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Kartu mes galime sustabdyti smurtą  

Jeigu esate susirūpinę dėl suaugusiųjų patiriamo smurto, skambinkite: 01609 780780 

Suaugusiųjų apsauga Šiaurės Jorkšyre 

 

Ką reiškia suaugusiųjų apsauga?  

Suaugusiųjų apsauga reiškia bendradarbiavimą siekiant sustabdyti smurtą ir užkirsti kelią tam ateityje.   

Visi turi teisę gyventi be smurto ir nepriežiūros. 

 

Kam kyla rizika dėl smurto ar nepriežiūros?  

Bet kam gali kilti rizika dėl smurto ar nepriežiūros. Asmuo gali būti daugiau ar mažiau pažeidžiamas 
skirtingais gyvenimo etapais. Suaugęs asmuo, kuriam kyla rizika dėl smurto ar nepriežiūros, yra: 

Suaugęs asmuo, kuriam reikalinga globa ir parama (nesvarbu, ar vietos valdžia rūpinasi tų globos ir 
paramos poreikių tenkinimu)  

Ir patiria arba jam kyla rizika dėl smurto ar nepriežiūros  

Ir dėl tų globos ir paramos poreikių negali apsaugoti savęs nuo smurto ar nepriežiūros rizikos ar 
patiriamo smurto ar nepriežiūros. 

 

Smurtas gali būti:  

Kažkas, kas nutiko tik kartą arba keletą kartų 

Daromas tyčia 

Netyčia  

Nusikaltimas 

 

Smurtas gali nutikti bet kur, bet kokiu būdu. Tai gali nutikti:  

Kažkieno namuose 

Globos namuose 

Ligoninėje 

Palaikomo užimtumo ir dienos paslaugų centre 

Viešoje vietoje  
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Smurtas gali būti patiriamas iš bet ko. Tame tarpe ir: 

Partnerio ar giminaičio 

Draugo ar kaimyno 

Mokamo ar savanorio globėjo 

Apsimestinio darbuotojo 

Asmens, užimančio pareigas, susijusias su pasitikėjimu 

Nepažįstamo asmens 

Tai gali būti daroma daugiau nei vieno asmens. 

Yra įvairiausių tipų smurto. Tame tarpe: 

Fizinis smurtas – smūgis, pliaukštelėjimas, spyris, užrakinimas kambaryje ar nepriimtinas 
suvaržymas. 

Seksualinis smurtas – kai asmuo yra verčiamas užsiimti seksualine veikla be jų sutikimo ar kai jie 
nėra pajėgūs duoti sutikimą.  

Emocinis ar psichologinis smurtas – šaukimas, priekabiavimas, bauginimas ar spaudimas priimti 
tam tikrus sprendimus. 

Finansinis smurtas – vogimas, sukčiavimas, sulaikymas ar netinkamas kito asmens pinigų ar 
nuosavybės naudojimas. 

Nepriežiūra ar neveikimas – tame tarpe ir priežiūros, kurios reikia, nesuteikimas. 

Moderni vergovė – prekyba žmonėmis ir priverstinis darbas. 

Šeiminis smurtas – kai smurtas vyksta tarp partnerių arba jis yra daromas vieno šeimos nario. 

Diskriminacinis smurtas – blogas elgesys arba priekabiavimas dėl amžiaus, lyties, lytinės 
orientacijos, negalios, rasės ar religinių įsitikinimų. 

Organizacinis smurtas – tuomet kai veikia nelanksčios sistemos ir rutinos, kurios neleidžia 
asmenims priimti sprendimų dėl savo gyvenimo būdo; nepaisymas asmens mitybos reikalavimų; 
netinkamas kreipimasis į asmenis.  

Savęs nepriežiūra taip pat yra smurto forma. Tai yra tuomet, kai asmuo renkasi neprižiūrėti savęs. 
Tai gali būti nevalgymas, atsisakymas pagalbos dėl sveikatos ar globos poreikių, visa tai turi didelį 
poveikį jų gerovei.  

 

Smurto požymiai  
Yra daugybė smurto požymių. Tai gali būti, kai asmuo: 

Atrodo purvinas arba nėra tinkamai apsirengęs 
 
Turi sužalojimą, kurį sunku paaiškinti 
 
Atrodo išsigandęs esant tam tikriems asmenims šalia 
 
Atrodo neįprastai liūdnas arba užsisklendęs 
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Pastebi, jog dingo pinigai  
 
Smurtas visada yra blogai 
Niekas neturi gyventi patirdamas smurtą. Šiaurės Jorkšyre mes netoleruojame bet kokios formos 
smurto. Mes visuomet greitai reaguojame, kai mums pranešama apie įtariamą smurtą. 

Pranešdami apie smurtą, jūs galite padėti jį nutraukti.  

Norėdami pranešti apie smurtą, nurodyti susirūpinimą dėl suaugusiųjų smurto ar nepriežiūros, ar 

norėdami patarimų, skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą telefonu 01609 780780. Darbo 
valandos yra nuo 8.00 val. iki 17.30 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Nedarbo valandomis šiuo 
telefonu atsilieps Skubios pagalbos komanda.  

 

Kas atsitinka po to, kai apie smurtą yra pranešama?  

Žmonės jus išklausys  

Rimtai atsižvelgs į jūsų susirūpinimus  

Ištirs jums susirūpinimą keliančius dalykus  

Apsvarstys suaugusiojo, kuriam kyla rizika, norus  

Pasiūlys suaugusiajam, kuriam kyla rizika, advokatą  

Informuos policiją, jei tai kriminalinis nusikaltimas  

Teiks paramą suaugusiajam, kuriam kyla rizika, siekiant įgyvendinti jų norimus pokyčius  

Sukurs planą, kuris padėtų suaugusįjį, kuriam kyla rizika, apsaugoti ateityje  

Apsvarstys, ar dar kam nors kyla rizika  
 
Sveikatos ir suaugusiųjų tarnyba bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, įskaitant sveikatos 
tarnybą, policiją, savanoriškas organizacijas siekiant apsaugoti suaugusiuosius nuo smurto ir 
nepriežiūros.  
 
 

Susisiekite su mumis  

Ši informacija gali būti pateikiama atspausdinta stambiu šriftu, parašyta Brailio raštu, įrašyta į 
garsajuostę arba išversta į bendruomenės kalbą ar parašyta supaprastintai. Skambinkite 01609 
780780.   

Norėdami daugiau šio lankstinuko kopijų, apsilankykite Šiaurės Jorkšyro partnerystės internetinėje 
svetainėje: www.nypartnerships.org.uk arba Šiaurės Jorkšyro grafystės savivaldybės internetinėje 
svetainėje: www.northyorks.gov.uk/safeguarding 

 


