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PATVIRTINTA:  
Linkuvos socialinės globos namų direktoriaus  

2020 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr.V20-103  
 

LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ 
CHARTIJA 

 

1. Teisė į saugią aplinką 
 

Teisės: 
1.1. Aš turiu teisę neleisti kitiems žmonėms eiti į mano kambarį. 
1.2. Be mano leidimo niekas negali skaityti mano laiškų, imti mano daiktų. 
1.3. Aš turiu teisę gauti savo pinigus ir laisvai jais disponuoti. 
1.4. Manęs niekas negali liesti, jeigu aš to nenoriu 
1.5. Manęs niekas negali bausti be priežasties 

 
Pareigos: 

1. 1. Aš neinu į kitų žmonių kambarius be jų pakvietimo 
1. 2. Aš neskaitau kitų žmonių laiškų ir neimu kitų žmonių daiktų be jų leidimo 
1. 3. Mano pareiga tausoti ir nedraskyti man skirtų rūbų, saugoti daiktus 
1. 4.  Aš negaliu liesti žmogaus be jos sutikimo 
1. 5. Aš nevertinu kito žmogaus poelgio, nes nežinau tokio elgesio priežasties. 

 
2. Teisė pasirinkti 

Teisės: 
2.1. Aš turiu teisę dalyvauti rinkimuose 
2.2. Aš turiu teisę pasirinkti kur ir su kuo gyventi 
2.3. Aš turiu teisę laisvai judėti ir patekti visur, kur noriu 

 
Pareigos: 

2.1. Mano pareiga dalyvauti rinkimuose, nes esu pilnavertis Lietuvos pilietis. 
2. 2. Aš privalau rūpintis savo gyvenamosios aplinkos švara ir tvarka, gerbti kitų pastangas, kad 

aplinka būtų švari ir graži. 
2.3. Mano pareiga padėti, jeigu reikalinga mano pagalba. 

 
3. Teisė į saviraišką 

 
Teisės: 

3. 1. Aš turiu teisę išreikšti savo nuomonę gyvai ir socialiniuose tinkluose. 
3.2. Aš turiu teisę pasirinkti veiklą, kuria noriu užsiimti 
3.3. Aš turiu teisę mokytis naujų veiklų. 

 
Pareigos: 

3.1. Mano pareiga mandagiai elgtis su kitais gyvai ir socialiniuose tinkluose 
3.2. Mano pareiga sąžiningai lankyti veiklą, kurią pasirinkau ir laikytis pasirinktos užimtumo 

veiklos taisyklių. 
3.2. Mano pareiga nuolat ugdyti savo įgūdžius. 

 
4. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas 

 
Teisės: 
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4.1. Aš turiu teisę pasirinkti gydytoją. 
4.2. Aš turiu teisę priimti sprendimus, susijusius su mano sveikata. 
4.3. Aš turiu teisę būti apsaugotas per pavojingas ir ekstremalias situacijas 

  
Pareigos:  
      4.1. Aš privalau naudoti gydytojo paskirtus vaistus ir klausyti slaugytojų nurodymų. 
      4.2. Aš privalau laikytis visų personalo nurodymų, kuriais siekiama mane apsaugoti per 
pavojingas ir ekstremalias situacijas. 
 
5. Teisė į nediskriminaciją ir lygybę 

 
Teisės:  

5.1. Aš turiu teisę gauti teisininko pagalbą. 
5.2. Aš turiu teisę naudotis visomis, bendruomenėje teikiamomis, paslaugomis 
5.3. Aš turiu teisę kalbėti apie savo negalią 

 
Pareigos  
          5.1. Mano pareiga laikytis visuomenėje priimtinų elgesio taisyklių. 

5.2.Mano pareiga dalyvauti visuomenės gyvenime ir taip ją šviesti. 
 
6. Teisė į pagarbų elgesį 

 
Teisės:  

6.1.  Aš esu visuomenės dalis – toks pat vertingas, kaip kiti žmonės. 
6.2. Aš turiu teisę būti gerbiamas. 
6.3. Aš turiu teisę netoleruoti nepagarbaus elgesio 

 
Pareigos: 

6.1. Mano pareiga – vertinti visuomenę, nes aš esu jos dalis.  
6.2. Mano pareiga gerbti kitus asmenis. 
6.3. Mano pareiga apie nepagarbų, netinkamą elgesį savo arba kitų asmenų atžvilgiu nedelsiant 
informuoti arčiausiai esantį darbuotoją. 
 

7. Teisė į konfidencialumą 
 

Teisės: 
7.1. Aš žinau, kad be mano leidimo negalima viešinti bet kokios informacijos apie mane. 
7.2. Aš turiu teisę pasirinkti kam, kokiu atveju teikti informaciją apie mane. 

 
Pareigos: 
     7.1. Aš negaliu skleisti jokios informacijos apie kitus asmenis be jų leidimo 
      7.2.Aš privalau atsiklausti kitų asmenų, kam galiu teikti tam tikrą informaciją apie jį. 
 
8. Teisė žinoti 

 
Teisės: 

8.1. Aš turiu teisę gauti reikalingą informaciją man suprantamu būdu ir žinau kur ją gauti. 
8.2. Aš turiu teisę skųstis. 

 
Pareigos:  

8.1. Mano pareiga turimą informaciją naudoti tikslingai ir nepiktnaudžiauti ja. 
8.2.Mano pareiga nepažeisti kitų žmonių teisių. 
 

9.  Linkuvos socialinės globos namų gyventojų teisių ir pareigų chartija pateikiama paslaugų 
gavėjams suprantama forma 1 priede. 


