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KAUNO KARTŲ NAMŲ GYVENTOJŲ TEISIŲ CHARTIJA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno kartų namų (toliau – Namų) gyventojų teisių chartija (toliau – Teisių chartija) yra Namų 

lokalinis norminis aktas, kurio paskirtis apibrėžti Namų gyventojų teises ir pareigas. 

2. Teisių chartija papildo Namų gyventojų direktoriaus įsakymu patvirtintas Kauno kartų namų 

gyventojų vidaus tvarkos taisykles. 

3. Teisių chartija parengta vadovaujantis šiais teisės aktais: Europos žmogaus teisių konvencija, 

Europos socialine chartija, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

Konstitucija bei Namų gyventojų ir Darbo tarybos siūlymais.  

 

II. GYVENTOJŲ TEISĖS 

 

4. Namų gyventojai turi teisę vienodomis sąlygomis su kitais visuomenės nariais naudotis ir 

įgyvendinti žemiau išvardintas žmogaus teises: 

4.1. Teisė į gyvybę; 

4.2. Teisė į lygybę ir nediskriminavimą; 

4.4. Teisė į laisvą pasirinkimą; 

4.5. Teisė į orumą; 

4.6. Teisė turėti įsitikinimus ir laisvai reikšti savo nuomonę; 

4.7. Teisė būti išgirstam; 

4.8. Teisė gauti informaciją suprantamu būdu; 

4.9. Teisė į paslaugų prieinamumą; 

4.10. Teisė į gyvenamosios vietos pasirinkimą; 

4.11. Teisė balsuoti; 

4.12. Teisė į užimtumą ir saviraišką; 

4.13. Teisė į privatumą; 

4.14. Teisė laisvai judėti, keliauti; 

4.15. Teisė nebūti išnaudojamam, nepatirti smurto ir prievartos; 

4.16. Teisė integruotis į bendruomenę; 

4.17. Teisė į savarankiškumą (naudotis buitine technika ir pan.); 

4.18. Teisė į turtą (turėti savo asmeninių baldų ar kitų daiktų, nekilnojamą turtą); 

4.19. Teisė į sveikatos priežiūrą ir sveiką gyvenseną; 



 

III. GYVENTOJŲ PAREIGOS 

5. Namų gyventojų pareigos: 

5.1. Gerbti visus esančius šalia; 

5.2. Laikytis asmens higienos; 

5.3. Susitvarkyti, atlikti buities priežiūros darbus (pagal asmens sugebėjimus ir galimybes); 

5.4. Dalyvauti sprendimų priėmime (pagal asmens galimybes ir sugebėjimus); 

5.5. Lankytis užimtumo veiklose (pagal asmens galimybes ir sugebėjimus); 

5.6. Siekti išlaikyti savarankiškumą; 

5.7. Nepiktnaudžiauti teisėmis; 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Namų Teisių chartijos antrasis supaprastintas variantas yra parengtas vizualus ir aiškus 

kiekvienam Namų gyventojui. 

7. Namų Teisių chartija yra tvirtinama direktoriaus įsakymu ir tiesiogiai įgyvendinama Namų 

darbuotojų bei administracijos. 

8. Pažeidus Namų Teisių chartijos nuostatas gyventojas gali kreiptis į Namų administraciją bei 

pateikti žodinį arba rašytinį pranešimą. 

 

      


