
Savanoriška globa: „Tusla“ teikiama globa jūsų 
vaikui, teikiama jums paprašius arba sutikus. 
Jeigu savanoriškai sutiksite perleisti savo vaiko 
globą, jūsų paprašys pasirašyti sutikimo formą. 
Socialinis darbuotojas papasakos jums apie šią 
formą. Jeigu abejojate dėl kokios nors formoje 
pateiktos informacijos, paprašykite, kad 
socialinis darbuotojas tai paaiškintų. Socialinis 
darbuotojas jums turėtų palikti šios formos 
kopiją.
Teismo nutartys: tam tikrais retais atvejais, 
kai neįmanoma sutarti dėl saugos priemonių, 
„Tusla“ gali kreiptis į teismą dėl nutarties, 
numatančios tinkamą jūsų vaiko priežiūros 
tvarką.
Nutartis dėl priežiūros: tokia nutartis, kai 
teismas nusprendžia, kad jūsų vaiko interesai 
bus geriausiai užtikrinti leidus skirtingiems 
specialistams lankyti jus ir jūsų vaiką.
Įstatyminė priežiūra: šiuo atveju „Tusla“ gali 
kreiptis į teismą dėl jūsų vaiko perdavimo 
globėjui nutarties. Tai reiškia, kad „Tusla“ 
nuspręs, kas rūpinsis jūsų vaiku. Socialinis 
darbuotojas negali paimti vaiko iš jūsų globos 
be jūsų sutikimo arba teismo nutarties.
Yra trys teismo nutarčių tipai, kuriomis vaiko 
globa perduodama „Tusla“:
(a) neatidėliotinos globos nutartis – galioja iki 
aštuonių dienų;
(b) laikinosios globos nutartis – galioja iki 28 
dienų, bet ją galima atnaujinti;
(c) nuolatinis globos nutartis – gali galioti iki 
vaiko 18-ojo gimtadienio.
Jeigu „Tusla“ globoja jūsų vaiką, galite kreiptis į 
teismą prašydami paaiškinti vaiko globos ir jūsų 
bendravimo (dažnai vadinama teise susitikti, 
angl. „access“) su savo vaiku tvarką.

*Vaiko apsaugos posėdis 
Kartais, siekiant pasirūpinti jūsų vaiko saugumu, 
būtina surengti oficialų su jumis ir jūsų šeima 
dirbančių žmonių susitikimą. Šis susitikimas 
vadinamas vaiko apsaugos posėdžių . Susitikimo 
metu parengiamas planas, numatantis specialistų, 
institucijų arba jūsų šeimos veiksmus, kurių būtina 
imtis siekiant užtikrinti jūsų vaiko apsaugą ir gerovę.

Galėsite  dalyvausite šiuose susitikimuose ir turėsite 
teisę į juos atsivesti jums padedantį asmenį (išskyrus 
atvejus, kai tai gali pakenkti jūsų vaiko interesams). 
Jūsų vaikas gali dalyvauti, priklausomai nuo jo arba 
jos amžiaus bei  suvokimo lygmens.

Su jumis susisiekusio socialinio darbuotojo vardas 
ir pavardė:
___________________________________________

Jo telefono numeris:
___________________________________________

Prireikus skubiai susisiekti, kreipkitės į:
___________________________________________

Naudingos nuorodos:
www.tusla.ie

www.oco.ie

www.ombudsman.gov.ie

www.dcya.

Informacija tevams

Kaip tėvai jūs turite teisę:
• būti išklausyti;
• būti informuoti ir įtraukti;
• dalyvauti sprendimų ieškojime ir 
problemų sprendimų planavime;
• siekti teisinės konsultacijos;
• rašyti ir gauti paaiškinimus;
• būti remiami;
• susipažinti su įrašais apie savo vaiką;
• turėti prieigą prie vertėjo, jei jis 
reikalingas;
• kad būtų atsižvelgta į jūsų religinę ir 
kultūrinę kilmę;
• Jei nesate patenkinti mūsų 
paslaugomis, pasinaudokite „Tusla“ 
skundų procedūra www.tusla.ie arba 
galite gauti lankstinuką apie skundus 
iš savo socialinio darbuotojo ar vietos 
sveikatos centro.

Lithuanian 

Vaikų apsaugos 
socialinis vertinimas ir 
su jų gerove susijusios 

problemos



Jeigu tyrimo metu kiltų įtarimas, kad  negalite 
užtikrinti savo vaiko saugumo, socialinio darbo 
departamentas aptars su jumis kitus būdus 
jūsų vaiko saugumui užtikrinti. Tai gali apimti 
jūsų vaiko globos patikėjimą kažkam kitam: 
šeimos nariui, giminaičiui ar draugams; arba 
gali jūsų vaikui paskirti globą savanorišku 
pagrindu.

Informacijos teikimas

Socialinis darbuotojas jus informuos 
apie tyrimo eigą ir teiks jums informaciją 
svarbių proceso etapų metu. Paprastai tai 
vykdoma kalbantis su jumis. Kartais socialinis 
darbuotojas gali atsiųsti jums laišką apie 
tyrimą. Rašytinis bendravimas gali padėti 
tikslinant tam tikrus dalykus.
Gali būti, kad tam tikra informacija negalės 
būti atskleista, pvz., jeigu atskleidus tokią 
informaciją gali būti pakenkta „Garda“ tyrimui; 
socialinis darbuotojas jus informuos apie 
tokius atvejus. Viso tyrimo metu socialiniai 
darbuotojai turi pasitikslinti, ar suprantate, 
kodėl nerimaujama ir kas dėl to daroma. 
Socialinis darbuotojas turi:
• kalbėti su jumis aiškiai, pagarbiai ir delikačiai;
• aiškiai apibrėžti, kas turi pasikeisti ir kokie 
lūkesčiai keliami jums arba jūsų šeimai, 
siekiant užtikrinti jūsų vaiko saugumą;
• būti punktualus ir atsakyti į jūsų užklausas, 
pvz., paskambinti jums, jei prieš tai negalėjo 
atsiliepti, laiku atvykti į susitikimus;
• pranešti jums, jei informacija bus teikiama 
kitiems specialistams / institucijoms.

Tyrimo rezultatai 

Socialinis darbuotojas praneš jums tyrimo 
rezultatus. Šie rezultatai gali būti tokie:
1. jūsų vaikui negresia joks pavojus ir byla bus 
baigta;
2. gerovė kelia nerimą ir bus pasiūlytos 
paramos šeimai paslaugos;
3. vaiko apsaugos problema yra nuolatinė, 
todėl reikės organizuoti vaiko apsaugos  
posėdis*, kurios metu bus parengtas vaiko 
apsaugos planas;
4. reikia atlikti tolesnius tyrimus.

Socialiniu darbuotoju pareigos

Kilus problemai (dėl vaiko gerovės, apsaugos 
ar saugumo arba esant įtarimams, kad jūsų 
vaikas tapo smurto ar nepriežiūros auka), 
socialiniai darbuotojai dirba su šeimomis. 
Socialiniai darbuotojai vadovaujasi Vaiko 
apsaugos ir gerovės praktikos vadovu: www.
tusla.ie.
Jūs arba kitas jūsų šeimos narys, arba ne 
šeimos narys pranešė apie su jūsų vaiku 
susijusią problemą. Jeigu apie problemą 
pranešė ne šeimos narys, socialinis 
darbuotojas pakalbės su tuo asmeniu, kad 
sužinotų kiek įmanoma daugiau informacijos 
apie pranešamą problemą. Taip pat jie 
patikrins, ar vaiko apsaugos tarnyba jau turi 
informacijos apie jūsų vaiką.
Visi atvejai sprendžiami laikantis „Children 
First“ – nacionalinių vaiko apsaugos ir gerovės 
rekomendacijų. Jeigu nustatoma problemų 
dėl vaiko apsaugos, informacija apie tai 
perduodama „An Garda Síochána“ (policijai).

Kas nutinka, kai gaunamas pranešimas?

Socialinis darbuotojas atliks pirminį praneštų 
problemų tyrimą. Pirminiame tyrime 
vertinami jūsų vaiko sveikata, švietimas, 
raida, asmenybė, šeimos ir socialiniai ryšiai, 
socialinis įvaizdis ir savarankiškumo įgūdžiai. 
Taip pat atsižvelgiama į jūsų gebėjimus savo 
vaikui suteikti būtinąją priežiūrą, užtikrinti 
saugumą ir pastovumą, rodyti dvasinę šilumą, 
skatinti, patarti ir nustatyti ribas.
Socialinis darbuotojas stengiasi perprasti, 
kaip gyvena jūsų vaikas, ir ar jam reikės 
jūsų pagalbos. Socialinis darbuotojas turės 
įvertinti, ar konkretus suaugęs asmuo kelia 
pavojų jūsų vaikui.

Dėmesio!

Jeigu abejojate, ar teisingai supratote, ką pasakė 
socialinis darbuotojas, paprašykite paaiškinti dar 
kartą. Jeigu norėtume socialiniam darbuotojui 
užduoti klausimų arba kažką pasakyti, 
užsirašykite ir paklauskite arba pasakykite kitą 
kartą, kai bendrausite su socialiniu darbuotoju.

Pirminis tyrimas

Socialinis darbuotojas:
• paprašys jūsų papasakoti, dėl ko nerimaujate 
arba pateikti savo požiūrį;
• jums sutikus, pakalbės su kitais žmonėmis apie 
nerimą keliančius dalykus;
• kalbėsis su jumis apie jūsų namus, namuose 
gyvenančius asmenis, įskaitant nuomininkus 
ir trumpalaikius lankytojus, apie jų ryšį ir 
bendravimą su jumis ir jūsų vaikais, apie jūsų 
vaiko priežiūros priemones, aukles ir t. t.;
• norės susitikti ir pasikalbėti su jūsų vaiku;
• norės pamatyti jūsų vaiko gyvenamąją vietą;
• rašysis pastabas apie visus susitikimus su jumis;
• stengsis užbaigti šį pirminį tyrimą per mažiau 
kaip 20 dienų.
Socialinis darbuotojas norės įsitikinti, kad 
jūsų vaikas yra saugus ir kad  galite užtikrinti 
saugumą savo vaikui. Jeigu jūsų vaikas buvo bet 
kokiu būdu sužalotas arba sužeistas, socialinis 
darbuotojas norės sužinoti, kaip tai įvyko, ir gali 
paprašyti, kad nuvestumėte vaiką pas gydytoją 
apžiūrai.
Taip pat socialinis darbuotojas kalbėsis su 
įvairiais žmonėmis ir specialistais, susijusiais 
su jumis ir jūsų vaiku, pvz., šeimos gydytojais, 
mokytojais, visuomenės sveikatos slaugytojais, 
kitais šeimos nariais. Socialinis darbuotojas 
paklaus, ar neprieštaraujate, kad būtų kalbamasi 
su šiais žmonėmis (tai vadinama ryšių tinklo 
patikra ). Jeigu nesutiksite, socialinis darbuotojas 
gali vis vien atlikti šias patikras, jei manys, kad 
jūsų vaikui gresia pavojus. Socialinis darbuotojas 
praneš jums, kas turėtų nutikti toliau.
Jeigu bet kuriame tyrimo etape socialiniam 
darbuotojui kils įtarimas, kad jūsų vaikui gresia 
rimtas ir tiesioginis pavojus, jie gali kreiptis į 
teismą dėl nutarties arba prašyti Garda įsikišti, 
siekiant užtikrinti jūsų vaiko saugumą.

Šiame lankstinuke pateikiamos informacijos 
paskirtis – informuoti jus apie vaiko ir šeimos 
agentūros „Tusla“ veiklą. Šis lankstinukas jums 
suteiktas dėl to, kad „Tusla“ - gavo pranešimą 
apie su jūsų vaiku susijusią problemą. Jūsų 
vaiko gerovė mums svarbi. Esame įsipareigoję 
bendradarbiauti  kartu su jumis, kad 
užtikrintumėme vaiko saugumą.


