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Rokiškio socialinės paramos centro direktoriaus 

2020-10-20 įsakymu Nr. V1-391                                                                                 

ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Rokiškio socialinės paramos centro (toliau-Centro) paslaugų gavėjų teisių 

chartija pagrįsta, kad kiekvienas paslaugų gavėjas yra individas ir Centro darbuotojai 

turi gerbti jo, kaip piliečio, teises, gyventi orų, pilnavertį gyvenimą, didinant arba išlaikant 

jų savarankiškumą. 

2. Paslaugų gavėjų teisių chartija apibrėžia Centro  paslaugų gavėjų teises ir 

paslaugų teikėjų pareigas jas užtikrinant. 

II. PAGRINDINĖS NUOSTATOS 

3. Kiekvienas Centro paslaugų gavėjas turi teisę: 

3.1. į kokybiškas socialines paslaugas; 

3.2. į lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 

padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, neįgalumo ar kitokiais 

pagrindais nediskriminavimo užtikrinimą, gaunant socialines paslaugas. 

3.3. gauti informaciją apie Rokiškio socialinės paramos centre teikiamas socialines 

paslaugas, jų teikimo tvarką, pasikeitimus bei galimybes jomis pasinaudoti; 

3.4. į nešališką ir pagarbų Centro darbuotojų, teikiančių paslaugas, elgesį; 

3.5. į privataus gyvenimo neliečiamumą. 

3.6. į informacijos ir dokumentų apie paslaugų gavėją ir jo šeimą konfidencialumą. 

3.7. į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias, socialines paslaugas; 

3.8. dalyvauti sudarant jo individualius planus, nustatant ilgalaikius ir trumpalaikius 

tikslus, aktyviai reikšti nuomonę visais jam teikiamų socialinių paslaugų klausimais ir 

Centro veiklos, planų kūrimo bei įgyvendinimo klausimais; 

3.9. teisę skųstis; 



 

 

3.10. Kiekvienas paslaugų gavėjas turi teisę reikalauti, kad būtų pakeistas 

tiesioginis socialinių paslaugų teikėjas (pvz., socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojo 

padėjėjas), jeigu jis netinkamai teikia socialines paslaugas, arba būtų nutrauktas 

socialinių paslaugų teikimas. 

4. Centro paslaugų gavėjų pareigos: 

4.1. gerbti Centro darbuotojus; 

4.2. su darbuotojais bendradarbiauti ir bendrauti mandagiai, geranoriškai; 

4.3. konfliktinėse situacijose nenusistatyti priešiškai, o ieškoti bendro sprendimo; 

4.4. laikytis konfidencialumo principų: 

 

III. BAIGIAMOS NUOSTATOS 

 

5. Kiekvienas centro darbuotojas supažindinamas su Paslaugų gavėjų teisių 

chartija pasirašytinai. 

6. Paslaugų gavėjų teisių chartija skelbiama viešai – Centro interneto svetainėje, 

informaciniuose stenduose. 

7. Paslaugų gavėjai supažindinami su Paslaugų gavėjų teisių chartija individualių 

pokalbių metu, įteikiant jiems Teisių chartijos atmintinę. 
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ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS 

NAMUOSE PASLAUGŲ GAVĖJAMS 

ATMINTINĖ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Mano teisės negali būti varžomos. 

• gauti visą informaciją apie 
paslaugų teikimą; TEISĖ 

• į konfidencialumą TEISĖ 

• į savo asmens duomenų 
apsaugą; TEISĖ 

• dalyvauti mano poreikių vertinime 
ir mano individualaus plano 
sudaryme 

TEISĖ 

• skųstis; TEISĖ 

• sustabdyti ar nutraukti paslaugas; TEISĖ 

• pakeisti darbuotoją; TEISĖ 

• teikti pasiūlymus administracijai 
apie mano poreikių 
patenkinimą; 

TEISĖ 

• tobulinti savo gebėjimus; TEISĖ 

Aš turiu teisę į; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerbti Centro 
darbuotoją, 
bendrauti su 
darbuotoju 
mandagiai; 

 

 Informuoti apie 
nepagarbų darbuotojo 
elgesį ar patiriamą 
smurtą. 

 

 Laikytis 
konfidencialumo 
principų; 

 

MANO PAREIGA 



 

 

 

 

 

 aš turiu dalyvauti, socialinių paslaugų vertinimo 

procese, individualaus pagalbos plano sudaryme 

ir sprendimų priėmime; 

 Aš turiu stengtis siekti kuo didesnio 

savarankiškumo ir kuo mažesnio priklausymo nuo 

Centro darbuotojų; 

 Aš turiu informuoti Centro darbuotojus apie savo 

išvykimą, grįžimą ir kitus pasikeitimus, turinčius 

įtakos socialinių paslaugų gavimui. 

 Aš nepamirštu laiku sumokėti už suteiktas 

socialines paslaugas; 

 Aš arba mano artimieji turi sudaryti tinkamas 

sąlygas darbuotojui teikti socialines paslaugas; 

 

 

 

Aš žinau, kad: 

 



 

 

 

Nes Centras siekia sukurti saugią ir palankią 

aplinką, kurioje paslaugų gavėjai ir darbuotojai 

jaučiasi gerbiami, priimti ir saugūs. 

 

GALIMI SMURTO ATVEJAI: 

Fizinis ir psichologinis smurtas, tai: 

 grasinimas, užgauliojimas, erzinimas, žeminimas, 

mušimas, purtymas, spardymas, spaudimas, 

dusinimas, turtinė žala ir kt. 

Finansinis piktnaudžiavimas tai:  

 neteisėtas paslaugų gavėjų finansinių lėšų 

panaudojimas, disponavimas turtu be įgaliojimo, 

vertimas dovanoti, parduoti turimą turtą ar pinigus, 

jų pasisavinimas. 

Pastebėjus ar patyrus bet kokios rūšies smurtą 

kuo greičiau: 

 informuoti Centro direktorių arba darbuotoją; 

 esant galimybei, smurtą sustabdyti. 

 

Jaučiuosi saugiai; 

 



 

 

AŠ ŽINAU SKUNDŲ/PASIŪLYMŲ TEIKIMO 

TVARKĄ: 

Pasiūlymus, skundus, susijusius su 

socialinėmis paslaugomis, galiu teikti: 

 centro direktoriui;  

 socialiniai darbuotojai – padalinio vadovei;  

 socialinio darbuotojo padėjėjams;  

 slaugytojai;  

 slaugytojos padėjėjoms. 

Pasiūlymai ir skundai gali būti teikiami Centro 
direktoriui ar darbuotojui: 

 

   tiesiogiai atvykus į centrą;

         

  telefonu;           raštu;          e. priemonėmis; 



 

 

Centro direktorė – 

Jolanta Paukštienė 

 
 

Telefono numeris:    (8-458) 62 672 

Mobilaus tel. numeris:   (8-674) 070 48 

Elektroninis paštas:         
jolanta.paukstiene@rokiskiospc.lt 

 

 

Socialinė darbuotoja–padalinio 
vadovė 

 

Irma Rutkauskienė 
 

Telefono numeris:   (8 619) 67744 

Elektroninis paštas:           
irma.rutkauskiene@rokiskiospc.lt

tel:+370458%2062%20672
tel:+37067407048
mailto:jolanta.paukstiene@rokiskiospc.lt
tel:+37061967744


 

 

 

ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS       
 

 

                                         

 

 

Į kokybiškas 
paslaugas 

 

Į nediskriminavimą 
ir pagarbų elgesį 

Į duomenų 
apsaugą 

Į informaciją 

JŪSŲ TEISĖ  


