Ką daryti, jei
dingsta jūsų
vaikas
Patarimai tėvams ir globėjams

Ką daryti, jei dingsta jūsų vaikas


Jei manote, kad jūsų vaikui gresia realus pavojus, skambinkite policijai
telefonu 101 ar 999. Pasakykite, kad pranešate apie vaiko dingimą ir
suteikite kitą informaciją, kuri jums pastaruoju metu kėlė nerimą.



Patikrinkite savo namus, garažą bei teritoriją lauke. Pasiteiraukite
draugų ar šeimos narių, gal jie žino, kur yra jūsų vaikas.



Paskambinkite savo vaikui, parašykite jam žinutę telefonu, per
socialinius tinklus ar programėles. Išlikite ramūs, parodykite, kad
nerimaujate dėl jo ir kad tiesiog norite, kad jis saugiai grįžtų namo.

Jums nereikia laukti 24 valandų.
Praneškite apie vaiko dingimą nedelsiant.


Policija jums praneš įregistruoto įvykio numerį ir išsiųs pareigūną pas
jus į namus surašyti pareiškimą apie dingusį asmenį. Užsirašykite
pareigūno vardą ir pavardę bei tarnybinį numerį ir paprašykite, kad
jums duotų bylą tirsiančio pareigūno kontaktinius duomenis.



Išsiaiškinkite, ar jūsų vaikas su savimi pasiėmė kokius nors savo
daiktus, pavyzdžiui, telefoną, pinigų ar rūbų. Patikrinkite jo planšetę ir
nešiojamąjį kompiuterį, informaciją apie jį socialiniuose tinkluose. Gali
būti, kad rasite naudingos informacijos arba sužinosite, ar jis buvo
neseniai su kuo nors susisiekęs. Išsiaiškinkite, ar taip pat nedingo kas
nors iš jo draugų. Praneškite policijai bet kokią naują informaciją.



Atvykę policijos pareigūnai surašys išsamų pareiškimą, paprašys
neseniai padarytos nuotraukos ir išsamios informacijos apie jūsų vaiką
bei paklaus, kada jį matėte paskutinį kartą ir ar yra kokių nors
priežasčių, dėl kurių vaikas išėjo.



Laikykite prie savęs telefoną, kad galėtumėte atsiliepti, jei vaikas su
jumis susisiektų, tikrinkite kitas priemones, per kurias jis galėtų
perduoti jums žinią, pvz., programėles ar socialinius tinklus.
Pasirūpinkite, kad kas nors būtų namie, jei jis grįžtų.

Jei žinote, kur yra jūsų vaikas, bet vis dar nerimaujate dėl jo saugumo,
pavyzdžiui, jei jis yra name, kuriame, kaip įtariate, yra vykdomi nusikaltimai,
galite apie tai pranešti policijos pareigūnams, kurie patikrins tą namą ar

vietovę.
Jei jūsų vaiką rado šeimos nariai ar draugai, jie prisiima įsipareigojimą
grąžinti jį į namus. Tėvai ir globėjai privalo kuo greičiau informuoti policiją,
kai vaikas grįžta pats.
Padedami grąžinti vaiką (paauglį), policijos pareigūnai gali imtis atitinkamų
priemonių, jei jums patiems tai daryti yra labai rizikinga.



Parodykite vaikui, kad esate laimingas, kad jis grįžo. Išlikite ramus,
išreiškite palengvėjimą ir pasakykite, kad jį mylite.



Leiskite vaikui apsiprasti. Galbūt jam reikia nusiprausti, pavalgyti ar
atsigerti, persirengti švariais rūbais ar pamiegoti. Pasiūlius jam tai,
įtikinamai parodysite, kad rūpinatės juo.



Praneškite policijai, kad jūsų vaikas grįžo. Praneškite, jei nerimaujate,
kad galėjo įvykti nusikaltimas.



Po to paskambinkite draugams ir šeimos nariams bei praneškite, kad
vaikas grįžo namo.



Ramiai pasikalbėkite su vaiku apie tai, kur jis buvo ir dėl kokių
priežasčių buvo dingęs. Praneškite, kad nerimavote dėl jo, jis jums
rūpi ir kad kartu norite išspęsti bet kokias problemas. Pabandykite
sukurti aplinką, kur jis jaustųsi, kad jis bus išklausomas Ir jam bus
suteikta pagalba. Užsirašykite bet kokią jo pateiktą informaciją ir
praneškite policijai.



Suteikite medicinos pagalbą, jei jam jos reikia. Nuveskite vaiką pas
šeimos gydytoją. Jei reikalinga skubi medicinos pagalba, nuveskite
vaiką į greitosios pagalbos skyrių.



Per artimiausias kelias dienas po vaiko grįžimo namo jį ar jus
aplankys specialistas. Jis gali pasiūlyti pagalbą išspręsti jūsų ar jūsų
vaiko turimas problemas.

Susipažinkite su savo vaiko draugais. Jei jis sako, kad lieka nakvoti pas
draugą, susisiekite su vienu iš vaiko draugo tėvų ir pasitikslinkite, ar jis
sutinka priimti jūsų vaiką savo namuose. Įsitikinkite, kad vieta, kur jis
nakvoja, yra tinkama.

Jei nerimaujate dėl to, kad jūsų vaikas gali būti išnaudojamas, yra tam tikrų
vaikų gyvenimo saugumą užtikrinančių naudingų būdų ir priemonių, kuriomis
tėvai gali pasinaudoti bendradarbiaudami su policija ir kitomis tarnybomis.
Pasižymėkite:
1.
Kiekvieną kartą, kai vaikas dingsta.
2.
Susirūpinimą keliančių žmonių vardus ir pavardes, pravardes, amžių ir
išvaizdą.
3.
Jei kas nors matė automobilį, atvežantį ar nuvežantį jūsų vaiką, jo
registracijos numerį, markę, modelį, spalvą.
4.
Jei kas nors bendravo su jūsų vaiku telefonu, per programėles,
socialinius tinklus ar žaidimų konsoles, šių asmenų telefonų numerius,
profilius ir naudotojų vardus.
5.
Vietas, kurias vaikas mini, kad norėtų aplankyti.
6.
Datas ir laiką, kai gali vykti aukščiau minėti įvykiai.
Atsiminkite, kad yra ir kitų žmonių, kurie gali padėti!
' Svarbūs kontaktiniai numeriai
Kembridžšyro policija - 101 (esant realiam pavojui skambinti 999)
Vaikų socialinė tarnyba:
Piterbore: (pirmadieniais - penktadieniais 9.00 – 17.00 val.) 01733 864170 arba
864180.
Kembridžšyre: (pirmadieniais - penktadieniais 08:00 - 18:00 val.) 0345 045 5203.
Skubi pagalba ne darbo valandomis - 01733 234724
Nacionalinė žiauraus elgesio su vaikais prevencijos draugija (angl. „National Society
for the Prevention of Cruelty to Children“, NSPCC) - 0800 800 5000
Vaikų linija - 0800 1111

Daugiau informacijos apie vaikų apsaugą galite rasti apsilankę
http://www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/
www.safeguardingpeterborough.org.uk
www.twitter.com/peterboroughscb
https://twitter.com/CambsLSCB
www.facebook.com/peterboroughlscb

