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● odmówiono Ci udzielenia usług lub udzielone

usługi są niskiej jakości i jesteś pewny, że stało się
tak z powodu dyskryminacji (płci, wieku, religii,
przynależności do mniejszości narodowej, rasy itd.);

● otrzymałeś karę pieniężną z powodu dyskryminacji (np. za mówienie w języku ojczystym).

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR)
jest działającą od 2010 fundacją na Litwie. Została
utworzona jako reakcja na ogromny wzrost naruszeń i nadużyć w zakresie praw człowieka i praw
mniejszości narodowych na Litwie.
Centrum Pomocy Prawnej
Fundacja w ramach projektu Centrum Pomocy
Prawnej udziela pomocy prawnej każdemu, kto
został ofiarą dyskryminacji i naruszeń praw człowieka w życiu zawodowym lub prywatnym, bądź
jest świadkiem takich naruszeń (np. gdy stroną jest
urząd lub pracodawca). Konsultacje dotyczące
praw człowieka udzielane są także związkom
zawodowym i innym osobom prawnym.

Pomoc obejmuje konsultacje, sporządzenie dokumentów prawnych, a także prowadzenie spraw w
sądach lub innych instytucjach. Pomoc prawną
udzielają profesjonalni prawnicy EFHR oraz
adwokaci z renomowanych kancelarii prawnych, z
którymi współpracuje Fundacja.

● zostałeś niezatrudniony lub zwolniony z pracy z

EFHR nie działa w zakresie zwrotu ziemi osobom
fizycznym czy rozstrzygnięcia konfliktów pomiędzy osobami fizycznymi.

● zmiany w sferze edukacyjnej spowodowały

Nieopłatną pomoc prawną udzielają również
niniejsze instytucje:
www.teisinepagalba.lt (ul. Ogminių 3, Wilno. nr.
tel.: 8 700 00211)

powodu dyskryminacji (płci, wieku, religii, przynależności do mniejszości narodowej, rasy itd.);

● przeczytałeś lub zobaczyłeś coś (komentarz,
artykuł, ofertę pracy, program telewizyjny itd.), co
obraża i dyskryminuje Ciebie lub innych;

naruszenie Twoich praw; państwowe instytucje
nie wykonują swoich obowiązków wobec Ciebie
lub nie otrzymujesz od nich żadnej odpowiedzi na
zgłoszone prośby/skargi;

● naruszono Twoje prawo do życia prywatnego,

Twoje dane osobiste są używane w sposób bezprawny;

www.lygybė.lt (w sprawach dyskryminacji, ul.
Šeimyniškių 14, Wilno, nr. tel.: 8 5 272 77 19)

ZNAJ SWOJE PRAWA!!!

www.lrsky.lt (w sprawach biurokracji, pr. Gedimino 56, Wilno, nr. tel.: 8 706 65105)

Jeżeli dostaniesz pismo np. z urzędu, to
koniecznie sprawdź:

Udzielimy bezpłatnej pomocy prawnej, jeżeli:

● ktoś próbuje ograniczyć Twoje prawo do używa-

● kto i kiedy przyjął np. decyzję;
● do kogo skierowane jest pismo;

● masz zlituanizowane imię bądź nazwisko i

● jaka jest jego treść;
● czy wskazano termin i możliwość odwołania się

● nie uznano na Litwie Twojego dyplomu, który

● czy pismo zawiera odcisk odpowiedniej pieczęci

nia języka ojczystego w miejscu publicznym;

chcesz mieć wpis zgodny z oryginalną pisownią;
zdobyłeś w UE;

od niego;

urzędowej i podpis urzędnika.

Skontaktuj się z nami

Odpowiadając na pismo, koniecznie sprawdź:

Jeżeli nie jesteś pewny, czy Twoja sytuacja mieści
się w zakresie działalności EFHR – skontaktuj się
z nami. Pracownik EFHR zawsze udzieli konsultacji, jak należy zachować się w danej sytuacji i
gdzie można się zwrócić.

● do kogo musisz adresować pismo (adresat wskazany w otrzymanym piśmie);

● czy podałeś numer sprawy;
● czy wskazałeś, kiedy otrzymałeś pismo;
● czy wymieniłeś powody i argumenty, dlaczego jesteś

niezadowolony z otrzymanego pisma (jakie prawa
zostały naruszone lub co zostało źle zrozumiane);

● czy wskazałeś podstawę prawną;
● załącz kopie dokumentów, według których argumentujesz swoje stanowisko;

● wyślij listem poleconym lub zanieś samodziel-

nie razem z kopią pisma; poproś o postawienie na
kopii pieczęci urzędowej z datą i numerem
rejestracyjnym.
PAMIĘTAJ!!!

● Zachowaj kopertę, w której otrzymałeś pismo.
● Pamiętaj, że administracja publiczna musi odpowiedzieć na Twój list w ciągu 20 dni roboczych.

EUROPEJSKA FUNDACJA PRAW
CZŁOWIEKA

ul. J. Dobkevičiaus 6, LT-02121 Wilno
Tel. +37069150822; +48222472607
e-mail: info@efhr.eu;
Internetcalls: EFHR;
skype: EFHR-LT
www.efhr.eu
Otrzymaj najnowszą informację o działalności
EFHR oraz z zakresu praw człowieka:
www.efhr.eu/newsletter;
www.facebook.com – Europejska Fundacja Praw
Człowieka.

