KAS YRA PAGALBOS CENTRAS?

KOKIAS PASLAUGAS TEIKIA PAGALBOS CENTRAS?

Vienintelis specializuotas centras Lietuvoje,
skirtas vaikams, nukentėjusiems nuo
seksualinės prievartos, kuriame visos
reikiamos paslaugos sutelktos po vienu stogu.

● laikinas apgyvendinimas (vaiko ir/ar jo šeimos
narių);
● maitinimas;
● psichologinis įvertinimas;
● rekomendacijų tolimesnei ilgalaikei,
kompleksinei pagalbai teikimas;
● psichologinė pagalba tėvams/globėjams;
● teisinė vaiko apklausa;
● teismo medicinos eksperto apžiūra;
● socialinio darbuotojo konsultacijos;
● nemokami mokymai įvairių sričių specialistams.

TEISINĖ VAIKO APKLAUSA, TEISMO MEDICINOS
EKSPERTO APŽIŪRA
● Teisinė apklausa ir medicinos eksperto apžiūra
centre atliekamos gavus teisėsaugos pareigūnų
užduotį.
● Pagalbos centre vaiko apklausos atliekamos
specialiame vaiko apklausos kambaryje vietoje bei
nuotoliniu būdu;

Visos Pagalbos centre teikiamos paslaugos yra
NEMOKAMOS.
KAM SKIRTAS PAGALBOS CENTRAS?

PSICHOLOGINIS ĮVERTINIMAS

Vaikams (iki 18 m.), kurie:
• galimai nukentėję nuo seksualinės
prievartos;
• nukentėję nuo seksualinės prievartos
(teismo įrodyta);
• vaikai, kurie patys įtariami atlikę
seksualinio pobūdžio nusikalstamą veiką;
Tėvams, globėjams
Specialistams, kurie:
• dirba su vaikais ir/ar šeimomis;
• nori daugiau sužinoti apie darbą su
seksualinę prievartą patyrusiais vaikais;
• nori išmokti atpažinti ar vaikas
nukentėjęs nuo seksualinės prievartos
bei tinkamai reaguoti.

● Medicinos eksperto apžiūrai į Pagalbos centrą
atvyksta Valstybinės teismo medicinos tarnybos
specialistai.

● pirminis vaiko būsenos įvertinimas;
● psichologinis įvertinimas dėl galimai patirto
seksualinio smurto.
Per 10 darbo dienų nuo vaiko išvykimo iš Pagalbos
centro pateikiamos:
● psichologinio įvertinimo išvados;
● ilgalaikės kompleksinės pagalbos
rekomendacijos.

MOKYMAI
● Pagalbos centras organizuoja nemokamus
vidinius ir išorinius mokymus įvairių sričių
specialistams. Vykdoma socialinių darbuotojų
profesinės kompetencijos tobulinimo programa
„Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir
reagavimas“ (programos kodas SD20180104).

KAIP PATEKTI Į PAGALBOS CENTRĄ?

PAGALBOS CENTRO KONTAKTAI

● Planine tvarka
Po kreipimosi telefonu arba elektroniniu paštu
iš anksto suderinama vaiko atvykimo data.

Direktorė Gytė Bėkštienė

● Skubos tvarka
Vaikas gali būti priimamas nedelsiant visą parą,
dėl atvykimo skambinant budinčiais Pagalbos
centro telefonais (8675 19244; 8675 59443).

8 678 24965

Visą parą budintys specialistai:
8 675 19244
8 675 59443

NUKREIPIMAS Į PAGALBOS CENTRĄ
Į Pagalbos centrą vaiką nukreipti gali:
● įstatyminis vaiko atstovas;
● vaiko teisių apsaugos specialistai;
● teisėsaugos pareigūnai;
Kreipiantis kitiems asmenims ar įstaigoms,
Pagalbos centras inicijuoja VTAS specialistų arba
teisėsaugos pareigūnų dalyvavimą.

Norint pasikonsultuoti su Pagalbos centro
psichologu, darbo dienomis galima kreiptis:
8 618 77520
8 600 75189
8 672 93677
8 672 93649
Elektroninis paštas: info@uzuoveja.lt

APGYVENDINIMO SĄLYGOS
● vaikas apgyvendinamas trims paroms, esant
poreikiui ir ilgesniam laikui;
● vaikas gali būti apgyvendinamas vienas arba
kartu su lydinčiu asmeniu;
● pagalbos centre vienu metu gali gyventi 10
vaikų.

SVARBU ŽINOTI
Įtarus, kad vaikas patiria ar gali būti patyręs
seksualinę prievartą, nedelsiant kreiptis į policiją
bendruoju pagalbos numeriu 112 arba į Vaiko
teisių apsaugos skyrių.

Globos namų „Užuovėja”
Vaikų, nukentėjusių nuo
seksualinės prievartos,
pagalbos centras

