
 

TEISIŲ INSPEKTORIUS  

 

 

Teisių inspektorius JDC  - tai  paslaugų gavėjas, atsakingas už JT  neįgaliųjų teisių 

konvencijos nuostatų įgyvendinimą  ir  teisių stebėseną ir  gynimą  Jaunuolių dienos 

centre. 

Tikslas – skatinti paslaugų gavėjus žinoti savo teises ir pareigas, pastebėti teisių 

pažeidimus ir tinkamai į juos reaguoti. 

Teisių inspektorius renkamas savaitės inspektorių rinkimuose balsavimo būdu. 

 

Pagrindiniai JDC Teisių inspektoriaus  uždaviniai: 

 

1. Skleisti žinias apie žmogaus teises,  

2. Skatinti toleranciją,  

3. Ugdyti pagarbą vieni kitiems,  

4. Stiprinti JDC bendruomenės gebėjimus,  kovojant su pažeidžiamų visuomenės 

grupių ir mažumų diskriminacija,  

5. Kelti probleminius žmogaus teisių apsaugos klausimus,  

6. Inicijuoti žmogaus teisių tyrimus JDC,  

7. Inicijuoti mokymą(si) žmogaus teisių temomis. 

8. Gerinti paslaugų gavėjų žinias ir supratimą apie žmogaus teises. 

 



Pagrindinės  JDC Teisių inspektoriaus  funkcijos: 

 

• Visos tarnybos metu (t.y. visą savaitę) stebi, ar nevyksta žmogaus teisių 

pažeidimai. 

• Žino, kur yra lengvai skaitoma ir lengvai suprantama kalba paruošti leidiniai 

apie žmogaus teises. 

• Inicijuoja lengvai skaitomų ir lengvai suprantamų leidinių skaitymą 

laisvalaikio metu. 

• Inicijuoja diskusijas, pokalbius,  viktorinas ir kitus renginius apie žmogaus 

teises. 

• Kitiems paslaugų gavėjams, primena, kad visi turime gerbti kiekvieno 

žmogaus teises ir norus.  

• Tikrina, ar visa informacija paslaugų gavėjams pateikiama lengvai skaitoma ir 

lengvai suprantama kalba; ar JDC yra leidinių apie žmogaus teises. 

• Bet kuriuo metu yra pasiruošęs padėti, jei kas nors kreipiasi dėl teisių 

pažeidimo. 

• Konsultuojasi su darbuotojais, dėl iškilusių klausimų, susijusių su žmogaus 

teisėmis. 

• Jei reikia draugui duoti pastabą, Teisių inspektorius elgiasi etiškai, ramiai ir 

santūriai. 

• Teisių inspektorius konsultuoja paslaugų gavėjus visais iškilusiais klausimais.  

• Vieną  kartą per savaitę JDC teisių inspektorius pateikia savaitės ataskaitą 

(žodžiu) inspektorių susirinkime. 

• Jei teisių inspektorius pastebi, kad kieno nors teisės pažeidžiamos, jis 

nedelsiant apie tai informuoja JDC direktorių. 

• Teisių inspektorius rūpinasi, kad visi tinkamai atliktų savo  pareigas.  

• Teisių inspektorius visos tarnybos metu rodo gerą pavyzdį kitiems paslaugų 

gavėjams. 

• Teisių inspektorius visada pasiruošęs padėti. 

• Teisių inspektorius skatina paslaugų gavėjus rūpintis ir naudotis savo teisėmis.   

• Teisių inspektorius visada laukia pasiūlymų ir rekomendacijų dėl savo veiklos 

gerinimo. 

 

 

 

 



Visų darbuotojų ir paslaugų gavėjų pareigos: 

• Laikosi etiško bendravimo su Teisių inspektoriumi. 

• Išsako pastebėjimus Teisių inspektoriui. 

• Laikosi Teisių inspektoriaus rekomendacijų.  

• Gerai atlieka savo pareigas. 

• Raštu teikia pastebėjimus dėl teisių pažeidimo ar pareigų nevykdymo. Savo 

pasiūlymus ir pastebėjimus raštu gali palikti dėžutėje „Pasiųlymai, prašymai, 

pagyrimai, skundai“, kuri yra koridoriuje.    
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