PATVIRTINTA
Rokiškio jaunimo centro direktoriaus
2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-71
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO ROKIŠKIO
JAUNIMO CENTRE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo Rokiškio jaunimo centre
tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Rokiškio jaunimo centro (toliau – Jaunimo centras)
prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias
kibernetinėje erdvėje) aplinkos kūrimui Jaunimo centre ir mokiniui/jaunuoliui artimoje aplinkoje.
2. Prevencija – priemonės ir būdai, kuriais siekiama sukurti saugią, mokinio/jaunuolio
asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką Jaunimo centre, kur mokiniai/jaunuoliai
jaustųsi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai būtų išklausomi ir vertinami. Psichologinė
mokinių/jaunuolių savijauta ir saugumas Jaunimo centre susijęs su emocine mokinių/jaunuolių,
darbuotojų, tėvų gerove, jų tarpusavio santykiais.
3. Intervencija – Jaunimo centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, mokytojų,
metodininkų darbui su jaunimu ir kitų Jaunimo centro darbuotojų koordinuoti veiksmai, nukreipti į
smurto ir patyčių stabdymą, taip pat – švietimo pagalbos priemonių visuma.
4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.
5. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose
rekomendacijomis ir Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl
galimo smurto artimoje aplinkoje rekomendacijomis.
II SKYRIUS
SMURTO IR PATYČIŲ STEBĖSENA, PREVENCIJA IR INTERVENCIJA
6. Jaunimo centras puoselėja pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą (mandagumą,
paslaugumą, rūpinimąsi kitais, pagarbą, pasitikėjimą, solidarumą, lygiateisiškumą ir kt.), kuriuos
atitinka visų Jaunimo centro darbuotojų elgesys ir veikla.
7. Smurto ir patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi Jaunimo centro veiklos dalis, kurios
įgyvendinimu rūpinasi Jaunimo centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas, mokytojai, metodininkai
darbui su jaunimu, klasių vadovai, o įgyvendinime dalyvauja visi Jaunimo centro bendruomenės nariai.
8. Jaunimo centro direktorius atsakingas už sveikos, saugios, užkertančios kelią bet kokioms
smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinkos kūrimą.
9. Jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas atsako už šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą
Jaunimo centre.
10. Visais įtariamų ir realių patyčių ar smurto atvejais, nepriklausomai nuo smurto ir patyčių
formos, turinio, mokinio/jaunuolio lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės
priklausomybės ar kitų asmens ypatybių, kiekvienas Jaunimo centro darbuotojas:
10.1. įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
10.2. primena mokiniui/jaunuoliui, kuris tyčiojasi, Jaunimo centro vidaus tvarkos ir elgesio
taisykles;
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10.3. jei mokiniui/jaunuoliui reikia pagalbos, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis
(tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus Jaunimo centro darbuotojus ar institucijas (pvz., policija, greitoji
pagalba);
10.4. informuoja mokytoją, klasės vadovą, metodininką darbui su jaunimu arba direktoriaus
pavaduotoją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias, smurtą.
11. Direktoriaus pavaduotojas, gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias,
smurtą:
11.1. išsiaiškina situaciją, nustato, tai patyčių ar smurto atvejis;
11.2. organizuoja individualius pokalbius su patyčių, smurto dalyviais, informuoja tėvus
(globėjus, rūpintojus), esant poreikiui kviečia juos dalyvauti pokalbiuose;
11.3. vykdo tolesnę patyčių situacijos stebėseną;
11.4. esant elektroninėm patyčiom, išsaugo įrodymus ir nedelsiant imasi visų reikiamų
priemonių elektroninėms patyčioms sustabdyti;
11.5. informuoja Jaunimo centro direktorių apie esamą situaciją.
12. Tais atvejais, kai mokinys/jaunuolis patiria smurtą artimoje aplinkoje, direktorius
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, teikia informaciją savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriui bei Vaiko teisių apsaugos tarnybai.
13. Jaunimo centras, vykdydamas veiklas, orientuotas į smurto ir patyčių prevenciją,
bendradarbiauja su mokinių/jaunuolių tėvais, vietos bendruomene, savivaldybėse esančiomis įstaigomis
ar organizacijomis, kitais suinteresuotais asmenimis.
14. Jaunimo centro direktorius, sužinojęs apie Jaunimo centro darbuotojo patiriamą smurtą,
patyčias arba darbuotojo tyčiojimąsi, nedelsdamas imasi priemonių situacijai spręsti.
15. Mokytojai, metodininkai darbui su jaunimu ne rečiau kaip kartą per ketverius metus
tobulina kvalifikaciją mokinių/jaunuolių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat
tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas.
16. Visi duomenys, susiję su mokiniu/jaunuoliu ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs
ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas
funkcijas, užtikrinti mokinio teises ir teisėtus interesus.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Su parengta Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo Rokiškio jaunimo
centre tvarkos aprašu pasirašytinai supažindinami visi Jaunimo centro darbuotojai.
18. Tvarkos aprašas skelbiamas Jaunimo centro interneto svetainėje.
______________________

