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LYGYBĖ IR 
NEDISKRIMINAVIMAS  

Tavo teisės 
negali būti 
varžomos  

Turi teisę 
laisvai kalbėti 

apie savo 
interesus, 

reikšti savo 
nuomonę 

Visi 
gyventojai – 

tiek vyrai,  
tiek moterys 

yra lygūs. 

Negalima 
diskriminuoti 
žmogaus dėl 
neįgalumo. 
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VISUOMENĖS 
ŠVIETIMAS 

Tavo teises 
ir laisves 

gina 
įstatymai 

Aš galiu 
dalyvauti 

visuomenės 
gyvenime ir 

Globos namų 
tarybos 
veikloje 

Visuomenė turi 
žinoti, ką geba 
neįgalieji, kokių 

laimėjimų jie 
yra pasiekę 

Tu negali 
būti 

diskriminuoj
amas dėl 

neįgalumo  
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PRIEINAMUMAS 

Neįgaliesiems 
turi būti patogu 

gyventi ir 
miesto, ir kaimo 

vietovėse 

Tau turi būti 
suteikta galimybė 

pasinaudoti 
pagalbininkų 

paslaugomis (gestų 
kalbos vertėjų, gidų 

bei kt.) 

Tau turi būti 
patogu susisiekti 

su įvairiomis 
tarnybomis 

(policija, greitąja, 
gaisrine) 

Pastatuose ir 
viešuosiuose 

objektuose turi 
būti įrengti tau 

aiškūs ir 
suprantami 

ženklai 

Neįgaliesiems 
turi būti 
pritaikyti 

pastatai, keliai, 
transporto 
priemonės 
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TEISĖ Į GYVYBĘ 

Kiekvienas 
žmogus turi 
neatimamą 

teisę į 
gyvybę 

Tu turi rūpintis 
savimi ir kitais, 
saugoti save ir 
savo sveikatą 
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LYGYBĖ PRIEŠ 
ĮSTATYMĄ IR 
GALIMYBĖ 
KREIPTIS Į 

TEISMĄ  

Įstatymai 
visus 

žmones gina 
vienodai 

Aš turiu 
pareigą 

laikytis tokių 
pat taisyklių, 

kaip ir kiti 
žmonės 

Tu gali turėti 
turto, jį 

paveldėti ar 
pirkti  

Tu gali 
kreiptis į 

teisma, kai 
jiems to 
prireikia 

Tu gali 
savarankiškai 
tvarkyti savo 
finansus arba 
su darbuotojų 

pagalba 

Tu gali 
skolintis iš 

banko 
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ASMENS LAISVĖ 
IR SAUGUMAS 

Įstatymai 
visus žmones 
gina vienodai 

Tavęs niekas 
negali bausti 

be 
priežasties 

Turi gerbti 
kitus ir 

neatsakyti 
smurtu į 
smurtą 

Turi pasakyti, 
jeigu jautiesi 

nesaugiai 
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LAISVĖ NEBŪTI 
IŠNAUDOJAMAM, 

NEPATIRTI SMURTO IR 
PRIEVARTOS 

Tu turi teisę 
būti 

apsaugotas 
namuose ir už 

namų ribų 

Tu turi teisę į 
pagalbą ir 

paramą įvykus 
nelaimei 

Tu turi teisę į 
psichologinę 

pagalbą, 
reabilitaciją ir 

apsaugą 

Apie 
išnaudojimo, 

smurto ar 
prievartos 

atvejus būtina 
pranešti 
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ASMENS 
NELIEČIAMUMO 

APSAUGA 

Niekas negali 
tavęs liesti, 
kištis į tavo 

mintis, jei tu 
to nenori 

Tu negali liesti 
kito žmogaus 
be jo sutikimo 
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SAVARANKIŠKAS 
GYVENIMAS IR 
INTEGRACIJA Į 

BENDRUOMENĘ 

Tu turi teisę 
gyventi 

bendruomenėje 
ir dalyvauti jos 

veikloje 

Tu turi teisę 
priimti 

sprendimus 
dėl savo 

gyvenimo 

Tu gali išsakyti 
savo 

pageidavimus 
dėl kambario 

kaimyno 
pasirinkimo 
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SAVIRAIŠKOS 
LAISVĖ, LAISVĖ 

REIKŠTI 
NUOMONĘ, 
GALIMYBĖ 

GAUTI 
INFORMACIJĄ 

Tu turi teisę 
išsakyti savo 
nuomonę, 

pageidavimus, 
pastebėjimus 

Tu gali ieškoti, 
gauti ir skleisti 
informaciją tau 

prieinamais 
būdais 

Tu turi teisę 
susipažinti su 
visa įstaigoje 

esančia 
dokumentacija 

apie tave 

Tu gali visais 
klausimais 
kreiptis į 
įstaigos 

personalą ir 
administraciją 
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PRIVATAUS 
GYVENIMO 

NELIEČIAMUMAS 

Niekas negali 
savavališkai ar 

neteisėtai kištis į 
tavo privatų 

gyvenimą 

Susirašinėjimas ir 
kitokių formų 

bendrvimas yra 
slaptas ir 

neliečiamas 

Tu turi teisę 
turėti savo 

privačią erdvę 
kambaryje, 
asmeninių 

baldų ir daiktų 

Tu turi galimybę 
saugoti  

asmeninius 
daiktus 

užrakinamoje 
spintelėje  

Duomenys apie 
tavo sveikatą, 

gydymą ar 
reabilitaciją yra 

saugomi ir negali 
būti viešinami 
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BŪSTO IR ŠEIMOS 
NELIEČIAMUMAS 

Tu negali būti 
diskriminuojamas 

dėl santuokos, 
šeimos, tėvystės, 

motinystės ar 
asmeninių 

santykių su kitu 
žmogumi 

Tu turi teisę 
išsaugoti 

savo 
vaisingumą 

Tu turi teisę 
auginti, auklėti ir 
prižiūrėti vaikus, 

vykdyti savo 
įsipareigojimus 

jų atžvilgiu  

Tu turi teisę 
gauti 

specialistų 
pagalbą 
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IŠSILAVINIMAS 

Tu turi teisę 
mokytis, 

tobulinti savo 
gebėjimus ir 

talentus 

Mokymosi 
aplinka turi 
būti saugi ir 

patogi 

Turi teisę 
mokytis ta 
kalba, kuria 
tau patogu 

Tu gali įgyti 
aukštąjį 

ušsilavinimą, 
profesiją 



                           Patvirtinta  

                                                                                                                               Visagino socialinės globos namų  

                                                                                                                                              direktoriaus 2021-06-17 įsakymu Nr. 3-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        15 

 

 

SVEIKATA 

Tu turi teisę į 
kokybišką 
gydymą, 

priežiūrą ar 
slaugą 

Tu gali laisvai 
pasirinkti 
gydytoją 

Tu turi teisę gauti 
visą informaciją ir 

paslaugas, susijusias 
su šeimos 

planavimu, 
asmenine sveikata ir 

pan. 
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DARBAS IR 
UŽIMTUMAS 

Tu turi teisę 
laisvai 

pasirinkti 
darbą, kurį 
gali ir nori 

dirbti 

Darbo sąlygos 
turi būti 

pritaikytos, 
saugios ir 
nekenkti 
sveikatai 

Neįgalieji neturi 
būti  

diskriminuojami 
priimant juos į 

darbą ar dirbant 

Tu turi teisę 
gauti pagalbą 

darbo 
paieškoje 
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PAKANKAMAS 
GYVENIMO 

LYGIS IR 
SOCIALINĖ 
APSAUGA 

Tu turi teisę į 
pakankamą 

gyvenimo lygį: 
turėti 

gyvenamąją 
vietą, maistą, 

aprangą 

Tu turi teisę gauti 
savo pinigus ir 

naudoti juos savo 
poreikiams, gauti 

darbuotojų 
patarimus ir 

pagalbą 
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DALYVAVIMAS 
POLITINIAME IR 

VISUOMENĖS 
GYVENIME  

Tu turi teisę 
dalyvauti 

rinkimuose, 
turi teisę 
balsuoti 

Balsavimo tvarka 
ir taisyklės turi 

būti lengvai 
suprantamos, 

patalpos - 
prieinamos 

Tu turi teisę 
priklausyti 

nevyriausybinėm
s organizacijoms, 

dalyvauti jų 
veikloje 
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DALYVAVIMAS 
KULTŪRINIAME 

GYVENIME, 
REKREACIJA, 

LAISVALAIKIS IR 
UŽSIĖMIMAS 

SPORTU 

Tu turi teisę 
dalyvauti 

kultūriniame 
gyvenime, 
naudotis 
kultūrine 
medžiaga 

Prieinamais būdais 
žiūrėti televizijos 

programas, filmus, 
teatro spektaklius, ir 
dalyvauti kitokioje 
kultūrinėje veikloje 

Lankyti 
kultūros 

paminklus ir 
pamatyti kitas 

kultūros 
vertybes 

Dalyvauti 
rekreacinėje, 
laisvalaikio ir 

sporto veikloje 

Turiu teisę 
lavinti ir 

panaudoti savo 
kūrybines, 
menines ir 

protines galias 
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DĖL TEISIŲ PAŽEIDIMO TU VISADA GALI KREIPTIS:  

  

  

                                Visagino socialinės globos namai 

                                El. p. info@vsgn.lt 

                                https://www.vsgn.lt/ 

  

  

 

Lietuvos sutrikusio intelekto 

žmonių bendrija ,,Viltis“  

http://www.viltis.lt/lt/  
  

  

Lietuvos neįgaliųjų forumas 

http://Inf.lt/  
  

  

Lietuvos Respublikos seimo 

Neįgaliųjų teisių komisija 

http://www.lrs.lt/  
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