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ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

 PAGALBOS Į NAMUS IR DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIŲ 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS                                                

 

1. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) pagalbos į namus ir  dienos 

socialinės globos padalinių, paslaugų gavėjų Teisių chartija, apibrėžia Centro socialinių paslaugų 

gavėjų teises ir pareigas. 

2. Teisių chartija grindžiama visuotinėmis vertybėmis: žmogaus orumu, laisve, lygybe 

ir solidarumu, bei pagrįsta įsitikinimu, kad kiekvienas paslaugų gavėjas yra asmenybė ir Centro 

bendruomenė turi gerbti jo, kaip piliečio, teises. 

3. Centras įsipareigoja gerbti, saugoti ir puoselėti kiekvieno paslaugų gavėjo teises. 

 

II. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS 

 

4. Paslaugų gavėjai turi teisę: 

4.1. Į konfidencialumą. Centras įsipareigoja laikytis konfidencialumo principų ir neteikti 

pašaliniams asmenims jokios informacijos susijusios su paslaugų gavėjo asmeniu (šeima) be jo paties 

sutikimo; 

4.2. Į kokybiškas paslaugas. Centras įsipareigoja teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias teisės 

aktus, bendradarbiauti su paslaugų gavėjo giminaičiais, šeimos nariais ir kitais suinteresuotais 

asmenimis, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą; 

4.3.  Į orų savo emocinių, fizinių, socialinių poreikių patenkinimą. Centras įsipareigoja paslaugų 

teikimo laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms ar sveikatos būklei,  peržiūrėti asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikį; 

4.4.  Į profesionalų, nešališką ir pagarbų Centro darbuotojų, teikiančių paslaugas, elgesį; 



4.5. Gauti reikalingą informaciją suprantamu būdu. Centras įsipareigoja informuoti paslaugų 

gavėją apie paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos pasikeitimus. Atsiradus naujoms aplinkybėms 

(pasikeitus paslaugos kainai, mokesčiui, kiekiui, teikimo trukmei, kita) inicijuoti Sutarties pakeitimą. 

4.6. Reikšti nuomonę, teikti pasiūlymus, pastabas ir skundus, pagal savo gebėjimus ir galimybes, 

visais jam teikiamų socialinių paslaugų klausimais, dalyvauti paslaugų planavime, vertinime, 

individualių planų sudaryme. 

 

III. PASLAUGŲ GAVĖJŲ PAREIGOS 

 

         5. Paslaugų gavėjas įsipareigoja: 

5.1. Sudaryti sąlygas teikti pagalbos į namus paslaugas gyvenamojoje vietoje, korektiškai, 

pagarbiai elgtis su paslaugų teikėju; 

5.2. Informuoti apie nepagarbų elgesį ar patiriamą smurtą, kreiptis į Centrą, jei darbuotojas 

nesuteikia sutartyje numatytų paslaugų arba jas teikia nekokybiškai; 

5.3. Už suteiktas pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas kiekvieną mėnesį 

mokėti nustatyto dydžio mokestį; 

5.4. Teikti teisingą ir išsamią informaciją, būtiną socialinių paslaugų poreikiui ir finansinėms 

galimybėms įvertinti dėl teikiamų socialinių paslaugų mokėjimo dydžio nustatymo. 

5.5. Priimti ir įsitraukti į teikiamų socialinių paslaugų procesą; 

5.6. Vykdyti sutartyje ir individualiame pagalbos plane numatytas priemones; 

5.7. Laikytis konfidencialumo principų, gerbti kitų asmenų privatų gyvenimą; 

5.8. Konfliktinėse situacijose nenusistatyti priešiškai, išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti 

objektyvaus sprendimo; 

5.9. Laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. 

 

                     IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

    6. Darbuotojai su šia teisių chartija supažindinami pasirašytinai, aptarus ją susirinkime. 

    7. Paslaugų gavėjus su teisių chartija supažindina lankomosios priežiūros darbuotojai 

individualiai, išdalinus jiems atmintines. 

     8. Teisių chartija skelbiama viešai – Centro interneto svetainėje. 

 

 


