atvej skai ius, b t su velnintas j poveikis bei 
pasekm s ir iam smurtui b t u kirstas kelias.   

2. Daugiasektoriniai socialiniai partneriai teigia, kad dauguma darbovie i dar netaiko praktini 
priemoni , skirt u kirsti keli tre i j asmen priekabiavimui ir (arba) smurtui darbe ir iems 
atvejams valdyti. ios priemon s tur t :  

a) didinti darbdavi , darbuotoj , j atstov ir kai kuri vie osios vald ios institucij 
(pavyzd iui, sveikatos ir saugumo staig , policijos ir kt. tarnyb ) s moningum ir 
supratingum tre i j asmen smurto klausimais; 

b) ai kiai parodyti socialini partneri pasiry im bendradarbiauti ir dalytis patirtimi bei 
gerosios praktikos pavyzd iais, kad b t galima pad ti vieni kitiems u kirsti keli tre i j 
asmen smurtui ir (arba) prievartai, iuos atvejus valdyti, su velninti i rei kini poveik 
darbuotoj sveikatai ir gerovei, darbo na umui ir suma inti neatvykim  darb d l ligos 
skai i ; 

c) b ti gair s vis lygi darbdaviams, darbuotojams ir j atstovams ir pad ti nustatyti, 
valdyti ir spr sti tre i j asmen smurto ir priekabiavimo darbe problemas bei joms 
u kirsti keli .   

(III) KAIP NUSTATYTI TRE I J ASMEN SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE 
ATVEJUS, JIEMS U KIRSTI KELI , MA INTI J SKAI I IR VELNINTI J POVEIK

   

1. Tre i j asmen smurto ir (arba) priekabiavimo atvej skai i b t galima suma inti didinant 
darbdavi , darbuotoj ir paslaug naudotoj s moningum iuo klausimu ir u tikrinant 
tinkam mokym ir konsultacijas vadovams ir darbuotojams.  

2. S kmingiausi iniciatyv spr sti smurto problem esm 

 

nuo pat prad i traukti socialinius 
partnerius ir taikyti holistin po i r , kuris apimt visus aspektus, pradedant s moningumo 
didinimu, prevencija ir mokymu, baigiant prane imo apie iuos atvejus metodais, parama 
nukent jusiesiems, vertinimu ir nuolatiniu pad ties gerinimu.    

3. Darbdaviai tur t tur ti ai kius metodus tre i j asmen priekabiavimo ir smurto prevencijai 
ir valdymui, kurie tur t

 

b ti traukti  bendr saugos ir sveikatos apsaugos politik . i 
politik darbdaviai tur t kurti konsultuodamiesi su darbuotojais ir j atstovais, atsi velgdami  

nacionalin teis , kolektyvines sutartis ir (arba) vietos praktik . Svarbiausia, kad atliekant 
sveikatos apsaugos, saugos darbe ar konkre i funkcij rizikos vertinim taip pat b t 
atliktas  veiksmus orientuotas tre i j asmen keliamos rizikos vertinimas.  
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4. Tre i j asmen smurto pob dis yra toks vairus, kad kiekviena organizacija turi parengti jos 
s lygas atitinkan ius metodus. Puikus gerosios praktikos pavyzdys b t reguliari metod 
per i ra, kad b t galima atsi velgti  patirt ir susijusius poky ius teis k ros, technologij ir 
kt. srityse. Laikui b gant moksliniai tyrimai, patirtis ir technologiniai laim jimai tur t pad ti 
rasti geresni sprendim , negu turima dabar.    

5. Tam, kad darbdavio metodai b t tinkami, juos vis pirma tur t sudaryti ie elementai:  

a) nuolatinis informavimas ir konsultavimasis su vadovais, darbuotojais, j atstovais ir 
(arba) profesin ms s jungomis; 

b) ai ki tre i j asmen smurto ir priekabiavimo apibr tis, pateikiant vairi io rei kinio 
form pavyzd i ; 

c) tinkama informacija klientams, vartotojams, paslaug naudotojams, visuomen s nariams, 
mokiniams, t vams ir (arba) pacientams, pabr iant, kad priekabiavimas ir smurtas 
darbuotoj at vilgiu nebus toleruojamas ir prireikus bus imamasi teisini veiksm ; 

d) rizikos vertinimu grind iama politika, atsi velgiant  vairias profesines sritis, darbo vietas 
ir praktik , kuri leist nustatyti potencialias problemas ir parengti tinkamus atsakymus ir 
veiksmus, pavyzd iui: 

 

valdyti l kes ius teikiant ai ki informacij apie tai, kokio pob d io ir lygio paslaugos 
gali tik tis klientai, vartotojai, paslaug naudotojai, mokiniai ir t vai; numatyti 
proced ras, kuri laikydamiesi tretieji asmenys gali i reik ti nepasitenkinim , o 
darbdavys 

 

atlikti tyrimus d l skund , 

 

kuriant darbo viet numatyti saugesn aplink , 

 

suteikti tinkam instrument darbuotojams apsaugoti, pavyzd iui, u tikrinti ry i 
kanalus, steb sen , saugumo priemones ir kt., 

 

sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su tiesiogiai susijusiomis vie osios vald ios 
institucijomis, pavyzd iui, policija, teismais, socialin mis tarnybomis ir inspekcijomis; 

e) tinkamas mokymas vadovams ir darbdaviams,  kur eit ir su darbu ir darbo aplinka 
susijusi bendra sauga ir kurio metu b t pateikiama konkretesn informacija, pavyzd iui, 
metodai, kaip i vengti konflikto ar j suvaldyti; 

f) proced ra, kaip steb ti ir tirti kaltinimus d l tre i j asmen priekabiavimo ir (arba) 
smurto bei informuoti nukent jusiuosius apie pa ang d l kiekvieno susijusio tyrimo ir 
veiksmo; 

g) ai kios nuostatos d l paramos darbuotojams, patiriantiems tre i j asmen 
priekabiavim ir (arba) smurt , teikimo. Parama, atsi velgiant  aplinkybes, gali b ti 
medicinin ( skaitant psichologin ), teisin , praktin ir (arba) finansin (pavyzd iui, 
papildomas draudimas, kuris apimt ne tik statymuose numatytus pareigojimus); 

h) ai k s reikalavimai darbuotojams d l prane imo apie smurto ir priekabiavimo atvejus ir 
ai k s reikalavimai d l priemoni , kuri imamasi siekiant apsaugoti iuos darbuotojus 
nuo galim atsakom j veiksm , taip pat reikalavimai, kaip klausimas turi b ti 
sprend iamas su kitomis vie osios vald ios institucijomis, pavyzd iui, policija, sveikatos, 
saugumo ir kt. staigomis, vadovaujantis nacionaline praktika ir tvarka; 

i) ai kios instrukcijos, kada teikti skund , prane ti apie nusikaltim ar pasidalyti informacija 
apie smurtaujan ius tre iuosius asmenis su kitais darbdaviais ir vald ios institucijomis, 
gerbiant asmens nelie iamyb , laikantis konfidencialumo, teisini sipareigojim ir 
duomen apsaugos princip ; 
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j) skaidri ir veiksminga fakt ir skai i registravimo proced ra siekiant steb ti gyvendinam 
politik ir u tikrinti tolesnius veiksmus; 

k) priemon s, skirtos u tikrinti, kad vadovai, darbuotojai ir tretieji asmenys gerai inot

 
ir 

suprast

 
metod esm .  

6. iuo po i riu daugiasektoriniai socialiniai partneriai pabr ia bendradarbiavimo nacionaliniu 
ar vietos lygmeniu su kitais susijusiais partneriais svarb siekiant nustatyti smurto ir 
priekabiavimo atvejus ir jiems u kirsti keli taikant nuosekli politik .   

(IV) GYVENDINIMAS IR TOLESNI VEIKSMAI  

Gairi gyvendinimas ir tolesni veiksmai susidarys i trij etap .   

1 etapas. sipareigojimas ir informacijos skleidimas 

Gaires pasira socialiniai partneriai skleis informacij apie gaires ir imsis priemoni , skirt 
vertinti tre i j asmen smurto ir priekabiavimo problem , taikydami III dalyje minimus metodus. 

 

Kartu pra ys Europos Komisijos paremti informacijos apie gaires skleidimo ir j

 

propagavimo 
projekt , be kita ko, organizuojant praktinius seminarus, kuriuos reik t surengti iki 2011 m. 
pabaigos. 

 

Ragina visais tinkamais lygmenimis gaires propaguoti valstyb se nar se, atsi velgiant  
nacionalin praktik ir imantis bendr ir (arba) pavieni veiksm . Kadangi svarstomas 
klausimas yra labai aktualus, socialiniai partneriai taip pat perduos  dokument visiems 
susijusiems Europos ir nacionalinio lygmens subjektams. Be to, jie paragins naudotis gair mis 
savo partnerius u ES rib .  

2 etapas. S moningumo didinimas  

Nacionaliniai socialiniai partneriai stengsis atkreipti d mes  tre i j asmen smurto ir 
priekabiavimo klausim , savo sektoriuose rinks ios srities gerosios praktikos pavyzd ius ir jais 
dalysis. iuo tikslu jie gali naudotis visomis iuo metu turimomis priemon mis ir patirtimi tre i j 
asmen smurto klausimais konkre ioje valstyb je nar je ir (arba) sektoriuje, atsi velgdami  jau 
nuveiktus darbus ioje srityje ir numatydami: 

 

vykdyti tolesnius tyrimus, 

 

spausdinti leidinius, 

 

rengti konferencijas, tokiu b du skatinant suinteresuotuosius subjektus dalytis geriausia 
praktika ir (arba) dirbti kartu siekiant rasti problemos sprendimo b d .   

3 etapas. Steb sena ir tolesni veiksmai  

Gaires pasira socialiniai partneriai:  

 

2012 m. pateiks pa angos ataskait savo sektori socialinio dialogo komitetams, o savo 
sektori Europos socialinio dialogo komitetus pareigos parengti bendr ataskait ; 

 

rengdami kito ES socialinio dialogo darbo program atsi velgs  ias gaires; 

 

prireikus surengs daugiasektorinius pos d ius tolesni veiksm klausimais, o 2013 m. 
parengs bendr vertinim .    


