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JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS LANKYTOJAMS
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BENDROSIOS NUOSTATOS
Ši tvarka nustato lankytojų buvimo įstaigoje normas, lankytojų teises ir pareigas, lankytojų
tarpusavio, bei lankytojų ir darbuotojų tarpusavio santykius.
LANKYTOJAS (TĖVAI, GLOBĖJAI)TURI TEISĘ
Kreiptis įvairiais klausimais į įstaigos administraciją ir kitus darbuotojus.
Teikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo.
Įstaigos administracijai raštu pateikti skundus bei prašymus ir gauti informaciją apie skundų
bei prašymų nagrinėjimo rezultatus.
Dalyvauti priimant sprendimus dėl lankytojui teikiamų specialiųjų socialinių paslaugų kiekio
bei kokybės.
Naudotis įstaigos patalpomis ir inventoriumi.
Naudotis įstaigos teikiama transporto paslauga.
Nelaimės atveju gauti pirmąją medicininę pagalbą.
Gauti pilnavertį ir racionalų maitinimą.
Gauti informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą, tobulinimo rezultatus.
Gauti informaciją apie JDC struktūros, veiklos ir kitus pasikeitimus.
Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, būti sveikoje ir saugioje aplinkoje.
Turėti vienodas galimybes ir sąlygas skleisti savo gebėjimus ir talentus.
Gauti visas įstaigoje teikiamas specialiąsias socialines paslaugas, vadovaujantis specialiųjų
socialinių paslaugų poreikio nustatymo komisijos išvadomis.
Turėti kasmetines, velykines ir kalėdines atostogas.
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Nuolat lankyti įstaigą, dalyvauti veiklose pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.
Apie savo neatvykimą pranešti iš anksto ar tos pačios dienos ryte.
Dokumentais ar prašymu pateisinti visus nelankymo atvejus.
Mandagiai bendrauti su įstaigos darbuotojais ir lankytojais.
Laikytis visuomenei priimtinų bendravimo normų.
Dalyvauti visuose įstaigos renginiuose.
Atvykti tvarkingais, švariais ir veiklai pritaikytais drabužiais bei avalyne.
Turėti apatinių drabužių ir higieninių priemonių pasikeitimui.
Turėti aprangą ir avalynę sportinei veiklai.
Saugoti ir taupyti įstaigos turtą.
Saugiai elgtis su aštriais daiktais, elektros prietaisais ir kitais įrenginiais.
Saugoti savo, kitų darbuotojų ir lankytojų turtą bei sveikatą.
Baigus darbą susitvarkyti darbo vietą.
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Į jaunuolių dienos centrą nesinešti savo ir kitų lankytojų saugumui ir sveikatai pavojingų
daiktų. Darbuotojas, pastebėjęs lankytoją, turintį minėtų daiktų, turi teisę juos paimti ir
grąžinti tik tėvams ar globėjams.
Teikti teisingą ir išsamią informaciją, būtiną socialinių poreikių nustatymui, tenkinimui ir
ugdymui.
Užtikrinti sąlygas socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui teikti socialines paslaugas.
Nuolat bendrauti ir bendradarbiauti su Jaunuolių dienos centro administracija ir darbuotojais.
Apskųsti įstaigą, dėl netinkamo specialiųjų socialinių paslaugų teikimo įstaigos steigėjui
(Panevėžio miesto Tarybai).
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Informacija apie lankytoją yra konfidenciali. Darbuotojai, pažeidę lankytojo teisę į
informacijos apie asmenį konfidencialumą, yra baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
numatyta tvarka.
Asmuo, sąmoningai ir piktybiškai nesilaikantis vidaus tvarkos taisyklių gali būti pašalintas iš
įstaigos, vadovaujantis „Lankytojų šalinimo iš Jaunuolių dienos centro tvarka“.
Nustačius, kad lankytojas įstaigai padarė tyčinę materialinę ar moralinę žalą, Jaunuolių
dienos centras turi teisę pareikalauti kompensuoti patirtus nuostolius.
Jaunuolių dienos centro administracija, darbuotojai ir tėvai (globėjai) yra atsakingi, kad
lankytojas laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių.
Su šiomis taisyklėmis supažindinamas kiekvienas Jaunuolių dienos centro lankytojas, tėvai
(globėjai) ir darbuotojai.
Ginčai sprendžiami šalims susitarus, o esant nesutarimams – Lietuvos Respublikos įstatymu
nustatyta tvarka.

