
Apsilankykite nidirect.gov.uk/see-the-signs, 
kreipkitės į Šiaurės Airijos policiją tel. 101 arba 
skambinkite konfidencialia pagalbos linija visą 
parą tel. 0808 802 1414.

atskleidimas yra teisėtas, būtinas ir proporcingas, siekiant 
jus apsaugoti. Priėmę sprendimą tokią informaciją atskleisti, 
jie nuspręs kokiam asmeniui ją atskleisti. Taip pat jie gali 
aptartį apsaugos planą, skirtą jums padėti ir jus paremti.

Atskleidžiamos informacijos pateikimas 
Pagal programą, informacija gali būti jums atskleista, net jei 
to neprašėte. Taip yra todėl, jog policija, gavusi informaciją 
apie jūsų parnerį, kuri, jų požiūriu, rodo, kad jums gresia 
pavojus nukentėti nuo smurto artimoje aplinkoje, gali 
nuspręsti atskleisti tokią informaciją.

Nusprendus atskleisti informaciją, ją atskleis policija arba 
asmuo, kuris pripažįstamas galinčiu jus geriausiai apsaugoti. 
Tai bus padaryta asmeniškai ir, jums pageidaujant, šiame 
susitikime kartu su jumis gali dalyvauti paramos darbuotojas. 
Tai gali būti ŠA paramos aukoms (Victim Support NI), 
paramos moterims (Women’s Aid) ar panašių įstaigų 
darbuotojai. Tokio pobūdžio informacijos atskleidimas 
priskiriamas konfidencialiai informacijai ir yra skirtas išimtinai 
jums apsaugoti.

Informacijai atskleisti skirto susitikimo metu, jūsų bus 
paprašyta pasirašyti pasižadėjimą, kad niekam neatskleisite 
šios informacijos be išankstinio policijos sutikimo.

Turėtumėte suprasti, kad policijos patikrinimai ar atskleista 
informacija neužtikrina jūsų saugumo. Nepaisant to, policija 
pasirūpins, kad žinotumėte, kokią paramą galite gauti.

Policijos ir paramos kontaktinė 
informacija 
Su PSNI galite susisiekti paskambinę neskubios pagalbos 
telefonu 101. 

Jei reikia skubios pagalbos, visuomet skambinkite 999.

Jei norėtumėte gauti informaciją smurto artimoje aplinkoje 
klausimais, visuomet galite susisiekti su nepriklausomomis 
organizacijomis, kurių sąrašas pateiktas kitame puslapyje.

24-hour domestic and sexual violence helpline 
(visą parą veikianti smurto artimoje aplinkoje ir 
seksualinės prievartos pagalbos linija)
Nemokamas telefonas: 0808 802 1414 
El. paštas:    24hrsupport@dvhelpline.org
 tekstas „support“ numeriu  
 07797 805839
Women’s Aid Federation Northern Ireland  
(Šiaurės Airijos pagalbos moterims federacija)
Telefonas:    028 9024 9041 
El. paštas:  info@womensaidni.org
Victim Support Northern Ireland  
(Šiaurės Airijos nukentėjusiųjų parama) 
Telefonas:   028 9024 3133 (Belfast) 
 028 7137 0086 (Foyle)
El. paštas: belfast@victimsupportni.org.uk 
 foyle@victimsupportni.org.uk
Men’s Advisory Project Northern Ireland  
(Šiaurės Airijos konsultacijų vyrams projektas) 
Telefonas:   028 9024 1929 (Belfast) 
 028 7116 0001 (Foyle); 
El. paštas: info@mapni.co.uk
Men’s Action Network (Paramos vyrams tinklas)
Telefonas:    028 7137 7777 
El. paštas: admin@man-ni.org SMURTO IR PRIEVARTOS 

ARTIMOJE APLINKOJE 
ATSKLEIDIMO 
PROGRAMA DVADS



Kas tai yra smurto ir 
prievartos artimoje 
aplinkoje atskleidimo 
programa DVADS ?
DVADS yra policijos vykdoma programa, pagal kurią galite 
pateikti policijai paraišką informacijai apie savo partnerį 
gauti, jei nerimaujate, kad praeityje jis galėjo smurtauti. 

Paraiškas pagal šią programą gali teikti ir jūsų pažįstami 
asmenys, jei jie nerimauja, kad gali būti sukaupta 
duomenų apie jūsų partnerio polinkį smurtauti. 

Jums turi būti ne mažiau kaip 16 metų, kad galėtumėte 
teikti paraišką pagal šią programą.

Asmuo, kuriam, kaip Jūs manote, gali kilti rizika,  
TURI gyventi Šiaurės Airijoje.

Kaip tai veikia? 
Jei policija patikrinusi duomenis nustato, kad yra 
įrašų apie jūsų partnerio smurtinius ar prievartos 
veiksmus arba aptinkama kitokia informacija, rodanti, 
kad jums gali grėsti pavojus, policija apsvarstys, ar 
pasidalinti su jumis jų turima informacija.

Jei priimamas sprendimas pasidalinti tokia 
informacija, ja bus pasidalinta su jumis, kaip su 
asmeniu, kuriam gresia pavojus. Tam tikrais atvejais 
tokia informacija bus pasidalinta su asmeniu, kuris 
pripažįstamas galinčiu jus geriausiai apsaugoti, 
pavyzdžiui, socialiniu darbuotoju.

Pagrindinis DVADS tikslas yra užtikrinti žmonių 
saugumą. Siekiama padėti jums priimti informuotą 
sprendimą apie tai, ar tęsti santykius.

Programą sudaro du elementai:
1. „Teisė klausti“ 
 Tai taikoma, kai jūs ar jums artimas asmuo 

(šeimos narys, draugas) tiesiogiai kreipiasi į policiją, 
prašydami suteikti informaciją.

 Kreiptis galima užpildant atitinkamą formą. 
Šią formą ir papildomą informaciją apie programą 
galima rasti Šiaurės Airijos policijos tarnybos 
(PSNI) interneto svetainėje 
psni.police.uk/crime/domestic-abuse/dvads/ 
bei oficialioje valstybinėje interneto svetainėje Šiaurės 
Airijos piliečiams nidirect.gov.uk/see-the-signs.

2 „Teisė pasakyti“ 
 Tai taikoma, kai policija gauna su jūsų saugumu 

susijusią informaciją netiesiogiai ir, atlikus atitinkamus 
patikrinimus, policija nusprendžia, kad, siekiant jus 
apsaugoti, šią informaciją reikia atskleisti.

Kaip veikia „Teisė klausti“? 
Šį programos elementą sudaro trys etapai:

Pirminis kontaktas su policija
Gavusi paraišką, policija patvirtina gavimą, naudodamasi 
saugiu susisiekimo būdu, nurodytu paraiškos formoje. Po 
to policija atlieka pirminį patikrinimą savo sistemose.

Jei policija nustato, kad jums gresia tiesioginis pavojus 
nukentėti, jie imsis priemonių kuo skubiau atskleisti jums 
jų turimą informaciją bet kuriame programos vykdymo 
proceso etape

Asmeninis susitikimas
Atsižvelgiant į pirminio patikrinimo rezultatus (ir jei nebuvo 
nustatytas tiesioginis pavojus), policija pakvies pareiškėją 
susitikti asmeniškai. Tai padės jiems surinkti daugiau 
informacijos pareiškimui patvirtinti. Šiame susitikime reikės 
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su 
nuotrauka. 

Sprendimas dėl atskleidimo 
Atsižvelgiant į susitikimo rezultatus, policija, veikdama 
kartu su kitomis apsaugos institucijomis, apsvarstys turimą 
informaciją. Tuomet nuspręs, ar toks atskleidimas yra 
teisėtas, būtinas ir proporcingas, siekiant apsaugoti jus 
nuo jūsų partnerio. Priėmę sprendimą tokią informaciją 
atskleisti, jie nuspręs kokiam asmeniui ją atskleisti. Taip 
pat jie gali aptartį apsaugos planą, skirtą jums padėti ir jus 
paremti.

Kaip veikia „Teisė pasakyti“?
Šį programos elementą sudaro tik du etapai: 

Informacijos gavimas 
Policija gauna informaciją netiesiogiai ir atlieka pirminį 
patikrinimą savo sistemose. Policija taip pat įvertina, ar nėra 
tiesioginio pavojaus.

Sprendimas dėl atskleidimo 
Atsižvelgiant į gautą informaciją ir galimus pavojus, policija, 
veikdama kartu su kitomis apsaugos institucijomis, 
apsvarstys turimą informaciją. Tuomet nuspręs, ar toks 


