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DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ  TEISIŲ CHARTIJA 

 

1. Visi ţmonės turi tas pačias teises neatsiţvelgiant į jų tautybę, lytį, religiją ir kitas 

ypatybes. 

2. Pagrindinis ţmogaus teisių įgyvendinimo tikslas – suteikti ţmonėms galimybę išnaudoti 

savo gebėjimus, suteikiant jiems savarankiškumo, kad jie galėtų daryti poveikį savo pačių ateičiai.  

3. Teisės aktų, kuriuose reglamentuojamos ţmogaus teisės, paskirtis – uţtikrinti, kad visi 

asmenys turėtų teisę pasirinkti ir dalyvauti priimant sprendimus veikiančius jų pačių gyvenimą. O jų 

norus privalu gerbti. 

4. Dūkšto globos namuose (toliau – Globos namai), kuriuose teikiamos ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos paslaugos senyvo amţiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su 

negalia įsipareigojama saugoti ir puoselėti ţmogaus teises. 

5. Šis dokumentas sudarytas remiantis: Konvencija prieš kankinimą (CAT), jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvencija (NTK), Europos Ţmogaus Teisių Teismu (EŢTK), Europos socialine 

chartija (ESC), JT tarptautiniu ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktu (TESKTP), Tarptautiniu 

pilietinių ir politinių teisių paktu (TPPTP), pataisyta Europos socialine chartija, Visuotine ţmogaus 

teisių deklaracija (VŢTD). 

6. Paslaugų gavėjų teisės, susiję su ilgalaike prieţiūra ir Globos namų vykdoma veikla: 

 

TEISĖ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ 

VEIKSMAI UŽTIKRINANT ŽMOGAUS 

TEISES 

1. Teisė į saugią aplinką 1.1.Uţtikriname paslaugų gavėjų saugą, 

pasitelkiant Globos namų fizinę 

aplinką. 

1.2.Uţtikriname saugią paslaugų gavėjų 

asmeninę prieţiūrą. 

2. Teisė nebūti išnaudojamam, nepatirti 

smurto ir prievartos 

2.1.Globos namuose dirba kvalifikuoti 

darbuotojai, kurie uţtikrina, kad 

paslaugų gavėjų poreikiai ir 

pageidavimai būtų įvykdomi laiku. 

2.2.Uţtikrinta kokybiška paslaugų 

gavėjų prieţiūra, kuri leidţia nuolat 

stebėti paslaugų gavėjo būklę ir 

valdyti galimą riziką. 

2.3.Siekiant uţkirsti kelią netinkamam 

elgesiui su paslaugų gavėjais, 

darbuotojai pagal galimybes 

siunčiami į  mokymus ţiauraus 

elgesio, smurto ir prievartos 

klausimais. 

2.4.Darbuotojai skatinami nelikti 

abejingais ir pranešti apie 

netinkamą elgesį su senyvo amţiaus 

asmenimis bei suaugusiais 



asmenimis su negalia 

kompetentingoms valdţios 

institucijoms. 

3. Teisė į laisvę 3.1.Tinkamai paruošti darbuotojai 

supranta, kas laikoma laisvės 

suvarţymu ir kaip tinkamai taikyti 

alternatyvius metodus, siekiant 

uţtikrinti kiekvieno paslaugų 

gavėjo teisę į laisvę. 

3.2.Pakankamas darbuotojų skaičius 

uţtikrina kiekvieno paslaugų gavėjo 

teisę laisvai, nevarţomai judėti kur 

gyventojas nori. 

4. Teisė pasirinkti 4.1.Globos namų darbuotojai supranta 

ir ţino, kad kiekvienas paslaugų 

gavėjas turi tokį pat veiksnumą 

visais gyvenimo aspektais, nes vien 

negalia nėra pagrindas atimti iš 

ţmogaus galimybę pačiam priimti 

sprendimus. 

4.2.Parengtos Globos namų tvarkos, 

kurios suteikia galimybę Globos 

namų gyventojams su kitų asmenų 

pagalba patiems priimti sprendimus.  

4.3.Visiems paslaugų gavėjams 

sukurtos palankios sąlygos 

dalyvauti priimant sprendimus 

susijusius su jų gyvenimo kokybe ir 

sveikatos prieţiūra. 

5. Teisė į orumą 5.1.Visi darbuotojai dirbantys įstaigoje 

turi tinkamą išsilavinimą ir 

reikiamas kvalifikacijas. 

5.2.Esant galimybei darbuotojai 

dalyvauja mokymuose ţmogaus 

teisių ir orumo klausimais. 

5.3.Siekiant uţtikrinti paslaugų gavėjų 

orumą, įstaigoje įdirbintas 

pakankamas darbuotojų skaičius. 

5.4.Globos namuose netaikomi nebūtini 

suvarţymai. 

5.5.Uţtikrinant paslaugų gavėjų teisę į 

orumą Globos namai savo veikloje 

laikosi visų reikalavimų.  

6. Teisė į privatumą 6.1.Gerbiamos kiekvieno paslaugų 

gavėjo teisės į privatumą ir privačią 

erdvę. 

6.2.Siekiant uţtikrinti paslaugų gavėjo 

ir pas jį atėjusio aplankyti asmens 

privatumą, Globos namuose 

sudaromos sąlygos bendrauti 

niekam netrukdant. 



6.3.Globos namuose sudaromos sąlygos 

gyventi sutuoktiniams. 

6.4.Imamasi visų reikiamų priemonių, 

siekiant padėti kiekvienam paslaugų 

gavėjui palaikyti ryšį su jo šeimos 

nariais, giminaičiais ir pan. 

6.5.Globos namai gali apriboti paslaugų 

gavėjo teisę į privatumą, siekiant 

uţtikrinti nacionalinį saugumą, 

apsaugoti visuomenę, uţkirsti kelią 

nusikaltimui, apsaugoti kitų asmenų 

sveikatą, moralę, teises ir laisves. 

7. Teisė į dalyvavimą  7.1.Globos namai sudaro sąlygas 

paslaugų gavėjams balsuoti. 

7.2.Globos namai paslaugų gavėjams 

sudaro sąlygas dalyvauti 

laisvalaikio veikloje ir renginiuose. 

7.3.Paslaugų gavėjai skatinami aktyviai 

įsitraukti priimant sprendimus, 

veikiančius jų gyvenimą ir prieţiūrą 

Globos namuose. 

8. Teisė į saviraišką 8.1.Paslaugų gavėjams uţtikrinama 

teisė laisvai  išpaţinti norimą 

tikėjimą. 

8.2.Globos namai uţtikrina paslaugų 

gavėjų teisę į saviraišką tam 

sudarydami tinkamas sąlygas. 

8.3.Uţtikrinama teisinga visos 

bendruomenės ir konkuruojančių 

privačių, konkretaus asmens ar 

asmenų interesų pusiausvyra.  

9. Teisė į sveikatos prieţiūrą 9.1.Uţtikrinamas kiekvieno paslaugų 

gavėjo dalyvavimas, priimant 

sprendimus susijusius su jo 

sveikata. 

9.2.Gerbiama kiekvieno paslaugų 

gavėjo teisė atsisakyti gydymo. 

9.3.Uţtikrinamas sveikatos prieţiūros 

paslaugų prieinamumas. 

9.4.Siekiant uţtikrinti paslaugų gavėjų 

teisę į sveikatos prieţiūrą, 

gyventojai gebantys priimti 

sprendimus dėl jiems paskirtų 

vaistų vartojimo, dalyvauja 

vertinimo procese, kad geriau 

suvoktų konkrečių vaistų teikiamą 

naudą ir keliamą riziką. Tinkamai 

informuoti reiškia savo sutikimą 

tęsti gydymą arba jo atsisakyti. 

10. Teisė į lygybę ir nediskriminavimą 10.1. Globos namuose draudţiama 

taikyti diskriminuojamojo 



pobūdţio politiką ir praktinę veiklą 

arba diskriminuojamai elgtis su 

kitais paslaugų gavėjais. 

10.2.  Globos namuose uţtikrinama   

lygybė, taikant paslaugų gavėjų 

išlaikymo kainas.  

      11. Teisė pareikšti skundą           11.1. Paslaugų gavėjams jiems prieinama 

forma teikiama informacija apie jų 

teises, prieţiūrą, paslaugas, Globos 

namų gyventojų vidaus tvarkos 

taisykles,  nuostatas ir skundų 

nagrinėjimo procedūras. 

          11.2. Netoleruojamas elgesys, kuriuo 

būtų paţeidţiamos ţmogaus teisės. 

          11.3. Patvirtinta skundų pateikimo ir 

nagrinėjimo tvarka, kad Globos 

namų gyventojai galėtų pranešti 

apie jų teisių ar gerovės 

paţeidimus, nesibaimindami 

galimų atsakomųjų veiksmų. 

 

 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ SUPAŽINDINIMO SU TEISIŲ CHARTIJA PROCEDŪROS 

 

7. Globos namų gyventojams parengiamas teisių sąrašas jiems suprantama kalba, kuris yra 

iliustruojamas paveikslėliais (priedas Nr.1) ir viešinamas įstaigos stenduose. 

8. Paslaugų gavėjai su teisių chartija supaţindinami ţodţiu susirinkimo metu arba 

individualiai, išaiškinant teisių reikšmę jiems suprantama kalba. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Paslaugų gavėjų teisių chartija įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

10. Globos namų darbuotojai su teisių chartija supaţindinami pasirašytinai. 

11. Pagal galimybę paslaugų gavėjų artimieji su teisių chartija supaţindinami ţodţiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

Vyriausioji socialinė darbuotoja Rūta Patėjūnienė 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Dūkšto globos namų paslaugų gavėjų teisių chartijos 

                         Patvirtintos Dūkšto globos namų direktoriaus 2019 m. lapkričio   d.    

                                             Įsakymu Nr. V-   

                                       Priedas Nr. 1 

 

 

GYVENTOJŲ TEISĖS 
 

1. TEISĖ Į SAUGIĄ APLINKĄ 
 

 
 

 

 

2. TEISĖ NEBŪTI IŠNAUDOJAMAM, NEPATIRTI 

SMURTO IR PRIEVARTOS 

 

 
 



3. TEISĖ BŪTI LAISVAM 

 

 
 

 

4.TEISĖ PASIRINKTI 

 
 
 

 
 



 

 

5.TEISĖ Į  ORUMĄ 

 

 

 
 

 

                                   6.TEISĖ Į PRIVATUMĄ 

 

 
 



 

 

7. TEISĖ Į DALYVAVIMĄ 

 

 
 

8. TEISĖ Į SAVIRAIŠKĄ 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

9. TEISĖ Į SVEIAKTOS PRIEŢIŪRĄ 

 

 

 
 

10. TEISĖ Į LYGYBĘ IR NEDISKRIMINAVIMĄ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

11.TEISĖ PAREIKŠTI SKUNDĄ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


