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LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJO REAGAVIMO Į 

SMURTINĮ ATVEJĮ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Linkuvos socialinės globos namų (toliau – Įstaiga) paslaugų gavėjo (toliau – gyventojo) 

reagavimo į smurtinį atvejį tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) apibrėžia gyventojo, 

patiriančio patyčias ar kitokį smurtinį elgesį arba gyventojo, mačiusio ar žinančio apie patyčias ar 

kitokį smurtinį elgesį, veiksmus. 

2. Tvarkos aprašas remiasi šiais principais:  

2.1. visi Įstaigos darbuotojai ir gyventojai turi reaguoti į patyčias ir smurtą, nepriklausomai nuo 

jo turinio (dėl socialinės padėties, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, išskirtinių bruožų ir/ar 

kita) ir formos; 

2.2.  Įstaigoje griežtai draudžiama bet kokia smurto forma, nukreipta gyventojų prieš 

gyventojus, darbuotojų prieš gyventojus, gyventojų prieš darbuotojus. 

3. Įstaigoje smurtu nėra laikomi: 

3.1. gyventojo kūno sužalojimai arba psichologinės traumos, patirtos nelaimingo atsitikimo 

metu (pavyzdžiui, paslydus, pargriuvus, autoįvykio metu ir pan.); 

3.2. sužalojimas, padarytas savigynos metu yra spontaniškas veiksmas, kuris nėra laikomas 

smurtu, nes gyventojas ar darbuotojas nenorėjo tyčia padaryti fizinės ar kitokios žalos; 

3.3. sužalojimas, padarytas malšinant gyventojo pavojingą elgesį ir jį raminant yra apsaugos 

veiksmas, kuris taip pat nėra laikomas smurtu, nes šiais veiksmais darbuotojas ar gyventojas siekė 

apsaugoti nuo galimos žalos pačio gyventojo bei kitų gyventojų sveikatą ar gyvybę. 

 

II SKYRIUS 

SMURTO SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI IR SMURTO FORMOS 

 

4. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai: 

4.1.Smurtas – tai tyčiniai, iš anksto suplanuoti arba spontaniški agresyvūs gyventojo ar  
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darbuotojo veiksmai gyventojo atžvilgiu, daromi įvairiais būdais: mušant, spardant, grasinant, 

žeminant, įžeidinėjant, nesirūpinant ir kita, siekiant specialiai sukelti skausmą ar nemalonius jausmus 

(baimę, kaltę, nesaugumą). 

4.2.Skriaudėjas – gyventojas ar darbuotojas, smurtaujantis Įstaigoje. 

4.3. Smurtą patyręs gyventojas ar darbuotojas – gyventojas ar darbuotojas, prieš kurį buvo 

panaudotas smurtas. 

5. Smurtas gali pasireikšti įvairiomis formomis: 

5.1. Patyčiomis. Tai tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kuriuos, siekdamas įžeisti, įskaudinti 

gyventoją, sukelia psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turintis kitas gyventojas ar darbuotojas 

(priekabiauja, užgaulioja, uja, kabinėjasi, žemina, erzina). 

5.2.Psichologiniu smurtu – kai skriaudėjas tyčia žemina, verčia jaustis nesaugiai (šaukia,  

rėkia, gąsdina, grasina, neišklauso, žemina, menkina, užgaulioja, tyčia erzina, neteisingai kaltina ir 

kita). 

5.3. Fiziniu smurtu – kuomet gyventojui skriaudėjas tyčia sukelia skausmą ar jį sužeidžia 

(muša, purto, stumdo, spardo ar kitaip sukelia fizinį skausmą, degina (pavyzdžiui cigarete), gadina ar 

atima daiktus, grasina ginklais ar kitais pavojingais daiktais).  

5.4. Seksualiniu smurtu – kai skriaudėjas verčia ir įkalbinėja gyventoją dalyvauti 

seksualiniuose veiksmuose (verčia jaustis nesaugiai, liečia intymias vietas arba prašo kad liestų, prašo 

išsirengti arba pats išsirengia, prašo atsiųsti nuogo nuotraukas ar siunčia jas pats, siūlo glamonėtis ar 

rodytis nuogam už pinigus, maistą ar daiktus). 

5.5. Nepriežiūra – kai darbuotojas nesirūpina gyventoju, jo sveikata, saugumu, jam prašant 

neduoda jo asmeninių maisto produktų, drabužių (gyventojas jaučiasi alkanas, drabužiai yra per maži, 

su jais šalta eiti į lauką), susirgus nekviečia medikų, neduoda vaistų, veja iš Įstaigos, verčia prašyti 

kitų žmonių maisto ar pinigų, verčia vogti ar kitaip nusikalsti. 

5.6. Finansiniu smurtu arba kitokiu materialiniu išnaudojimu - kai skriaudėjas pasisavina 

pinigų iš gyventojo piniginės ar banko sąskaitos, kai gyventojas verčiamas skolinti ir skolintis pinigų, 

kai iš jo atimama ar vagiama pinigų, kai neteisėtai panaudojamos gyventojo lėšos, disponuojama jo 

turtu be įgaliojimų, parduodama nekilnojamąjį turtą be sutikimo, įtikinėjama arba verčiama dovanoti 

pinigus ir kita. 

 

III SKYRIUS 

GYVENTOJO VEIKSMAI SMURTINIO ĮVYKIO ATVEJU 

 

6. Gyventojas, pastebėjęs patyčias ar kitokį smurtinį elgesį iš kito gyventojo, turi: 
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6.1.  jei nėra pavojinga saugumui pamėginti sustabdyti pasakant skriaudėjui, kad taip elgtis 

negalima ir paprašyti liautis;  

6.2.jei gyventojui nėra galimybės sustabdyti skriaudėjo veiksmų ar kyla pačiam grėsmė,  

tuomet skubiai kviesti bet kurį Įstaigos darbuotoją, kuris galėtų padėti; 

6.3.viską papasakoti darbuotojui, ką matė; 

6.4. paskatinti kitą gyventoją, patiriantį patyčias ar smurtą, papasakoti socialiniam darbuotojui 

ar kitam darbuotojui, kuriuo pasitiki ir kuris gali suteikti pagalbą (pavyzdžiui, slaugytojai, užimtumo 

specialistui, padalinių vadovams, gydytojui, psichologui, direktoriaus pavaduotojai socialiniams 

reikalams ar kitam darbuotojui). Taip pat galima pasiūlyti parašyti anonimišką arba ne anonimišką 

laišką ir įmesti į “Klausimų, pasiūlymų ir skundų dėžutę”, pakabintą vestibiulyje arba kreiptis 

pagalbos į Gyventojų tarybos narį; 

6.5.  atsisakyti dalyvauti netiesioginėse patyčiose (atstumiant kitą gyventoją nuo grupės, 

apkalbinėjant, ignoruojant, šmeižiant, kaltinant ko nepadarė, nebendraujant ir kita). Paaiškinti 

skriaudėjui, kad tai yra patyčios. Jei jos tęsiasi būtina žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio 

priemonėmis pranešti direktoriui, jam nesant direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams ar 

kitam direktorių pavaduojančiam darbuotojui. 

7. Gyventojas, patyręs patyčias ar kitokį smurtinį elgesį iš kito gyventojo, turi: 

7.1. pasistengti kuo greičiau pasitraukti ir susirasti saugią vietą, kur galėtų trumpai pabūti ir 

pagalvoti kam iš Įstaigos darbuotojų/savam asmeniui galėtų papasakoti, kas nutiko. Tuomet eiti pas 

tą darbuotoją ir viską jam papasakoti; 

7.2. vengti vienam būti tose vietose, kuriose lankosi skriaudėjai (stengtis į tas vietas eiti tada, 

kai ten yra daugiau žmonių); 

7.3.nenaudoti atsakomųjų veiksmų (patyčių, smurto) prieš skriaudėjus; 

7.4.nesistengti patyčių, smurto įveikti vienam; 

7.5. jei gyventojas nenori pasakoti, kas nutiko nei vienam darbuotojui/savam asmeniui, jis gali  

pranešti parašydamas skundą, nurodant savo vardą ir pavardę arba anonimiškai (nenurodant savo 

vardo, pavardės) ir įmesti į “Klausimų, pasiūlymų ir skundų dėžutę”, kuri yra Įstaigos vestibiulyje. 

Taip pat gyventojas gali informuoti Įstaigos Gyventojų tarybos narį apie patirtą smurtą. 

7.6. Gyventojas, patyręs patyčias ar kitokį smurtinį elgesį iš Įstaigos darbuotojo, privalo 

nedelsiant žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis pranešti direktoriui, jam 

nesant direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams ar kitam direktorių pavaduojančiam 

darbuotojui. 

8. Gyventojo reagavimo į smurtinį atvejį schema pateikta 1 priede. 
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IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Šis Tvarkos aprašas padeda užtikrinti paslaugų gavėjo reagavimą į patyčias ar kitokį 

smurtinį atvejį. 

10. Su šiuo Įstaigos paslaugų gavėjo reagavimo į smurtinį atvejį tvarkos aprašu pasirašytinai  

supažindinami visi Įstaigos darbuotojai, o paslaugų gavėjai supažindinami žodžiu skyriaus 

susirinkimo metu ir/arba individualiai. 

11. Šis Tvarkos aprašas, esant reikalui, gali būti tobulinamas, keičiamas ir/ar papildomas 

direktoriaus įsakymu. Su pasikeitimais Įstaigos darbuotojai supažindinami pasirašytinai, paslaugų 

gavėjai – žodžiu skyriaus susirinkimo metu ir/arba individualiai. 
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                                                                                                                                                          Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjo 

reagavimo į smurtinį atvejį tvarkos aprašo 1 priedas 

 

LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJO (GYVENTOJO) REAGAVIMO Į SMURTINĮ ATVEJĮ SCHEMA 

 

• JEI NĖRA PAVOJINGA SAUGUMUI PAMĖGINTI SUSTABDYTI SMURTINĮ ELGESĮ PASAKANT SKRIAUDĖJUI, KAD TAIP ELGTIS
NEGALIMA IR PAPRAŠYTI LIAUTIS.

• JEI NĖRA GALIMYBĖS SUSTABDYTI AR KYLA GRĖSMĖ, SKUBIAI KVIESTI BET KURĮ ĮSTAIGOS DARBUOTOJĄ, KURIS GALĖTŲ PADĖTI.

• VISKĄ PAPASAKOTI DARBUOTOJUI, KĄ MATĖ.

• PASKATINTI KITĄ GYVENTOJĄ, PATIRIANTĮ PATYČIAS AR SMURTĄ, PAPASAKOTI SOCIALINIAM DARBUOTOJUI AR KITAM
DARBUOTOJUI, KURIUO PASITIKI IR KURIS GALI SUTEIKTI PAGALBĄ. TAIP PAT GALIMA PASIŪLYTI PARAŠYTI ANONIMIŠKĄ ARBA
NE ANONIMIŠKĄ LAIŠKĄ IR ĮMESTI Į "KLAUSIMŲ, PASIŪLYMŲ IR SKUNDŲ DĖŽUTĘ", PAKABINTĄ VESTIBIULYJE ARBA KREIPTIS
PAGALBOS Į GYVENTOJŲ TARYBOS NARĮ.

• ATSISAKYTI DALYVAUTI NETIESIOGINĖSE PATYČIOSE (ATSTUMIANT KITĄ GYVENTOJĄ NUO GRUPĖS, APKALBINĖJANT,
IGNORUOJANT, ŠMEIŽIANT, KALTINANT KO NEPADARĖ, NEBENDRAUJANT IR KITA). PAAIŠKINTI SKRIAUDĖJUI, KAD TAI YRA
PATYČIOS. JEI JOS TĘSIASI PRANEŠTI DIREKTORIUI, JAM NESANT DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI SOCIALINIAMS REIKALAMS AR
KITAM DIREKTORIŲ PAVADUOJANČIAM DARBUOTOJUI.

GYVENTOJAS, PASTEBĖJĘS 
PATYČIAS AR KITOKĮ 
SMURTINĮ ELGESĮ IŠ KITO 
GYVENTOJO, TURI:

• PASISTENGTI KUO GREIČIAU PASITRAUKTI IR SUSIRASTI SAUGIĄ VIETĄ, KUR GALĖTŲ TRUMPAI PABŪTI IR PAGALVOTI KAM IŠ
ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ/SAVAM ASMENIUI GALĖTŲ PAPASAKOTI, KAS NUTIKO. EITI IR VISKĄ JAM PAPASAKOTI.

• VENGTI VIENAM BŪTI TOSE VIETOSE, KURIOSE LANKOSI SKRIAUDĖJAI (STENGTIS Į TAS VIETAS EITI TADA, KAI TEN YRA DAUGIAU
ŽMONIŲ).

• NENAUDOTI ATSAKOMŲJŲ VEIKSMŲ (PATYČIŲ, SMURTO) PRIEŠ SKRIAUDĖJUS.

• NESISTENGTI PATYČIŲ, SMURTO ĮVEIKTI VIENAM.

• JEI GYVENTOJAS NENORI PASAKOTI, KAS NUTIKO NEI VIENAM DARBUOTOJUI/SAVAM ASMENIUI, JIS GALI PRANEŠTI PARAŠYDAMAS
SKUNDĄ, NURODANT SAVO VARDĄ, PAVARDĘ ARBA ANONIMIŠKAI IR ĮMESTI Į "KLAUSIMŲ, PASIŪLYMŲ IR SKUNDŲ" DĖŽUTĘ,
ESANČIĄ VESTIBIULYJE. TAIP PAT GALI INFORMUOTI GYVENTOJŲ TARYBOS NARĮ APIE PATIRTĄ SMURTĄ.

GYVENTOJAS, PATYRĘS 
PATYČIAS AR KITOKĮ 
SMURTINĮ ELGESĮ IŠ KITO 
GYVENTOJO, TURI:

• NEDELSIANT ŽODŽIU, RAŠTU, ELEKTRONINIU PAŠTU AR KITOMIS RYŠIO PRIEMONĖMIS PRANEŠTI DIREKTORIUI, JAM NESANT DIREKTORIAUS 
PAVADUOTOJAI SOCIALINIAMS REIKALAMS AR KITAM DIREKTORIŲ PAVADUOJANČIAM DARBUOTOJUI.

GYVENTOJAS, PATYRĘS 
PATYČIAS AR KITOKĮ 
SMURTINĮ ELGESĮ IŠ 
ĮSTAIGOS DARBUOTOJO, 
TURI:


