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ŠĖTOS SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO
PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šėtos socialinio ir ugdymo centro (toliau-centro) paslaugų gavėjų teisių chartija yra esminis
pagrindinių teisių dokumentas.
2. Kiekvienas paslaugų gavėjas yra individas, kurio orumas yra neliečiamas. Jį reikia gerbti ir
saugoti.
3. Teisių chartija apibrėžia pagrindines paslaugų gavėjų teises ir paslaugų teikėjų pareigas jas
užtikrinti.
II. PAGRINDINĖS NUOSTATOS
4. Kiekvienas paslaugų gavėjas turi teisę:
4.1. į kokybiškas socialines paslaugas;
4.2. naudotis kokybiškomis centre teikiamomis paslaugomis;
4.3. kreiptis į centro administraciją, personalą ar institucijas už socialinės globos įstaigos
ribų dėl įvykusios ar galimos fizinės, psichologinės, materialinės ar finansinės,
seksualinės prievartos, diskriminacijos;
4.4. išsakyti savo nuomonę, pageidavimus ar kritines pastabas dėl problemų, iškilusių
teikiant socialinę globą, į kurias socialinės globos įstaiga operatyviai ir konstruktyviai
reaguoja;
4.5.gauti informaciją apie centre teikiamas socialines paslaugas, jų teikimo tvarką,
pasikeitimus;
4.6. pagarbų centro darbuotojų elgesį;
4.7. į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias, paslaugas;
4.8. gauti informaciją apie socialinės pagalbos teikimo procesą;
4.9. dalyvauti socialinių problemų teikimo procese;
4.10. dalyvauti sudarant ISGP, reikšti nuomonę visais teikiamų socialinių paslaugų
klausimais;
4.11. teisę skųstis t.y. pateikti skundą centro direktoriui pagal patvirtintą „Šėtos socialinio ir
ugdymo centro skundų valdymo sistemos aprašą“.
4.12. siekti asmeninių tikslų, atsižvelgiant į poreikius ir gebėjimus.
5. Centro darbuotojai privalo:
5.1. gerbti paslaugų gavėjų teises ir laisves;
5.2. laikytis įstaigos etikos kodekso, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų
teisės aktų reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių;
5.3. tinkamai ir atsakingai atlikti savo pareigas;

5.4. su paslaugų gavėjais bendrauti geranoriškai, nepaisant jų asmeninių savybių, turtinės ar
socialinės padėties, užkirsti kelią diskriminacijai;
5.5. išklausyti paslaugų gavėjus, dėmesingai reaguoti į prašymus ir siūlymus ne tik paslaugų
gavėjų, bet ir jų atstovų, šeimos narių, kolegų prašymus ir siūlymus;
5.6. laikytis teisingumo ir nešališkumo principų;
5.7. neturėti išankstinio nusistatymo priimant sprendimus;
5.8. konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti
objektyviausio sprendimo priėmimo;
5.9. gerbti paslaugų gavėjų teisę gyventi oriai ir nepriklausomai, dalyvauti visuomeniniame
bei kultūriniame gyvenime;
5.10. gerbti paslaugų gavėjų teisę naudotis TPP, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą,
socialinį dalyvavimą bendruomenės gyvenime;
5.11. sudaryti galimybę paslaugų gavėjams naudotis visomis bendro naudojimo patalpomis,
kurie palengvina paslaugų gavėjų mobilumą.
5.12. surinkti informaciją iš paslaugų gavėjų dėl asmeninių tikslų siekimo. Surinkta
informacija nurodyta ISGP.
III. REZULTATŲ ĮVERTINIMAS
6. Rezultatų įvertinimo tikslas- įvertinti savo veiklos efektyvumą pagal tai, kaip skatinamos ir
praktiškai užtikrinamos paslaugų gavėjų teisės visose centro veiklose.
6.1. Rodiklis: paslaugų gavėjų, susipažinusių su Šėtos socialinio ir ugdymo centro Teisių
chartija ir žinančių, kokias turi teises, procentinė išraiška.
6.2. Rodiklis: paslaugų gavėjų atsakiusių, kokios teisės yra užtikrinamos teikiant paslaugas
kasdieniniame gyvenime, procentinė išraiška.
7. Duomenų rinkimas turi apsaugoti paslaugų gavėjų privatumo teisę ir užtikrinti informacijos
konfidencialumą.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Kiekvienas centro darbuotojas supažindinamas su Teisių Chartija, pateikiama jos kopija.
9. Suprantama kalba ir forma paslaugų gavėjams nuolat primenamos jų teisės.
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