Paramos tarnybos

Paramos tarnybos
(Tęsinys)

Yra keletas galinčių padėti organizacijų, kurios
siūlo emocinę ir praktinę paramą.

Tėvų konsultavimo centras
Tel.: 0808 8010 722

24 val. nemokama smurto
artimoje aplinkoje pagalbos linija
Tel.: 0808 802 1414

Pagalbos moterims federacija
Tel.: 028 9024 9041

„Cara Friend”: pagalbos linija lesbietėms
Tel.: 028 9023 8668

„Cara Friend”: pagalbos linija gėjams
Tel.: 028 9032 2023

Parama aukoms
Tel.: 028 9024 3133

Teisės draugija (Teisinės ir advokatų konsultacijos)

Samariečiai
Tel.: 08457 90 90 90

Benamių konsultavimo centras
Tel.: 0344 892 0900
Tel. numeris ne darbo laiku: 028 9504 9999

„The Rowan”
Tel.: 0800 3894424

Pareigūno, dirbančio su
Jūsų byla, duomenys
Pareigūno vardas, pavardė:

Tel.: 028 9023 1614

Konsultacinis projektas vyrams
Tel.: 028 9024 1929

Nuovada:

Labdaros organizacija vyrams „Men’s Action
Network”
Tel.: 028 7137 7777

Kontaktinis tel. numeris:

Neįgaliųjų organizacija „Disability Action”
Tel.: 028 9029 7880

Šiaurės Airijos etninių mažumų taryba
Tel.: 028 9023 8645

Labdaros organizacija senjorams „Age NI”
Tel.: 0808 808 7575
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Smurtas
artimoje
aplinkoje

Smurtas artimoje aplinkoje
Plačiąja prasme smurtą artimoje aplinkoje galima
apibrėžti kaip smurtinį elgesio modelį, kurį
santykiuose naudoja partneris arba šeimos narys.
Smurtas artimoje aplinkoje gali pasireikšti įvairiais
būdais: kaip užpuolimas arba grasinimai, lytinė
prievarta, žodinis ar emocinis smurtas, taip pat – kaip
finansinė kontrolė ir socialinė izoliacija. 30 % smurto
artimoje aplinkoje atvejų prasideda arba sustiprėja nėštumo
metu arba po gimdymo (Sveikatos departamento ataskaita,
2004 m. spalis). Smurtas artimoje aplinkoje nėštumo metu
kelia pavojų motinai ir dar negimusiam kūdikiui.

Lytinė prievarta
„Rowan Centre” – tai specializuotas regioninis
centras, teikiantis paramą ir paslaugas lytinės
prievartos aukoms. Į „Rowan Centre” aukos gali
kreiptis tiesiogiai. Kontaktinių duomenų ieškokite
paramos tarnybų sąraše.

Vaikai
Smurtas artimoje aplinkoje gali turėti įtakos vaikams
(įskaitant ir dar negimusius vaikus), kuri nebūtinai
pasireiškia iš karto. Ankstyva intervencija užtikrins,
kad bet kokia įtaka būtų minimali. Mes su Jumis
aptarsime, kokia informacija ir su kuo bus
konfidencialiai pasidalinta. Kai per smurto artimoje
aplinkoje incidentą namuose yra arba gyvena vaikas,
arba kai auka laukiasi, policija paprastai pasidalina
informacija su vietiniu Šeimos ir vaiko priežiūros
vadovu.

Kreipimasis į policiją
Šiaurės Airijos policijos tarnyba taiko pozityvią priemonių
prieš smurto artimoje aplinkoje kaltininkus politiką.
Atvykęs į smurto artimoje aplinkoje incidentą, pareigūnas
atliks tyrimą. Į jį įeis Jūsų „liudininko pareiškimo”
užrašymas apsilankymo metu. Šis pareiškimas yra
svarbus, nes vėliau jis gali būti panaudotas kaip įrodymas
teisme, taigi jame turėtų būti kiek galima daugiau
informacijos apie tai, kas sukėlė incidentą, dėl kurio
kreipėtės į policiją. Jei dėl aplinkybių, pavyzdžiui,
prireikus gydymo ligoninėje, negalite tuo metu pateikti
pareiškimo, policija susisieks su jumis vėliau.

Jei smurtautojas sulaikomas, policija gali jį paleisti sąlyginai
arba nenustačiusi sąlygų. Nors egzistuoja prezumpcija
sąlyginio paleidimo naudai, kai kuriomis aplinkybėmis jo
gali būti atsisakyta: kai yra pavojus, kad smurtautojas
pradings; trukdys vykdyti teisingumą; vykdys kitus
nusikaltimus; kils žalos pavojus jam pačiam arba viešajai
tvarkai. Paleidimo sąlygos smurtautojui gali būti nustatomos
prieš pateikiant kaltinimą arba po to, arba jas gali nustatyti
teismas. Jei pažeidžiama kuri nors sąlyga, policija gali
areštuoti smurtautoją. Pažeidus po kaltinimo pateikimo arba
teismo nustatytas sąlygas, smurtautojas bus atvesdintas į
kitą teismo posėdį.

Saugumo planavimas

Vėliau Jums gali reikėti dalyvauti teisme ir, remiantis Jūsų
pateikto liudininko pareiškimo turiniu, duoti parodymus. To
reikės, jei teisiamasis neigs kaltinimą ir nepripažins savo
kaltės, arba pripažins kaltę, tačiau neigs svarbią nusikaltimo
sudėtinę dalį ir tai galbūt turės įtakos jam arba jai skiriamos
bausmės pobūdžiui.

• Įsigykite papildomus namų ir automobilio raktus.
• Susidėkite krepšį kritiniam atvejui – pasiimkite
pakankamai drabužių, įskaitant mokyklines uniformas ir
mėgstamus vaikų daiktus (kur tai taikytina). Padėkite
krepšį į saugią vietą arba duokite giminaičiui ar draugui,
kuriuo galite pasitikėti.
• Suplanuokite išsigelbėjimo iš namų kelią ir išmokykite vaikus.
• Apgalvokite, kada geriausia išeiti. Svarbu, kad
pamėgintumėte pasiimti visus vaikus. Jei įmanoma,
išeikite, kai smurtautojo nėra arti.
• Svarbius dokumentus, pvz., pašalpų knygeles,
medicinines korteles, pažymas, banko knygas,
teisinius nurodymus ir t.t. laikykite vienoje vietoje.
• Užsirašykite svarbiausius šeimoje vartojamus vaistus
ir apsirūpinkite būtiniausiomis jų atsargomis.

Duodant parodymus pažeidžiamiems arba įbaugintiems
liudininkams, galima gauti papildomą pagalbą. Tuo
siekiama padėti gauti geriausius įrodymus bei nors iš dalies
palengvinti įtampą ir nerimą, kuriuos kelia parodymų
davimas teisme. Prokuratūra turi kreiptis į teismą dėl
leidimo naudoti „specialiąsias priemones”, kurios padėtų
duoti parodymus, pavyzdžiui, širmas, tiesioginį televizijos
tiltą, posėdžiavimą be perukų ir mantijų, parodymų davimą
konfidencialiai ir t.t.

Neatidėliotinu atveju skambinkite 999.
Kai atvejis nėra skubus, skambinkite 101.
Numeris tekstinių telefonų naudotojams: 18000.

Pareigūnai smurto artimoje
aplinkoje klausimams
Pareigūnai smurto artimoje aplinkoje klausimams dirba
visoje Šiaurės Airijoje ir yra specialiai parengti tirti šio
pobūdžio incidentus bei palaikyti smurto artimoje
aplinkoje aukas.
Daugiau informacijos rasite policijos interneto
svetainėje psni.police.uk, patarimų ir įstatymų skyriuje.

Paruoškite kritinių veiksmų planą,
atsidurtumėte smurtinėje situacijoje:

jei

vėl

• Žinokite, kur yra artimiausias telefonas.
• Žinokite, kur galima kreiptis prieglobsčio ar
saugiai apsistoti.
• Sudarykite skubios pagalbos ir kitų svarbių
telefono numerių sąrašą ir saugokite jį savo
mobiliajame telefone.
• Taupykite pinigus autobuso bilietams ar taksi.

Nutartys dėl draudimo
priekabiauti ir gyventojų
Įsakymas Dėl elgesio šeimos namuose ir smurto artimoje
aplinkoje (Šiaurės Airija) suteikia Šeimos teismui galią
priimti nutartis dėl draudimo priekabiauti ir gyventojų.
Nutartis dėl draudimo priekabiauti apsaugo Jus arba Jūsų
vaikus nuo partnerio ar artimo šeimos nario
priekabiavimo. Nutartis dėl gyventojų reguliuoja, kas
gyvena šeimos namuose ir ja gali būti reikalaujama, kad
asmenys išeitų iš namų.
Advokatas gali Jums padėti gauti nutartį. Prašymui
parengti gali būti suteikta teisinė pagalba.

