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APRAŠYMAS 

    2021 metų rugpjūčio mėnesį atliktas Prienų socialinių paslaugų centro psichosocialinių rizikos 
veiksnių tyrimas. Tyrime dalyvavo 49 respondentai. Tyrimas atliktas siekiant įvertinti šiuos klausimus: 
ar mobingas, kaip reiškinys, egzistuoja tiriamoje organizacijoje? kaip dažnai ir su kokiais 
psichoemocinio smurto veiksmais susiduria darbuotojai? kurių organizacijos klimato sričių, galinčių 
įtakoti mobingą, būklė yra prastesnė? 

TYRIMO METODIKA 

Analizuoti kiekybinio tyrimo duomenis bei juos pristatyti pasirinkti šie aprašomosios statistikos 
metodai: absoliutūs bei procentiniai dažniai; vidurkiai. Kad tyrimo duomenys būtų kuo 
reprezentatyvesni buvo pasirinktas atsitiktinės imties metodas t.y. visi populiacijos elementai turėjo 
vienodas galimybes pateikti į imtį. Generalinė tiriamųjų visuma – visi organizacijos darbuotojai. 

Siekiant nustatyti mobingo reiškinį, tyrime remiamasi šia mokslininkų išskirta mobingo formuluote 
„Mobingas - intensyvus, besikartojantis, ilgai trunkantis psichosocialinis aukos terorizavimas, 
kankinimas, bauginimas įtraukiant ir grupės narius, bei vykstantis socialinėje sistemoje – 
organizacijoje ar jos padalinyje“. 

Mobingui nustatyti naudojami teiginiai apibūdinantys diskriminuojančius veiksmus: pagal puolimo 
galimybes; veikiant per socialinius santykius; puolant darbuotojo socialines pažiūras; puolant 
kasdieninėje profesinėje sferoje, asmens sveikatos srityje; pagal veiksmų pasikartojimų dažnumą.  

Reiškinio faktui nustatyti naudojamas procentinis darbuotojų nuomonių pasiskirstymas pagal 
aukščiau išvardintas sritis, taip pat individualių, anoniminių anketų analizė siekiant įsitikinti ir patvirtinti 
mobingo formuluotę arba identifikuoti tik epizodinius psichoemocinio smurto atvejus. 

Mobingas ir organizacijos klimatas yra statistiškai susiję. Organizacijos klimato teiginiai sudaryti 
siekiant įvertinti, kur organizacijos klimato būklė yra prastesnė. Taip pat, teiginiai sudaryti taip, kad 
būtų interkoreliaciniai statistiniai ryšiai tarp mobingo bei organizacijos klimato kriterijų. 

Savo pritarimą arba nepritarimą teiginiams tiriamiesiems siūloma pažymėti kelių pakopų atsakymo 
formate. Atsakymų formatui naudojama Likerto skalė, turinti penkias pakopas (niekada; kartais; 
dažnai; dažniausiai; visada). Šiuo būdu siekiama nustatyti dalyvių pritarimą ar nepritarimą kiekvienos 
srities teiginiams ir tuo pačiu išvardintoms sritims. 

PSICHOSOCIALINIŲ RIZIKOS 
VEIKSNIŲ TYRIMO 
ATASKAITA 2021 
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PSICHOLOGINIS IR EMOCINIS SMURTAS 

Šioje lentelėje atvaizduojama kaip bendrai pasiskirsto darbuotojų nuomonė vertinant 
psichoemocinio smurto veiksmus. Vertinant tiriamųjų atsakymus į psichoemocinio smurto teiginius 
gaunami apibendrinantys duomenys ar susiduriama su psichoemocinio smurto veiksmais, jei taip, 
tai  kaip dažnai. Tokiu būdu siekiama atsakyti ar organizacijai būdingas mobingo reiškinys. 

 

Išvados. Remiantis aukščiau pateiktais duomenimis daroma išvada, kad tik 0,1% atvejų susiduriama 
su psichoemocinio smurto veiksmus dažniau nei vidurkis. Siekiant nustatyti ar mobingas būdingas 
organizacijai buvo atlikta ir individualių anoniminių anketų analizė, kuri parodė, kad tiriamieji žymėjo 
atskirus psichoemocinio smurto veiksmus. Tačiau nebuvo nustatyta nei vieno atvejo, kuomet 
tiriamasis žymėtų daugumą psichoemocinio smurto veiksmų, kurie pasikartotų dažniau nei vidurkis. 
Tuo remiantis daroma išvada, kad mobingas organizacijai nebūdingas. 
 
ATSKIRI PSICHOLOGINIO IR EMOCINIO SMURTO VEIKSMAI 

Šioje lentelėje atvaizduojama kaip bendrai pasiskirsto darbuotojų nuomonė vertinant atskirus 
psichoemocinio smurto veiksmus. Vertinime rodomi Likerto skalės duomenys, kurie pažymi teiginių 
egzistavimą (kartais, dažnai, dažniausiai, visada). Tokiu būdu siekiama atsakyti ar darbuotojai 
susiduria su epizodiniais psichoemocinio smurto veiksmais.  
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Mūsų kolektyve yra darbuotojų, kuriems vadovas akivaizdžiai

apriboja galimybę išreikšti savo nuomonę.

Mūsų kolektyve yra darbuotojų, kurie pokalbio metu yra nuolat

pertraukinėjami.

Mūsų kolektyve yra darbuotojų, kurių galimybę reikšti savo

nuomonę riboja kolegos ir kolegės.

Mūsų kolektyve yra darbuotojų, su kuriais bendraujama pakeltu

tonu, šaukiant arba garsiai barama.

Mūsų kolektyve yra darbuotojų, kurių asmeninis gyvenimas nuolat

kritikuojamas.

Kartais

Dažnai

Dažniausiai

Visada
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Mūsų kolektyve yra darbuotojų, kuriems buvo grasinama raštu.

Mūsų kolektyve yra darbuotojų, kuriems kasdienybe tapo nuolatinė

jų darbo kritika.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, su kuriuo kiti bendradarbiai iš viso

nekalba, nebendrauja.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, į kurio mėginimą užmegzti pokalbį

bendradarbiai nereaguoja, akivaizdžiai neįsitraukia į pokalbį.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kuris buvo perkeltas į kitą patalpą,

esančią toliau nuo visų bendradarbių.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, su kuriuo bendradarbiams

uždrausta kalbėti.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kurį kolegos demonstratyviai 

ignoruoja, praeina tarsi „pro stulpą“.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, apie kurį nuolat neigiamai

atsiliepiama.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kuris tampa nuolatinių paskalų

objektu.

Keletas bendradarbių be pagrindo yra paversti pajuokos objektu.

Mūsų kolektyve skleidžiama nuomonė, įtarimai, jog vienas iš

darbuotojų gali būti psichiškai nesveikas.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kurį siekiama priversti pasitikrinti

sveikatą pas psichiatrijos specialistus.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, iš kurio negalios nuolat šaipomasi.

Mūsų kolektyve šaipomasi, išjuokiama vieno iš darbuotojų eisena,

balsas arba gestai (pastarieji pamėgdžiojami siekiant pasišaipyti).

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kurio politinės arba religinės

pažiūros yra nuolat kritikuojamos.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, iš kurio gyvenimo būdo nuolat

juokiamasi.

Mūsų kolektyve pajuokų objektu dažnai tampa tautybė.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kuris yra priverstas atlikti

žeminančius darbus.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kurio darbo įnašas vertinamas

prastai ir liguistai.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kuriam adresuojami

keiksmažodžiai arba kitokie neigiami žodžiai.

Kai kuriems darbuotojams mūsų kolektyve „prisegamos“ 

žeidžiančios pravardės.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kuriam vengiama patikėti darbo

užduotis.
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Dažniausiai

Visada
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Išvados. Remiantis aukščiau pateiktais duomenimis daroma išvada, kad darbuotojai susiduria su itin 
retai pasitaikančiais psichoemocinio smurto veiksmais. Taip pat. vertinant žemiau esančius 
organizacijos klimato duomenis (ypač gerą klimato situaciją visose srityse) daroma išvada, kad 
psichoemocinio smurto veiksmai yra būdingi įprastiems tarpasmeniniams santykiams, o ne 
mobingo reiškiniui. 
 

ORGANIZACIJOS KLIMATAS 

Šioje dalyje analizuojama kaip pasiskirsto darbuotojų nuomonė vertinant atskiras organizacijos 
klimato sritis ir jas apibūdinančius teiginius. Tokiu būdu siekiama atsakyti, kur organizacijos klimato 
būklė yra prastesnė. Taip pat, į kurias sritis derėtų atkreipti dėmesį siekiant teigiamų pokyčių. 
Išvados. Remiantis žemiau pateiktais duomenimis daroma išvada, kad visos esminės organizacijos 
klimato sritys yra ypač geros būklės. Visose organizacijos klimato srityse neigiami teiginiai 
pasireiškia retais epizodiniais atvejais, kai tuo tarpu teigiami dažniau negu dažnai.  
 

Eil. nr. Klimato sritis Neigiami teiginiai Teigiami teiginiai 
1 Diskriminacijos dėl amžiaus reiškiniai Nėra susiduriama - 

2 Diskriminacijos dėl lyties reiškiniai Epizodiniai atvejai - 

3 Konfliktų aplinkybės Epizodiniai atvejai - 
4 Neformalios grupuotės Epizodiniai atvejai - 

5 Komunikacijos kokybė ir informacijos sklaida Epizodiniai atvejai Dažni atvejai 

6 Įsidarbinimo bei išėjimo iš darbo aplinkybės Epizodiniai atvejai Dažni atvejai 
7 Bendravimas tarp kolegų Epizodiniai atvejai - 

8 Vertybės bei tradicijos Epizodiniai atvejai Dažni atvejai 

9 Vadovavimas bei kontrolė Epizodiniai atvejai Dažni atvejai 
10 Saugumo ir apibrėžtumo pojūtis Epizodiniai atvejai Dažni atvejai 

11 Kūrybingumą skatinanti aplinka Epizodiniai atvejai Dažni atvejai 

12 Komandinio darbo bruožai Epizodiniai atvejai Dažni atvejai 

0% 20% 40% 60%

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, iš kurio atimamos darbo užduotys

ir atiduodamos kitiems.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kuriam duodamos beprasmės

darbo užduotys.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kuriam duodamos užduotys viršija

sugebėjimus, iš anksto žinant, kad jos nebus atliktos arba atliktos…

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kuriam nuolat skiriamos vis naujos

darbo užduotys.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kuris verčiamas dirbti sveikatai

žalingus darbus.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, kuriam grasinama, kad prieš jį

panaudos fizinę jėgą.

Mūsų kolektyve yra darbuotojas, prieš kurį buvo panaudotas fizinis

smurtas.

Kartais

Dažnai

Dažniausiai

Visada
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DISKRIMINACIJOS DĖL AMŽIAUS REIŠKINIAI 

 
1 – Niekada; 2 – Kartais; 3 – Dažnai; 4 – Dažniausiai; 5 - Visada 

 
DISKRIMINACIJOS DĖL LYTIES REIŠKINIAI 

 
1 – Niekada; 2 – Kartais; 3 – Dažnai; 4 – Dažniausiai; 5 - Visada 

1 2 3 4 5

Mūsų kolektyve galioja taisyklė: „jaunas darbuotojas – prastas 

darbuotojas“.

Kolektyve pastebimas „kartų konfliktas“ – vyresni ir jaunimas sunkiai 

randa bendrą kalbą.

Labiau palaikomi vyresnio amžiaus darbuotojų sprendimai.

Jaunimas, siekdamas įsitvirtinti, ignoruoja vyresnio amžiaus

darbuotojų nuomonę.

Kolektyvo harmoniją trikdo tai, kad vyresnio amžiaus ir didesnę

patirtį turintys darbuotojai linkę visur dominuoti.

Mūsų kolektyve nepritampa/nepritaptų neįgalūs asmenys.

Mūsų kolektyve pašiepiami asmenys turintys kalbos defektų (pvz.,

mikčiojimas, šveplavimas).

Kitos rasės darbuotojams mūsų kolektyve yra/būtų sunkiau negu

kitiems.

Ligoti darbuotojai mūsų kolektyve nepritampa/nepritaptų prie

kolektyvo.

Kitataučiams mūsų kolektyve yra/būtų sunkiau negu kitiems.

Mūsų kolektyve geriau jau garsiai neskelbti savo religinių pažiūrų,

nes tai gali blogai baigtis.

Mūsų kolektyve geriau „neafišuoti“ savo politinių pažiūrų, nes įsigysi 

priešų „iki gyvos galvos“.

Mūsų kolektyve darbuotojo gali nemėgti vien dėl to, kad jis yra iš

kaimo ir atvirkščiai.

Mūsų kolektyve gali kilti neapykanta darbuotojui dėl jo socialinio

statuso (pvz., kilmės, artimųjų pareigų, pajamų ir kt.).

1 2 3 4 5

Mūsų kolektyve psichologinis klimatas akivaizdžiai palankesnis

moterims.

Vyrai mūsų kolektyve psichologiškai jaučiasi geriau.

Fiziškai patrauklūs, seksualūs, tačiau be ryškių darbinių pasiekimų,

kolegos greičiau kyla karjeros laiptais.

Kolektyve pasitaiko seksualinio priekabiavimo atvejų, ypač tokių,

kurie reiškiasi užmaskuota ir rafinuota forma.

Seksualinio priekabiavimo atvejai kolektyve reiškiasi grubiai ir atvirai.

Mūsų kolektyve yra žmonių, kurie yra seksualiai išnaudojami kitų

darbuotojų.
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KONFLIKTŲ APLINKYBĖS 

 
1 – Niekada; 2 – Kartais; 3 – Dažnai; 4 – Dažniausiai; 5 - Visada 

 
NEFORMALIOS GRUPUOTĖS 

 
1 – Niekada; 2 – Kartais; 3 – Dažnai; 4 – Dažniausiai; 5 - Visada 

 

 

 

1 2 3 4 5

Nutaikę progą darbuotojai linkę vienas kitam kenkti, „suvedinėti 

sąskaitas“.

Yra darbuotojų, kurie niekur nepritampa, nuolat kelia įtampą,

konfliktuoja.

Kolektyve vengiama pamatyti ir spręsti netgi tokius konfliktus,

kuriuos spręsti būtina.

Vadovas žino apie vykstančius konfliktus, tačiau nesiima jokių

priemonių jiems užkirsti kelią.

Pats vadovas skatina (netiesiogiai) konfliktus, jam priimtinas “skaldyk 

ir valdyk” metodas.

Vadovas pats dažnai būna konflikto sukėlėjas ir priežastis.

Darbiniai konfliktai virsta asmeniniu priešiškumu ir pykčiu.

1 2 3 4 5

Mūsų kolektyve galioja taisyklė – „jei nepriklausai kokiai grupei, tai 

tikrai prapulsi“.

Įtakingų asmenų artimieji ir giminaičiai randa prieglobstį kolektyve,

užima arba pretenduoja į pareigas, neatitinkančias jų gabumų.

Mūsų kolektyve labai aiškiai išsiskiria viršininkų, „ponų“ ir „eilinių“ 

darbuotojų kastos.

Susidaro atskiros darbuotojų grupuotės, kurios tiesiog „ėdasi“ 

tarpusavyje.

Dalis darbuotojų dažnokai eina ką nors atšvęsti, „aplaistyti“, o tie, 

kurie atsisako, greitai atsiduria atskirtyje.

Mūsų kolektyvui kenkia tai, jog yra susidariusios atskiros, viena kitos

atžvilgiu labai kritiškai nusiteikusios darbuotojų grupuotės.
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KOMUNIKACIJOS KOKYBĖ IR INFORMACIJOS SKLAIDA 

 
1 – Niekada; 2 – Kartais; 3 – Dažnai; 4 – Dažniausiai; 5 - Visada 
 

ĮSIDARBINIMO BEI IŠĖJIMO IŠ DARBO APLINKYBĖS 

 
1 – Niekada; 2 – Kartais; 3 – Dažnai; 4 – Dažniausiai; 5 - Visada 

1 2 3 4 5

Įžeidžiančios pašaipos – įprastas reiškinys mūsų kolektyve.

Dėl vartojamo grubaus žodyno dalis žmonių jaučiasi blogai.

Mūsų padalinio / organizacijos vadovai keikiasi pavaldinių

akivaizdoje.

Darbuotojai dažnai palaiko vienas kitą geru žodžiu.

Bendraujant mūsų kolektyve daug kas tarsi kauke dengiasi

veidmainiška šypsena.

Grubus, žmogaus orumą žeminantis humoras mūsų kolektyve yra

dažnas reiškinys.

Darbuotojai linkę meluoti vadovams, vaizdžiai tariant – „kabina 

makaronus“.

Darbuotojai priversti sakyti tokio pobūdžio informaciją, kokią NORI

išgirsti vadovas, kitaip gali sulaukti nemalonumų.

Darbuotojams viešai skelbiama informacija dažnai prieštarauja

realiai (tikrajai) informacijai, apie kurią žino tik nedaugelis išrinktųjų.

Mūsų padalinys / organizacija kupina paslapčių, viską liguistai

stengiamasi slėpti.

Vieni darbuotojai gauna išsamią informaciją apie padalinį / 

organizaciją ir darbo reikalus, o kitiems ji pateikiama dozuotai“.

Mūsų kolektyve ima viršų tie darbuotojai, kurie viena kalba, o kita

daro.

Gandų nešiojimas, mėgavimasis jais – kasdienis mūsų kolektyvo 

reiškinys.

Mūsų padalinio / organizacijos vadovas smalsus paskaloms, pats

linkęs skatinti gandų nešiojimą.

Yra užkietėjusių „skundikų“, kurie „nuodija” kolektyvo atmosferą.

Vadovai yra suinteresuoti skundimu ir patys skatina skundikus.

1 2 3 4 5

Naujam darbuotojui skiriamas kuruojantis asmuo.

Darbuotojai, paliekantys darbovietę, išeina prislėgti arba „trenkdami 

durimis“.

Mūsų kolektyvas abejingas tiek naujai ateinantiems darbuotojams,

tiek jį paliekantiems.

Jeigu dar kartą tektų rinktis darbo vietą, čia nebesikreipčiau.

1–ieji metai darbuotojams primena „salagos“ vaidmenį 

kariuomenėje (t.y. juntama „diedovščina“ darbe).
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BENDRAVIMAS TARP KOLEGŲ 

 
1 – Niekada; 2 – Kartais; 3 – Dažnai; 4 – Dažniausiai; 5 - Visada 

 

VERTYBĖS BEI TRADICIJOS 

 
1 – Niekada; 2 – Kartais; 3 – Dažnai; 4 – Dažniausiai; 5 - Visada 

1 2 3 4 5

Dauguma darbuotojų nuolat yra sudirgę ir irzlūs, su jais

neįmanoma bendrauti.

Darbuotojų tarpusavio santykiai persmelkti pavydo nuodais.

Pas mus yra tokių darbuotojų, kurie mėgsta „lipti per kitų galvas“.

Darbuotojų tarpusavio bendravime akivaizdžiai pasireiškia

susvetimėjimas ir abejingumas.

Išskirtinai besielgiantį asmenį mūsų kolektyvas „pastato į vietą“.

Bendradarbiai linkę vieni kitiems meluoti.

Mūsų darbuotojai perdėtai domisi kolegų asmeniniu gyvenimu.

Darbuotojai kalba tai, ką nori girdėti dauguma, – reikšti kitokią 

nuomonę yra rizikinga.

Jeigu kažkas darbe „suklumpa“, suklysta, aplinkiniai linkę džiūgauti.

Norint išlikti kolektyve, geriau neišsiskirti iš minios.

Dažnai tau už nugaros bendradarbiai susimarksto, galvodami, kad

nepastebėjai.

1 2 3 4 5

Mūsų kolektyve trūksta elementarios pagarbos eiliniam

darbuotojui.

Duoto žodžio laikymasis – būdingas mūsų kolektyvo bruožas.

Mūsų kolektyve plačiai skanduojamos vertybės nieko neturi bendro

(arba mažai turi) su realybe.

Asmenines vertybes atėjus į darbą galima užmiršti – jos čia niekam 

nerūpi.

Mūsų kolektyvo vertybės skiriasi nuo bendrai priimtų moralinių,

dorovinių visuomenės vertybių.

Mūsų kolektyve švenčiamos tradicinės šventės (Kalėdos, Naujieji 

metai ir pan.); daugumai tai patinka, nes taip „cementuojamas“ 

kolektyvas.
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VADOVAVIMAS BEI KONTROLĖ 
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SAUGUMO IR APIBRĖŽTUMO POJŪTIS 

 
1 – Niekada; 2 – Kartais; 3 – Dažnai; 4 – Dažniausiai; 5 - Visada 
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Vadovai piktnaudžiauja savo padėtimi – jiems darbe galioja visai 

„kitos taisyklės“.

Perdėtas darbuotojų pataikavimas vyresnybei yra įprastas ir

toleruojamas mūsų kolektyvo reiškinys.

Tik padaryk darbe klaidelių, ir valdžia tave „užkapos“.

Siekdami egoistinių tikslų, vadovai darbuotojais manipuliuoja.

Bendravimas su pavaldiniais pakeltu, įsakmiu tonu yra būdingas

mūsų vadovui.

Dažnai pasitaiko, kad kažkas iš darbuotojų buvo nepelnytai,

nepagrįstai nubaustas.

Kolektyvo atmosferą gadina tai, kad vadovas kai kuriuos

darbuotojus perdėtai proteguoja.

Vadovas linkęs darbuotojams girtis, susidaro įspūdis, kad tik jis

vienas ir dirba.

Vadovas stengiasi nepastebėti talentingų darbuotojų, nes pats su

jais konkuruoja.

Vadovo nepasitikėjimas pavaldiniais ir polinkis perdėtai kontroliuoti

tiesiog slegia.

Kartais darbe pasijuntu tarsi stebimas pro padidinamąjį stiklą.

Darbuotojai bendrauja taip, lyg visur būtų prisagstyta „blakių“.

Kolektyve vyrauja pasitikėjimo darbuotoju / bendradarbiais

atmosfera.

Nuo perdėtai smulkmeniškų instrukcijų ir įkyrių nurodymų dažnai 

tiesiog “nusvyra rankos”.

1 2 3 4 5

Mūsų kolektyve nuolat tvyro įtampa, stinga saugumo, apibrėžtumo.

Kolektyvo psichologinė atmosfera yra slegianti, gniuždanti.

Pesimistinis nusiteikimas yra būdingas mūsų kolektyvo bruožas.

Mūsų kolektyve sukurta stabili ir saugi aplinka, aišku kas ką dirba ir

už ką atsako.
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KŪRYBINGUMĄ SKATINANTI APLINKA 
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KOMANDINIO DARBO BRUOŽAI 

 
1 – Niekada; 2 – Kartais; 3 – Dažnai; 4 – Dažniausiai; 5 – Visada 
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Yra darbščių, kūrybingų ir tikrai perspektyvių darbuotojų, tačiau

juos ignoruoja kiti.

Gabių ir kūrybingų darbuotojų „augimas“ yra dirbtinai stabdomas.

Galimybė drąsiai, laisvai reikšti savo nuomonę yra būdingas mūsų

kolektyvo bruožas.

Jei pasiūlysi gerą idėją, tai jos autorystę ir „šlovę“ pasisavins kiti.

Nauja, gera idėja mūsų kolektyve vargu ar bus palaikoma, sunkiai 

„prasimuš“ į šviesą.

Gebančių padaryti daugiau nei reikalaujama darbuotojų imama

nemėgti, jie greitai izoliuojami tampa vieniši.
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Visa komanda rimtai suinteresuota sėkme ir kiekvienas dėl jos

labai stengiasi.

Komandos užduotys gerai išaiškintos tiek visoje organizacijoje,

tiek ir komandos viduje.

Komandos pasitarimams kruopščiai ruošiamasi. Pasitarimų

tikslai, turinys ir eiga yra aiškūs.

Komandoje skiriama pakankamai laiko naujoms idėjoms iškelti,

problemų sprendimams ieškoti.

Keitimasis reikiama informacija tarp komandos narių vyksta

taip, kad kuo palankiau atsilieptų darbui.

Net ir tuo atveju, kai darbų daug, prioritetinės užduotys

komandos nariams yra aiškios.

Laikas nuo laiko darbo reikalai komandoje apsvarstomi iš

naujo, kad būtų galima pasiekti dar geresnių rezultatų.

Komandoje įvairiems derinimams ir svarstymams skiriama

pastangų bei laiko būtent tiek, kiek reikia.

Santūrūs ir uždari komandos nariai taip pat yra skatinami

pareikšti savo nuomonę.

Klaidų pripažinimas laikomas labiau stiprybe nei trūkumu.

Komandos nariai pripažįsta vienas kito pasiekimus ir mato

savo klaidas.

Visi komandos nariai visiškai pasitiki vadovu.
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Komandos vadovas tinkamai atstovauja jos interesus ir darbuotojai

tuo yra patenkinti.

Komanda turi pakankamai laisvių ir sprendimo teisių, reikalingų

iškeltoms užduotims atlikti.

Atvirumas kitoms sritims ir bendradarbiavimas su kitomis

komandomis yra pakankamai geras.

Vertindamas padarytus darbus, komandos vadovas laikosi 

pusiausvyros – ir pagiria, ir pakritikuoja.

Dalytis atsakomybe komandoje yra įprastas dalykas tiek sėkmingos

veiklos, tiek nesėkmės atveju.

Svarbūs sprendimai komandoje priimami kartu, atsižvelgiant į visų

nuomonę.

Vadovas saugo ir skatina komandos vienybę.

Komandai nuolat sugrįžta informacija apie tai, kaip (gerai ar blogai)

yra vertinamas jos darbas.

Organizacijos valdžia gerai vertina ir moraliai palaiko komandą.

Komandos nariai pasirengę vienas kitam padėti.

Visi komandai keliami tikslai yra realūs ir pasiekiami.

Siekiant bendro tikslo, komandoje dirba visi.

Konfliktai ir problemos aptariami atvirai. “Už akių” nekalbama.

Kritikuojama konstruktyviai: kritika suprantama ir priimama kaip

parama veiklos vystymui.

Jei kas komandoje turi rūpesčių ar problemų, vadovas iškart tai

pastebi ir tinkamai reaguoja.


