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TEISIŲ CHARTIJA 

  

1. Panevėžio socialinių paslaugų centro vaikų globos ir rūpybos skyriaus Globos centras 

įsipareigoja gerbti ir saugoti paslaugų gavėjų orumą.  

2. Visi paslaugų gavėjai turi teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, asmens laisvę ir saugumą 

3. Nediskriminuoti paslaugų gavėjų, dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar 

socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, 

priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos.  

4. Užtikrinti paslaugų gavėjų  teisę į fizinę, psichinę ir finansinę neliečiamybę jiems 

dalyvaujant globos centro paslaugose.  

5. Užtikrinti kiekvieno paslaugų gavėjo teisę į laisvę rinktis, priimti siūlomas paslaugas ar jų 

atsisakyti.  

6. Garantuoti kiekvieno paslaugų gavėjo teisę į savo asmens duomenų apsaugą. Tokie 

duomenys turi būti tinkamai tvarkomi ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik klientui sutikus ar 

kitais LR įstatymų nustatytais teisėtais pagrindais. Kiekvienas klientas, laikantis teisėto konfidencialumo 

ir profesinio slaptumo principų, turi teisę susipažinti su įrašais Globos centro vedamoje individualioje 

byloje bei į tai, kad tie įrašai būtų ištaisomi.   

7. Padėti realizuoti paslaugų gavėjo teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis 

nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime.   

8. Kiekvienas Globos centro paslaugų gavėjas  turi teisę į profilaktinę sveikatos ir teisę į 

gydymą nacionalinių teisės aktų ir praktikos nustatyta tvarka. 

9. Kiekvienas Globos centro paslaugų gavėjas  turi teisę į mokslą, Profesinis ir tęstinis 

mokymas turi būti prieinamas visiems.  Ši teisė apima galimybę nemokamai įgyti privalomąjį 

išsilavinimą. 

10. Kiekvienas Globos centro paslaugų gavėjas  turi teisę į darbą ir užsiimti laisvai pasirinkta 

profesija ar veikla. 

11. Globojamo vaiko teisės. Vaikai turi teisę į jų gerovei užtikrinti būtiną apsaugą ir globą. Jie 

gali laisvai reikšti savo nuomonę. Sprendžiant su vaikais susijusius klausimus, į jų nuomonę 



atsižvelgiama pagal jų amžių ir brandą. Visuose valstybės ar privačių institucijų veiksmuose, susijusiuose 

su vaikais, pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko interesais. Kiekvienas vaikas turi teisę reguliariai 

palaikyti asmeninius santykius ir tiesiogiai bendrauti su abiem savo tėvais, jei tai neprieštarauja vaiko 

interesams. 

12. Užtikrinti paslaugų gavėjų teisę susipažinti su Panevėžio socialinio paslaugų centro Globos 

centro dokumentais vadovaujantis Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. sausio 15 

d. įsakymu Nr.  „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“, kurie pagal LR teisės aktų reikalavimus gali 

būti peržiūrimi trečiųjų asmenų.   

13. Dėl teisių pažeidimo  paslaugų gavėjai visada gali kreiptis:  

Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė Lina Kazokienė, tel. 860419683 

https://www.panspc.lt/ 

Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro vyr. socialinė darbuotoja Danguolė 

Sabulienė, tel. 8 675 71533. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba  https://www.lygybe.lt/lt/ 

https://www.panspc.lt/
https://www.lygybe.lt/lt/

