Vaiko apsaugos konferencijų
informacija tėvams

Jei priimtas sprendimas, kad vaikui nėra jokios
reikšmingos žalos rizikos, gali būti aptarta galimybė
teikti kažkokią paramą vaikui ir šeimai ir
susirinkimas baigiasi.
Jei priimtas sprendimas, kad vaikui yra reikšmingos
žalos rizika, tada sudaromas ir sutariamas vaiko
apsaugos planas. Vaiko vardas, pavardė bus įrašyti į
vaiko apsaugos registravimo sistemą (angl. Child
Protection Notification System – CPNS).
Sprendimas sudaryti vaiko apsaugos planą ir įrašyti
vaiką į CPNS yra labai rimtas ir priimamas tik jei yra
aiškių požymių, kad vaikui gresia reikšmingos žalos
rizika dėl vieno ar abiejų tėvų smurto ar
nepriežiūros.

Kas yra vaiko apsaugos planas?
Plano tikslas – suteikti paramą vaikui ir jo tėvams,
užtikrinant, kad vaikas yra laikomas saugiai nuo
žalos ir vaikui gresianti rizika yra sumažinta. Tai gali
įvykti skirtingais būdais, tai gali reikšti, kad tėvai
turės lankyti vaikų auklėjimo užsiėmimus, ar
konsultacijas, ar atvesti savo vaiką į susitikimus, ar
leisti specialistams lankyti vaiką namuose. Mūsų
tikslas – įtraukti tėvus ir vaikus priimant sprendimą
susijusį su planu. Po konferencijos galutinio plano
kopija bus išsiųsta tėvams ir nurodytas socialinis
darbuotojas, kuris bus pagrindinis darbuotojas,
užtikrinantis, kad planas vykdomas.

Kas yra vaiko apsaugos
registravimo sistema – CPNS)?
CPNS užregistruojami vardai, pavardės tų vaikų,
kuriems vaiko apsaugos susirinkime buvo sudarytas
vaiko apsaugos planas. CPNS gali būti prieinamas
labai mažai asmenų grupei, pvz., gydytojams ar
gardos pareigūnams, kurie turi priimti svarbius
sprendimus dėl vaiko saugumo.
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Mes labai griežtai kontroliuojame CPNS ir
suteikiame prieigą prie jo tik tiems asmenims, kurie
turi labai rimtą priežastį informacijos paieškai. Vaiko
vardas, pavardė bus įtrauktas kaip aktyvus ar
neaktyvus.
• Aktyvus reiškia, kad yra priimtas vaiko apsaugos
planas, nes buvo nuspręsta jog vaikui šiuo metu
gresia reikšmingos žalos rizika ir reikalinga
parama, siekiant užtikrinti saugumą ir gerovę.
• Neaktyvus reiškia, kad anksčiau vaikui grėsė
reikšmingos žalos rizika ir jis turėjo vaiko
apsaugos planą praeityje. Vaikui gali reikėti
paramos, siekiant užtikrinti saugumą ir gerovę.

• Vaiko vardas, pavardė visiškai išbraukiami iš
sąrašo kai tik jam sukanka 18 metų.
Tėvams bus išsiųstas laiškas, kuriuo bus pranešama,
kad jų vaikas įtrauktas į CPNS. Jei vaikas turi vaiko
apsaugos planą ir yra įtrauktas į sąrašą kaip aktyvus,
tada reikia sušaukti peržiūros susirinkimą per kitus
šešis mėnesius, siekiant įsitikinti, kad planas veikia.
Peržiūros tikslas – išsiaiškinti ar rizikos vaikui
mažėja, ar reikalinga tolesnė parama.
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Jei peržiūros metu bus nuspręsta, kad vaikui
daugiau negresia rizika, tada jo statusas CPNS bus
pakeistas į neaktyvų ir tėvams išsiųstas laiškas.

Norėdami sužinoti daugiau
informacijos, susisiekite:

Lithuanian
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Ką daro
vaiko ir
šeimos
institucija?
TUSLA – vaiko ir šeimos institucija
dirba su šeimomis, siekdama įsitikinti,
kad vaikai yra prižiūrimi ir saugomi
nuo žalos. Mes suprantame, kad tėvai
susiduria su daug iššūkių ir vaikų
auklėjimas ne visada lengvas. Mes
siūlome skirtingus paramos būdus
tėvams, kuriems sunkiai sekasi
auklėti savo vaikus dėl kokių nors
priežasčių. Mes vadovaujamės
nacionaline gaire – pirmiausia vaikai,
kuri pasako ką privalome daryti, kad
padėtume vaikams, kuriems yra žalos
grėsmė. Mes taip pat turime
rekomendacijas apie vaiko apsaugos
konferencijas.
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Kas yra vaiko apsaugos
konferencija?
Kada nerimaujame dėl vaiko saugumo, mes kalbamės
su jo tėvais, mokytojais ir kitais asmenimis, kurie
dalyvauja vaiko gyvenime, kad sužinotume daugiau. Jei
manome, kad vaikui gali grėsti reikšminga žala, mes
galime nuspręsti sušaukti susirinkimą, kuris vadinasi
vaiko apsaugos konferencija. Vaiko apsaugos
konferencija padeda visiems vaiko gyvenime
dalyvaujantiems asmenims suprasti kokie yra vaiko
poreikiai ir ar vaikui gresia reikšminga žala dėl
šiurkštaus elgesio ar nepriežiūros. Ji taip pat padeda
mums sudaryti planą, kurio pagalba būtų patenkinami
vaiko poreikiai bei sumažinama jiems žalos rizika.
Reikšminga žala gali būti pavienis atsitikimas (smurtas)
ar įvykių serija (nepriežiūra), kuri gali trukdyti, ar
pakeisti, ar kenkti vaiko raidai ar gerovei.

Kas dalyvauja konferencijoje?
Paprastai vaiko tėvai dalyvauja vaiko apsaugos
konferencijoje, vaikas taip pat pakviečiamas dalyvauti
(jei tinka) arba susitikti su socialiniu darbuotoju iki
susirinkimo. Kai kurie vaikai rašo laišką, kuris
perskaitomas susirinkimo metu.
Tėvai taip pat gali atsivesti ką nors, kas paremtų juos.
Kadangi šiuose susirinkimuose dažnai aptarinėjama
asmeninė, individuali informacija, svarbu, kad paramą
teikiantis asmuo būtų patikimas, gerbs tai ką išgirs
susirinkime ir bus konfidencialus. Tėvai turi pranešti
socialiniam darbuotojui ar paramą teikiantis asmuo
atvyks su jais ir nurodyti jo vardą, pavardę. Paramą
teikiantis asmuo nedalyvauja priimant sprendimus
konferencijoje ir negali dalyvauti konferencijoje vietoj
tėvų. Jei vienas iš tėvų nedalyvauja, jų nuomonė bus
perduota kaip įmanoma geriau. Kartais tėvai rašo
laišką, kurį galima perskaityti konferencijoje.
Vaiko socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo
vadovas ir užrašus vedantis asmuo paprastai ten
dalyvauja. Apmokytas konferencijos pirmininkas
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vadovaują susirinkimui. Paprastai prašoma dalyvauti
mokytojo, auklės, šeimos gydytojo, gardos pareigūno ar
asmenų iš kitų institucijų, kurie dirba su šeima.
Jei pagrindinis asmuo vaiko gyvenime negali dalyvauti,
jo gali būti paprašyta atsiųsti ataskaitą į susirinkimą.
Konferencijos dieną tėvams duodamos atitinkamų
ataskaitų kopijos. Ataskaitų autoriams labai
rekomenduojame pasikalbėti su tėvais prieš
konferenciją, kad tėvai neišgirstų naujos informacijos
konferencijos dieną.

Kokie sprendimai gali būti priimti
konferencijoje?
Susirinkime mes išklausysime visų dalyvaujančių vaiko
gyvenime nuomonę, kad galėtume sužinoti ar vaikas
yra saugus ir juo gerai rūpinamasi bei ar jo poreikiai
patenkinami. Mes taip pat pakalbėsime apie bet kokią
riziką vaikui. Tėvai geriausiai žino savo vaikus, todėl
mes bandome padėti tėvams pasidalinti savo nuomone
kaip įmanoma lengvesniu būdu. Kai kurie pasirenka
galimybę tai padaryti rašydami laišką bei dalyvaudami
susirinkime. Mes taip pat atidžiai išklausome
dalyvaujančio vaiko nuomonę. Konferencija vyksta
atviru, sąžiningu ir pagarbiu būdu.
Išklausius visas ataskaitas ir konferencijoje
dalyvaujančiųjų nuomones, įskaitant tėvų, dalyvaujančių
specialistų bus klausiama ar jie mano, kad vaikui yra
nuolat besitęsiančios reikšmingos žalos rizika. Bus
atkreiptas dėmesys į visas išsakytas nuomones ir
sprendimas paprastai priimamas remiantis specialistų
sutarimu, o kada tai neįmanoma, pirmininkas priima
galutinį sprendimą ir užrašomos visos nuomonės ar
nesutarimai.

