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JOSVAINIŲ SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO SUAUGUSIŲ IR SENYVO AMŽIAUS 

ASMENŲ GLOBOS PADALINIO  PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pagrindinis žmogaus teisių įgyvendinimo tikslas – suteikti žmonėms galimybę išnaudoti savo 

potencialą, suteikiant jiems savarankiškumo, kad jie galėtų keisti savo gyvenimą, daryti poveikį savo 

pačių ateičiai. 

2. Žmonių teisės apima būtiniausius standartus, kuriuos būtina užtikrinti, kad žmonės galėtų gyventi 

oriai. 

3. Visi žmonės turi lygias teises neatsižvelgiant į jų tautybę, lytį religiją ir kitas ypatybes. 

4. Teisės aktų, kuriuose reglamentuojamos žmogaus teisės, paskirtis – užtikrinti, kad visi žmonės 

turėtų teisę pasirinkti ir dalyvauti priimant visus jų gyvenimą veikiančius sprendimus. 

5. Josvainių socialinio ir ugdymo centro suaugusių ir senyvo amžiaus asmenų globos padalinio 

(toliau-Centras), kuriame teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos senyvo 

amžiaus ir neįgaliems asmenims įsipareigoja laikytis žmogaus teisių standarto. 

6. Teisių chartija papildo paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisykles. 

   

II SKYRIUS 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS 

 7. Paslaugų gavėjai turi teisę vienodomis sąlygomis su kitais visuomenės nariais naudotis ir 

įgyvendinti visas žmogaus teises, kurios užtikrintos Europos žmogaus teisių konvencijoje, Europos 

socialinėje chartijoje, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje, LR Konstitucijoje bei kituose 

žmogaus teisių dokumentuose: 

7.1. Teisė į saugią aplinką. 

7.2.Teisė pasirinkti. 

7.3.Teisė į saviraišką. 

7.4.Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. 

7.5.Teisė į nediskriminaciją ir lygybę. 

7.6.Teisė pareikšti skundą. 

7.7.Teisė į konfidencialumą. 

7.8.Teisė gauti reikalingą  informaciją suprantamiausiu būdu. 

7.9.Teisė į pagarbų elgesį. 

7.10.Teisė žinoti. 

III SKYRIUS 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ SUPAŽINDINIMO PROCEDŪRA SU TEISIŲ CHARTIJA 

     8. Paslaugų gavėjams parengtas teisių sąrašas jiems suprantama kalba ir yra viešinamas įstaigos 

stenduose. 

      9. Paslaugų gavėjai su teisių chartija yra supažindinti žodžiu susirinkimo metu arba individualiai, 

išaiškinant teisės esmę jiems suprantamu būdu. 

      10. Paslaugų gavėjams primenama apie jų teises reguliariai 1 kartą per mėnesį kasdienių veiklų 

užimtumo metu. 

     11. Paslaugų gavėjų, kurie dėl savo ligos negali suprasti savo teisių, jas užtikrina paslaugų gavėjo 

,,savas asmuo“. 



IV SKYRIUS 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR UŽTIKRINIMO KASDIENIAME DARBE 

REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI 

12. Rezultatų įvertinimo tikslas- įvertinti savo veiklos efektyvumą pagal tai, kaip skatinamos ir 

praktiškai užtikrinamos paslaugų gavėjų teisės visose centro veiklose. 

12.1. rodiklis: paslaugų gavėjų, žinančių kokias teises turi, procentine išraiška nuo visų paslaugų 

gavėjų; 

12 .2. rodiklis:  paslaugų gavėjų, pasinaudojusių teisėmis pateikti skundą, procentinė išraiška 

lyginant su visais paslaugų gavėjais. 

13. Duomenų rinkimas turi apsaugoti paslaugų gavėjų privatumo teisę ir užtikrinti informacijos 

konfidencialumą. 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

13. Paslaugų gavėjų teisių  chartija įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos. 
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