
VšĮ „Paramos vaikams centras“: 86 114 3567
VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“: 86 723 5298
VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“: (85) 237 2548
Specializuotos pagalbos centras: 8 700 55516
Vilniaus miesto Socialinės paramos centro Pagalbos
vaikams linija: 116 111*
Globos namų „Užuovėja“ vaikų, nukentėjusių nuo
seksualinės prievartos, pagalbos centras: 86 751 9244,

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Motinos ir vaiko namai:
(85) 212 1653
VšĮ „Socialinės partnerystės centras“: 86 004 3623

      86 755 9443

*atsiliepia VšĮ „Vaikų linija” savanoriai, kurie, įvertinę papildomos
pagalbos poreikį, skambinantį sujungia su Pagalbos vaikams linijos
konsultantu.

Paklauskite vaiko, kas atsitiko?
Jei vaikas pasakoja, tikėkite vaiku, kad ir kokia
neįtikėtina ar nesuprantama istorija būtų, tai gali
būti tiesa.

Padėkokite vaikui, nuraminkite jį, paaiškinkite,
kad kreipsitės pagalbos.
Pasirūpinkite vaiko saugumu, fizine bei
psichologine būkle.
Jei reikia, organizuokite vaikui būtinąją
medicininę pagalbą.

Pastebėjus, kad vaikas galimai patyrė smurtą,
nedelsiant praneškite įstaigos vadovui ir
savivaldybės administracijos vaiko teisių
apsaugos skyriui/ policijai.
Raštu fiksuokite požymius ir visas aplinkybes,
kurios sukėlė įtarimą dėl smurto (pvz., vaiko
elgesio ir emocijų pokyčiai, vaiko kalba, vaiko ir
jo atstovo pagal įstatymą bendravimo ypatumai
ar kita), pateikite šią informaciją vaikų teisių
atstovams/ policijai.
Praneškite apie situaciją už vaiką atsakingiems
asmenims, jeigu jie nėra įvardinami, kaip
smurtautojai.

ATPAŽINKITE POŽYMIUS

PASIRŪPINKITE VAIKU

PRANEŠKITE!

Mėlynės, nubrozdinimai, žaizdos, įdrėskimai, lūžiai (sulaužyti
kaulai), kraujavimas ir kiti sužalojimai
Atskirų kūno dalių skausmas
Pakitęs vaiko elgesys
Patyčios/ agresyvus elgesys
Apatija (nieko nenori)
Uždarumas
Perdėtai jautrus reagavimas
Alkanas
Purvinas
Pilnos sauskelnės
Netinkamai aprengtas
Nubrozdinimai/ įdrėskimai intymiose vietose
Seksualinio pobūdžio veiksmai žaidžiant
Seksualinio pobūdžio kalba ar gestai
Amžiaus neatitinkančios išsamios žinios apie lytinį gyvenimą

POŽYMIAI, KURIE GALI PRANEŠTI
APIE SMURTĄ PRIEŠ VAIKĄ

S M U R T A S  P R I E Š  V A I K U S
U G D Y M O  Į S T A I GŲ  P E D A G O G A M S

KAS YRA SMURTAS PRIEŠ VAIKĄ
Smurtas prieš vaiką – veikimu ar neveikimu vaikui daromas
tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis,
seksualinis poveikis, jeigu dėl to buvo sutrikdyta vaiko sveikata,
normali raida, jam sukeltas skausmas ar pavojus gyvybei,
sveikatai, normaliai raidai ar pažeminta vaiko garbė ir (ar)
orumas, ar vaikas mirė. Smurtu prieš vaiką taip pat laikoma
vaiko nepriežiūra.

KAIP ELGTIS
PASTEBĖJUS GALIMĄ SMURTĄ

ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ KOMPLEKSINES PASLAUGAS
VAIKAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO SMURTO, KONTAKTAI:

VILNIAUS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA
A.  Vivulskio  g .  2a ,  Vi lnius

www.vi lniausppt . l t

tel:861143567
tel:+37060043623

