Jaunuolių dienos centro paslaugų gavėjo teisės ir pareigos
(pagal JT neįgaliųjų teisų konvenciją)

Šį dokumentą Tu skaitai
lengvai skaitoma kalba.
Dokumente trumpai aprašomas
Jaunuolių dienos centro
lankytojų ir darbuotojų susitarimas
dėl teisių ir pareigų.
Susitarimą Tu gali rasti interneto tinklalapyje
www.pjdc.lt (spausti čia).

1. Kodėl reikalingas šis susitarimas?

Šis susitarimas paaiškina,
kad Tu turi tokias pat teises
kaip visi kiti žmonės.

2. Ką reiškia kai kurie žodžiai?
JDC – Jaunuolių dienos centras.

Komunikacija yra bet koks būdas,
kuris leidžia žmonėms susikalbėti.

Diskriminacija yra, kai:
- neįgalus žmogus negali gauti
jam reikalingų prekių ar paslaugų;
-

kiti žmonės su juo elgiasi neteisingai.

Smurtas – netinkamas elgesys,
kuriuo sužeidi arba
įžeidi kitą žmogų.

Dokumentas – svarbi informacija.

Bendruomenė – žmonės, kurie
turi vienodų tikslų.

JDC Jaunuolių taryba – žmonių grupė, kuri
rūpinasi bendruomenės gerove.

3. Svarbiausios susitarimo mintys



Tu gali laisvai pasirinkti.






Tu neturi patirti diskriminacijos.





Visi Jaunuolių dienos centro paslaugų gavėjai



yra lygūs ir
turi vienodas galimybes.



Jaunuolių dienos centro



vaikinai ir merginos yra lygūs.

4. Lygybė

Tu sutinki, kad visi žmonės
turi vienodas galimybes ir
vienodas atsakomybes.

5. Informavimas apie negalią
Tu turi teisę žinoti apie savo negalią.

Tu gali:
drąsiai kalbėti apie
savo negalią,



savo galimybes ir



savo poreikius;




dalyvauti renginiuose



ir projektuose,



kuriuose aiškinama apie neįgaliuosius.

6. Prieinamumas
Tu turi teisę naudotis
tokiais pat patogumais
kaip ir visi kiti žmonės.

Tu gali pageidauti
daugiau informacijos


lengvai skaitoma kalba.



Tu gali pageidauti
daugiau priemonių,
kurios padėtų gerinti
naudojimąsi internetu.

7. Pavojingos situacijos
Tu turi teisę būti
saugus, kai kyla pavojus.

8. Lygybė prieš įstatymą
Įstatymai yra visiems vienodi.
Tu,
kaip ir visi kiti žmonės,
turi teisę priimti sprendimus.

Tu turi gauti pagalbą,
kuri reikalinga
sprendimams priimti.
Tu turi teisę:


tvarkyti savo pinigus;




saugoti savo pinigus,
kad niekas jų neatimtų.

9. Teisė į teisingumą
Tu turi šias teises:


dalyvauti teisme, kuris vyksta
dėl Tavo veiksmų;



dalyvauti teisme, kuris vyksta
dėl kitų žmonių veiksmų;



atsivesti į teismą kitų žmonių, kurie gali
ką nors patvirtinti arba paneigti
(tokius žmones vadiname liudytojais).



Jaunuolių dienos centro darbuotojai



turi padėti pasinaudoti šiomis teisėmis.

10. Teisė gyventi be kankinimų ir žiauraus
elgesio
Niekas negali kankinti Tavęs
arba žiauriai ir
nepagarbiai su Tavimi elgtis.

11. Laisvė gyventi be prievartos ir smurto
Tu turi gauti informaciją apie tai,
kas yra smurtas.
Tu gali dalyvauti mokymuose apie tai,
kaip atpažinti smurtą.

Tu turi pasakyti apie
patiriamą smurtą
Jaunuolių dienos centro darbuotojams
ir tėvams.
Jeigu Tu patyrei smurtą,
visada gausi pagalbą ir paramą.
Skriaudėjas turi būti nubaustas
už padarytą skriaudą.

12. Privatumas ir pagarba
Visų žmonių mintys ir kūnas
priklauso tik jiems patiems.

Tu privalai:


be sutikimo neliesti kito žmogaus;



gerbti kito žmogaus nuomonę;



nesišaipyti iš kito žmogaus išvaizdos;



nesišaipyti iš kito žmogaus elgesio;



nemeluoti kitiems;



neimti svetimų daiktų be leidimo;



stengtis nekreipti dėmesio į
įžeidžiančius žodžius ar
prisilietimus;



neatsakyti smurtu į smurtą;



pasakyti darbuotojams apie
nepagarbų elgesį Jaunuolių dienos centre.

13. Laisvė sakyti ką galvoji ir gauti informaciją
Tu turi teisę:


laisvai sakyti, ką galvoji;



gauti reikalingą informaciją lengvai
suprantamu būdu.

14. Mokymas
Tu turi teisę mokytis visą gyvenimą.
Tu turi teisę daryti tai,
ką Tu moki ir
gali daryti geriausiai.

15. Dalyvavimas JDC veikloje
Tu turi teisę dalyvauti
JDC bendruomenės gyvenime.


Tu turi teisę dalyvauti rinkimuose,
balsuoti ir
išrinkti paslaugų gavėjų tarybą.

16. Sportas ir laisvalaikis
Tu turi teisę
turėti laisvalaikį,
kaip bet kuris kitas žmogus.
Tu turi teisę
gauti žurnalų
lengvai skaitoma kalba.
Tu turi teisę
be kliūčių lankytis
muziejuose,
bibliotekose,
teatruose ir
kitose vietose.

Tu turi teisę
dainuoti,
šokti,
piešti.



Tu turi teisę



sportuoti,



treniruotis,



dalyvauti varžybose.



17. Jaunuolių dienos centro paslaugų gavėjų
pareigos
Tu turi pareigų,
kaip ir visi žmonės:


mandagiai bendrauk su
JDC darbuotojais ir
paslaugų gavėjais;



susirgęs neik į Jaunuolių dienos centrą;



būtinai pranešk grupės vadovui,
kad neateisi;



visada padėk silpnesniam kolegai;



atvyk tvarkingais, švariais ir
veiklai pritaikytais
drabužiais ir batais;



visada ateik nusiprausęs,
išsivalęs dantis ir
švariais plaukais;



nelaužyk ir negadink
Jaunuolių dienos centro turto;



saugiai dirbk su aštriais daiktais
ir elektros prietaisais;



nevėluok į veiklas;



baigęs darbą
susitvarkyk darbo vietą;



išvykų metu būk mandagus ir
klausyk grupės vadovo;



rūbinėje rūbus tvarkingai kabink
savo grupei skirtoje vietoje;



išeik iš Jaunuolių dienos centro tik
pasakęs grupės vadovui;

Jeigu Tu naudojiesi JDC autobusu
turi šias pareigas:



lipdamas į autobusą nesistumdyk;



sėsk į savo vietą;



prisisek saugos diržu;



važiuodamas nekalbink vairuotojo;



atsistok tada, kai gausi vairuotojo leidimą;



būk mandagus su kartu
važiuojančiais
(nesistumdyk, nesispjaudyk,
nesimušk, neerzink,
nekaišiok kojų išlipantiems);



autobuse nemėtyk šiukšlių.

18. JDC darbuotojai ir paslaugų gavėjai dirba
kartu
Visi, kurie pasirašė šį susitarimą,
dirba kartu ir
dalinasi informacija,
kurios reikia
paslaugų kokybei užtikrinti.
Visada ieškomi įvairūs būdai,
kaip pagerinti bendradarbiavimą
įgyvendinant šį susitarimą.

19. JDC paslaugų gavėjų tarybos rinkimai ir
ataskaita
Kas 2 metai renkama
nauja JDC paslaugų gavėjų taryba.
JDC paslaugų gavėjų taryba
už atliktus darbus
kiekvienais metais atsiskaito
JDC bendruomenės susirinkime.

20. Patvirtinimas
Savo parašu Tu patvirtini,
kad laikysiesi šiame susitarime
išvardintų taisyklių.

21. Prieinamumas
Šį susitarimą gali
perskaityti visi
JDC bendruomenės nariai.

