
 
 

 

JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO 

 

PASLAUGŲ GAVĖJO NELIEČIAMYBĖS IR ORUMO UŽTIKRINIMO  

NUOSTATOS 

  

   

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

   

1.1. Žmogaus teisė į orumą priimta laikyti aukščiausia žmogaus teise. Žmogaus orumas 

siejamas su asmens gebėjimu tinkamai gyventi visuomenėje, t. y. formuoti ir palaikyti 

santarvę ir bendradarbiavimą. Žmogaus orumas yra tam tikra neliečiamybė. Žmogui 

turi būti palikta teisė laikyti kažką giliai asmeniška, kuo jis dalytųsi tik savo laisvu 

apsisprendimu ir iniciatyva.  

1.2. Jaunuolių dienos centre mes gerbiame kiekvieną paslaugų gavėja, todėl stengiamės 

užtikrinti  ir ginti kiekvieno orumą ir fizinę neliečiamybę. 

1.3. Esame nusimatę pagrindinius paslaugų gavėjo neliečiamybės ir orumo  užtikrinimo 
veiksmus: 

1.3.1. privatumo užtikrinimas ir veiksmai 

1.3.2. informacijos apie asmenį konfidencialumo užtikrinimas ir veiksmai 

1.3.3. emocinės prievartos atpažinimas ir veiksmai  

1.3.4. fizinė prievartos atpažinimas ir veiksmai 

1.3.5. seksualinės prievartos atpažinimas ir veiksmai 

1.3.6. nepriežiūros ir apleistumo atpažinimas ir veiksmai  

1.3.7. prekybos žmonėmis atpažinimas ir veiksmai 

1.3.8. autoagresijos (savižalos) atpažinimas ir veiksmai  

1.3.9. finansinio piktnaudžiavimo atpažinimas ir veiksmai 

1.4. Stebime ir fiksuojame orumo pažeidimo ar piktnaudžiavimo požymius. 

1.5. Esame suplanavę darbuotojų veiksmus įtarus netinkamą elgesį ar piktnaudžiavimą. 

1.6. Nuolat vykdome neigiamo pobūdžio elgsenos ir piktnaudžiavimo prevenciją.  

 

 

2. PRIVATUMO UŽTIKRINIMAS IR VEIKSMAI 

 

2.1. JDC paslaugų gavėjams sudaryta galimybė savo asmeninius daiktus laikyti/pasidėti 

užrakinamoje spintelėje. Kiekvienas paslaugų gavėjas turi atskirą savo spintelės raktą.  

2.2. 1.2  Socialiniai darbuotojai turi spintelių užraktų atsarginius raktus. 

2.3. 1.3  Asmens  higienos  patalpos  –  tualetai,  prausimosi/maudymosi  patalpos turi  

vidinius užraktus. 

2.4. 1.4  Asmens higienos patalpų užraktai įmontuoti taip, kad, prireikus, darbuotojai galėtų 

patekti į patalpą. 

2.5. 1.5 Sunkios negalios asmeniui   kasdienės higienos (keičiant sauskelnes, apiprausiant) 

ar kitos reikalingos paslaugos atliekamos tam skirtoje, privatumą užtikrinančioje 

patalpoje. 

2.6. 1.6  Paslaugų gavėjui leidžiama pasirinkti, kurios lyties ar kuris darbuotojas jam teiks 

asmeninės higienos paslaugas. 

2.7. Jaunuolių dienos centre paslaugų gavėjui yra sudaryta galimybė bendrauti: 



 
2.7.1.  palaikyti ryšius su šeimos nariais, artimaisiais/giminaičiais, draugais, 

pažįstamais   (jei tai neprieštarauja asmens interesams);  

2.7.2.  naudotis įvairiomis ryšio priemonėmis (telefonu, internetu ir pan.).  

2.7.3. bendrauti socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, Twitter ir pan.);  

2.7.4. bendrauti su kitais lankytojais JDC poilsio zonose. 

 

2.8. Darbuotojo veiksmai įtarus privatumo pažeidimus: 

2.8.1.  darbuotojui reikia susirūpinti, jei pastebimos paslaugų gavėjo 

privatumą pažeidžiančios situacijos; 

2.8.2. jei asmuo kalba, pasikalbėti apie jo jausmus ir poreikius; 

2.8.3. gauti paslaugų gavėjo artimųjų, darbuotojų ar kitų asmenų paaiškinimą 

dėl pastebėtų pažeidimų; 

2.8.4. įtarus paslaugų gavėjo privatumo pažeidimus nedelsiant informuoti JDC 

vadovą; 

2.8.5. JDC vadovas nedelsiant sudaro darbo grupę įvykiui ištirti. 

2.8.6. Darbo grupė, išsiaiškinus priežastis, sudaro veiksmų planą situacijai 

pakisti. 

 

   

3. INFORMACIJOS  APIE ASMENĮ KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS 

IR VEIKSMAI 

  

3.1. Duomenys apie Jaunuolių dienos centro paslaugų gavėją saugomi taip, kad jų diagnozė 

ir specialieji poreikiai nebūtų žinomi nesusijusiems tretiesiems asmenims. 

3.2. Visa informacija apie paslaugų gavėjo sveikatos būklę, diagnozę, gydymą, taip pat visa 

kita asmeninio pobūdžio informacija laikoma konfidencialia.  

3.3. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos  Respublikos 

įstatymai.  

3.4. Konfidenciali  informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką 

paslaugų gavėjo ar jo globėjo sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos 

įstatymai. 

3.5. Kiekvienas paslaugų gavėjas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir 

įstaigos personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas. 

3.6. Socialiniai darbuotojai turi užtikrinti, kad kiekviena intervencija į paslaugų gavėjo 

sveikatą, būtų atliekama tik specialisto, turinčio medicinini  išsilavinimą. 

 

3.7. Darbuotojo veiksmai įtarus paslaugų gavėjo konfidencialumo pažeidimus: 

3.7.1. darbuotojui reikia susirūpinti, jei pastebimos paslaugų gavėjo 

konfidencialumą pažeidžiančios situacijos; 

3.7.2. jei asmuo kalba, pasikalbėti apie situaciją; 

3.7.3. gauti paslaugų gavėjo artimųjų, darbuotojų ar kitų asmenų paaiškinimą 

dėl pastebėtų pažeidimų; 

3.7.4. įtarus paslaugų gavėjo konfidencialumo pažeidimus nedelsiant 

informuoti JDC vadovą; 

3.7.5. JDC vadovas nedelsiant sudaro darbo grupę įvykiui ištirti. 

3.7.6. Darbo grupė, išsiauksinus priežastis, sudaro veiksmų planą situacijai 

pakisti. 

 

 



 
 

 

4. FIZINĖS PRIEVARTOS ATPAŽINIMAS IR VIEKSMAI 

  

4.1. Fizinė prievarta – tai yra neatsitiktiniai, sąmoningi žmogaus veiksmai neįgaliojo 

atžvilgiu, kurie sukelia skausmą ir sveikatos sutrikimus. Fizinis smurtas gali būti 

vienkartiniai arba pasikartojantys veiksmai – mušimas, stumdymas, spardymas, 

deginimas, kandžiojimas, smaugimas, žnaibymas, badymas, ar kitoks skausmo 

kėlimas. 

 

4.2. Fizinės prievartos požymiai: 

4.2.1. Daugybinės, skirtingų spalvų mėlynės ant kūno (kas  rodo kelių skirtingų 

dienų sumušimus). Mėlynių forma ar vieta  nebūdinga atsitiktiniam 

susižeidimui.  

4.2.2. Daugybė neaiškios kilmės žaizdų ant kūno. 

4.2.3. Paslaugų gavėjas negeba paaiškinti, kaip atsirado sužalojimas : “Aš nežinau 

kaip tai atsitiko”- sako neįgalusis. 

4.2.4. Paaiškinimas mažai tikėtinas, neatitinka sužalojimo pobūdžio. 

4.2.5. Neįgaliojo artimieji nuvertina traumos reikšmę ir pasekmes. 

4.2.6. Išsigąsta netikėtų, staigių kito žmogaus judesių ar netikėtų garsų. 

4.2.7. Apsirengęs netinkamais oro sąlygoms drabužiais (pvz. drabužiai ilgomis 

rankovėmis karštą vasaros dieną gali slėpti mėlynes). 

4.2.8. Elgiasi kitaip nei įprastai (dažnesni smurto, susierzinimo protrūkiai; 

neadekvati reakcija į garsų balso toną ir pan. )   

 

4.3. Darbuotojo veiksmai įtarus fizinę prievartą:         

4.3.1. darbuotojui reikia susirūpinti, jei pasikeičia įprastas sutrikusio intelekto 

asmens elgesys 

4.3.2. jei asmuo kalba, gauti paslaugų gavėjo paaiškinimą dėl pastebėtų kūno 

sužalojimų; 

4.3.3. įvertinti, ar pateiktas paslaugų gavėjo paaiškinimas atitinka sužalojimų turinį; 

4.3.4. gauti paslaugų gavėjo artimųjų ar kitų asmenų paaiškinimą dėl atsiradusių 

sužalojimų; 

4.3.5. įtarus fizinę prievartą nedelsiant informuoti JDC vadovą; 

4.3.6. JDC vadovas nedelsiant sudaro darbo grupę įvykiui ištirti. 

1.1.1. Darbo grupė, išsiaiškinus priežastis, sudaro veiksmų planą situacijai pakisti. 

 

5. SEKSUALINĖS PRIEVARTOS ATPAŽINIMAS IR VIEKSMAI 

 

  

5.1. Seksualinė prievarta – tai suaugusio žmogaus veiksmai neįgaliojo atžvilgiu, siekiant 

patirti seksualinį pasitenkinimą. Neįgaliojo seksualinis išnaudojimas tai 

išprievartavimas, mėginimas išprievartauti, seksualinis tvirkinimas, neįgaliojo  

panaudojimas pornografijai, lytinių organų demonstravimas, atviras kalbėjimą apie 

seksą, norint šokiruoti sutrikusio intelekto asmenį arba sukelti jo susidomėjimą. 

 

 

5.2. Seksualinės prievartos požymiai: 



 
5.2.1. Paslaugų gavėjas pradeda ypatingai saugoti savo kūną ir vengti bet kokio 

kontakto; 

5.2.2. Paslaugų gavėjas pradeda atvirai demonstruoti  ir “siūlyti” savo kūną  

kiekvienam, praranda normalias kūno ribas (nors anksčiau to nedarydavo); 

5.2.3. Pakinta paslaugų gavėjo kasdieninio bendravimo temos. Kalboje atsiranda 

prieš tai nevartoti seksualūs posakiai, žodžiai; 

5.2.4.  Paslaugų gavėjas tampa sunkiau sukalbamas; padažnėja “neigiamas” elgesys, 

sunkiau susitarti; 

5.2.5. Tampa agresyvesnis;   

5.2.6. Padažnėja “tikai” – kokie nors specifiniai judesiai ar išsireiškimai;  

5.2.7. Atsiranda žmonių baimė;  

5.2.8. Padažnėja “raminantys” judesiai; 

5.2.9. Viskas, kas buvo įprasta - paūmėja.  

 

5.3. Darbuotojo veiksmai įtarus fizinę prievartą:      

5.3.1. darbuotojui reikia susirūpinti, jei pasikeičia įprastas sutrikusio intelekto 

asmens elgesys 

5.3.2. jei asmuo kalba, gauti paslaugų gavėjo paaiškinimą dėl pasikeitusio elgesio; 

5.3.3. įvertinti, ar pateiktas paslaugų gavėjo paaiškinimas adekvatus; 

5.3.4. gauti paslaugų gavėjo artimųjų ar kitų asmenų paaiškinimą dėl pasikeitusio 

jaunuolio elgesio; 

5.3.5. įtarus seksualinę prievartą nedelsiant informuoti JDC vadovą; 

5.3.6. JDC vadovas nedelsiant sudaro darbo grupę įvykiui ištirti. 

5.3.7. Darbo grupė, išsiaiškinus priežastis, sudaro veiksmų planą situacijai pakisti. 

 

  

6. EMOCINĖS PRIEVARTOS ATPAŽINIMAS IR VIEKSMAI 

  

6.1. Emocinė prievarta  - tai sutrikusio intelekto asmens kompetencijos ir savęs vertinimo 

tyčinis griovimas ar žymus trikdymas dėl žeminimo, bausmių, atmetimo, gąsdinimo  ir 

normalių socialinių sąveikų slopinimo. Emocinė prievarta gali pasireikšti atskirai ir taip 

pat yra sudedamoji fizinės ir (ar) seksualinės prievartos dalis.  

 

6.2. Emocinės prievartos požymiai: 

6.2.1. Kitų asmenų neprognozuojami pykčio protrūkiai neįgaliojo atžvilgiu; 

6.2.2. Kitų asmenų emocinis šaltumas neįgaliojo atžvilgiu; 

6.2.3. Neįgaliojo  emocinių poreikių ignoravimas; 

6.2.4. Atviras tyčiojimasis iš asmens dėl jo negalios; 

6.2.5. Neįgaliojo gąsdinimas, menkinimas.   

6.2.6. Atstūmimas – darbuotojas ar šeimos narys nepripažįsta neįgaliojo 

vertingumo ir jo poreikių teisėtumo. Parodo, kad neįgalusis yra nemylimas ir 

nepageidaujamas. 

6.2.7. Izoliavimas – darbuotojas ar šeimos narys  atriboja neįgalųjį nuo įvairių 

socialinių patyrimų, nuo santykių sukūrimo, verčia neįgalųjį tikėti, kad jis 

yra vienas ir vienišas pasaulyje. 

6.2.8. Terorizavimas – žodinė agresija, priekaištų srautai, baimės atmosferos 

sukūrimas. Darbuotojas ar šeimos narys pravardžiuoja, žemina, gąsdina  

neįgalųjį, tyčiojasi, verčia jaustis kaltu, verčia tikėti, kad pasaulis yra 

grėsmingas. 



 
6.2.9. Ignoravimas – darbuotojas ar šeimos narys nestimuliuoja neįgaliojo 

emocinio vystymosi ir nereaguoja į jo siunčiamus signalus. 

6.2.10. Socialinis tvirkinimas – darbuotojas ar šeimos narys “antisocializuoja” 

neįgalųjį - įtraukia jį į neteisėtą veiklą – vagystes, elgetavimą, destrukcinį 

nusikalstamą elgesį. 

6.3. Emocinė prievarta yra sunkiausiai nustatoma prievartos rūšis.  

 

6.4. Būdingas elgesys emociškai žalojamam neįgaliajam yra: 

6.4.1. Kalbos sutrikimas – asmuo pradeda mikčioti, sunkiai šneka; 

6.4.2. Psichosomatiniai skundai - padažnėja galvos, pilvo skausmai, pykinimas, 

alpimas; 

6.4.3. Atsiranda nevalingas šlapinimasis ir tuštinimasis; 

6.4.4. Asmuo nebepasitiki  savimi, nori būti vienas ir atsiskyręs;  

6.4.5. Pastebimas pasyvumas, iniciatyvos stoka; 

6.4.6. Neįgalusis  tampa perdėtai nuolankus ir lipšnus darbuotojui ar šeimos nariui; 

6.4.7. Pradeda ir apgaudinėti meluoti.  

 

6.5. Darbuotojo veiksmai įtarus emocinę prievartą:      

6.5.1. socialinio darbuotojo pareiga yra atpažinti emociškai skriaudžiamus 

sutrikusio intelekto asmenis, jei ant jų kūno nėra mėlynių ir žaizdų; 

6.5.2. darbuotojui reikia susirūpinti, jei pasikeičia įprastas sutrikusio intelekto 

asmens elgesys 

6.5.3. jei asmuo kalba, gauti paslaugų gavėjo paaiškinimą dėl pasikeitusio elgesio; 

6.5.4. įvertinti, ar pateiktas paslaugų gavėjo paaiškinimas adekvatus; 

6.5.5. gauti paslaugų gavėjo artimųjų ar kitų asmenų paaiškinimą dėl pasikeitusio 

jaunuolio elgesio; 

6.5.6. įtarus emocinę prievartą nedelsiant informuoti JDC vadovą; 

6.5.7. JDC vadovas nedelsiant sudaro darbo grupę įvykiui ištirti. 

6.5.8. Darbo grupė, išsiaiškinus priežastis, sudaro veiksmų planą situacijai pakisti. 

 

 

7. NEPRIEŽIŪROS IR APLEISTUMO ATPAŽINIMAS IR VIEKSMAI 

  

7.1. Nepriežiūra ir apleistumas – tai ilgalaikis fizinių ir psichinių  neįgaliojo poreikių 

netenkinimas, ko pasėkoje kyla grėsmė asmens pilnaverčiam vystymuisi ir 

funkcionavimui. 

7.2. Apleistumas gali būti: 

7.2.1. Fizinis  - biologinių asmens poreikių netenkinimas - nesirūpinimas asmens 

maitinimu (pastoviai yra alkanas), rengimu (neturi batų ar šiltų rūbų žiemą), 

fiziniu saugumu, sveikata (negauna tinkamos medicininės priežiūros, 

vejamas iš namų ir pan.); 

7.2.2. Emocinis  -  psichologinių asmens poreikių netenkinimas, skatinimas ar  

leidimas vartoti alkoholį, rūkalus, narkotines medžiagas; 

7.2.3. Socialinis  – nesirūpinimas asmens socializacija, netenkinamas asmens 

specialiųjų poreikių, gabumų ignoravimas. 

 

 

7.3. Nepriežiūros ir apleistumo požymiai: 



 
7.3.1. Neįgaliojo išvaizda netvarkinga - purvinas veidas ir kūnas, purvini ir 

netinkantys drabužiai, neturi reikalingų higienos priemonių, drabužių 

pamainos esant reikalui priemonių; laiku nekeičiamos sauskelnės; 

7.3.2. Dantų ir burnos ertmės ligos; 

7.3.3. Asmuo netvarkingai lanko dienos centrą: laiku neatvedamas ar paimamas, 

neateina dėl neaiškių priežasčių, “pamirštamas”; 

7.3.4. Suaugusieji, pasiimantys neįgalųjį, dažnai keičiasi, asmenį pasiima 

nepažįstami ar tik iš matymo pažįstami žinomi žmonės, neblaivūs, 

netvarkingi suaugę atveda ar pasiima neįgalųjį; 

7.3.5. Neįgalusis  vagiliauja; 

7.3.6. Neįgalusis neturi elementarių higienos įgūdžių. 

 

7.4. Darbuotojo veiksmai įtarus emocinę prievartą:      

7.4.1. darbuotojui reikia susirūpinti, jei pasikeičia įprasta sutrikusio intelekto asmens 

išvaizda 

7.4.2. jei asmuo kalba, gauti paslaugų gavėjo paaiškinimą dėl pasikeitusios 

išvaizdos; 

7.4.3. jei asmuo kalba, pasikalbėti apie jo jausmus ir poreikius dėl pasikeitusios 

situacijos; 

7.4.4. įvertinti, ar pateiktas paslaugų gavėjo paaiškinimas adekvatus; 

7.4.5. gauti paslaugų gavėjo artimųjų ar kitų asmenų paaiškinimą dėl pasikeitusios 

jaunuolio išvaizdos; 

7.4.6. įtarus nepriežiūrą nedelsiant informuoti JDC vadovą; 

7.4.7. JDC vadovas nedelsiant sudaro darbo grupę įvykiui ištirti. 

7.4.8. Darbo grupė, išsiaiškinus priežastis, sudaro veiksmų planą situacijai pakisti. 

 

8. PREKYBOS ŽMONĖMIS ATPAŽINIMAS IR VIEKSMAI 

  

7.1. Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų 

priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo 

formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar 

kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant 

išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas 

seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į 

vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą.  

 

7.2. Požymiai, kurie leidžia įtarti prekybą žmonėmis: 

7.2.1. Nepažįstamo asmens kvietimas išvykti ilgesniam laikui; 

7.2.2. Siūlymas užsidirbti labai didelius pinigus; 

7.2.3. Prašymas, kad pasas/asmens tapatybės kortelė  būtų pas kitus asmenis; 

7.2.4. Draudimas susisiekti su artimaisiais. 

 

7.3. Darbuotojo veiksmai įtarus emocinę prievartą:      

7.3.1. darbuotojui reikia susirūpinti, jei pastebimi nepažįstami žmonės kalbinantys 

neįgalųjį 

7.3.2. jei asmuo kalba, gauti paslaugų gavėjo paaiškinimą kas jį kalbina; 

7.3.3. įvertinti, ar pateiktas paslaugų gavėjo paaiškinimas adekvatus; 

7.3.4. gauti paslaugų gavėjo artimųjų ar kitų asmenų paaiškinimą dėl nepažįstamų 

asmenų domėjimąsi neįgaliuoju; 



 
7.3.5. įtarus galimą prekybą žmonėmis nedelsiant informuoti JDC vadovą; 

7.3.6. JDC vadovas nedelsiant sudaro darbo grupę įvykiui ištirti. 

7.3.7. Darbo grupė, išsiaiškinus priežastis, sudaro veiksmų planą situacijai pakisti 

  

9. AUTOAGRESIJOS (SAVIŽALOS) ATPAŽINIMAS IR VIEKSMAI 

  

9.1.  Savižala arba autoagresyvus elgesys – tikslinis savęs žalojimas (nesiekiant 

nusižudyti). Dažniausiai tai daroma siekiant nusiraminti ar siekiant kitų dėmesio, 

užplūdus nekontroliuojamoms emocijoms ar iš neapykantos sau.  

9.2. Autoagresijos požymiai: Neįgalusis gali rautis sau plaukus, iki kraujo nudraskyti 

nagus, mušti, kandžioti save, draskytis iki žaizdų, trankyti galvą ir/ar kitas kūno dalis į 

kietus paviršius.  

 

9.3. Darbuotojo veiksmai autoagresijos atveju:  

9.3.1. Stabdyti paslaugų gavėją; 

9.3.2. Nukreipti dėmesį kitur; 

9.3.3. Ramiu balsu pradėti pasakoti istoriją nesusijusią su situacija; 

9.3.4. Leisti paklausyti mėgstamos muzikos 

     

 

10. FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO ATPAŽINIMAS IR  VIEKSMAI 

 

10.1. Finansinis piktnaudžiavimas - tai neteisėtas kito asmens pinigų pasisavinimas ar 

naudojimas savo reikmėms.  

 

10.2. Finansinio piktnaudžiavimo požymiai: 

10.2.1. Prašymas paskolinti pinigų ir skolos negrąžinimas. 

10.2.2. Dovanų reikalavimas. 

10.2.3. Piniginių rinkliavų organizavimas ir neatsiskaitymas už  panaudotas lėšas.  

 

10.3. Darbuotojo veiksmai pastebėjus finansinio piktnaudžiavimo požymius:  

10.3.1. jei asmuo kalba, gauti paslaugų gavėjo paaiškinimą apie tai kas nutiko; 

10.3.2. įvertinti, ar pateiktas paslaugų gavėjo paaiškinimas adekvatus; 

10.3.3. gauti susijusių darbuotojų,  paslaugų gavėjo artimųjų ar kitų asmenų 

paaiškinimą apie konkretų atvejį; 

10.3.4. įtarus galimą finansinį piktnaudžiavimą nedelsiant informuoti JDC vadovą; 

10.3.5. JDC vadovas nedelsiant sudaro darbo grupę įvykiui ištirti. 

10.3.6. Darbo grupė, išsiaiškinus priežastis, sudaromas veiksmų planas situacijai 

pakisti. 

10.3.7. Jei piktnaudžiauja JDC vadovai darbuotojai nedelsiant kreipiasi į JDC darbo 

tarybą. 

 

 

   

 

 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Savi%C5%BEudyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Neapykanta


 
11. PAŽEIDIMŲ REGISTRAVIMAS IR NAGRINĖJIMAS 

 

11.1. Įtarus pažeidimus nedelsiant informuoti JDC vadovą; 

11.2. Pažeidimas registruojamas  Jaunuolių dienos centro neigiamo pobūdžio įvykių ir jų 

pasekmių klientui registravimo žurnale. Byla Nr.1.22. 

11.3. JDC vadovas nedelsiant sudaro darbo grupę įvykiui ištirti. 

11.4. Darbo grupė, išsiaiškinus priežastis, sudaro veiksmų planą situacijai pakisti. 

11.5. Jei JDC vadovui ar jo sudarytai darbo grupei nepavyksta išspręsti situacijos, vadovas  

kreipiasi į kitus teisėsaugos pareigūnus. 

11.6. Vadovaujamės principu- klysti gali visi. Suklydus, tą reikia oriai pripažinti, ištaisyti 

savo klaidas ir jų nekartoti.   

  

  

12. ORUMO IR NELIEČIAMYBĖS LAIKYMOSI PREVENCIJA 

  

12.1.  Panevėžio miesto policijos komisariato ir sveikatos biuro specialistų paskaitos. 

12.2. Nuolatinės diskusijos su JDC bendruomene. 

12.3. Įvykių analizė su JDC bendruomene. 

12.4. Įvairių situacijų simuliacijos  

12.5. Prevencinio pobūdžio filmų peržiūros. 

12.6. Individualus darbas grupėse, su lankytojais, jų tėvais/globėjais. 

  

 


