
Naudinga 
 

 
Piterboro vaikų apsaugos tarnyba Kembridžšyro vaikų apsaugos tarnyba 

(Peterborough Children’s Services), (Cambridgeshire Children’s Services) 

tel. 01733 864180 ir 01733 864170 tel. 0345 045 5203 

Po darbo valandų - Skubios pagalbos tarnyba, 

tel. 01733 234724 

 

Policijos vaikų apsaugos grupė tel. 101 

Jei vaikui ar jaunuoliui gresia tiesioginis pavojus, skambinkite telefonu 
999 arba susisiekite su vietos policija telefonu 999. 

 

Jei jums reikia pagalbos ar informacijos arba kyla nerimas dėl galimo vaiko ar 
jaunuolio seksualinio išnaudojimo, skambinkite Suaugusiųjų pagalbos linijos 
telefonu 0808 800 5000. 

 

Piterboro vaikų apsaugos tarnyba, tel. 01733 863744 

Kembridžšyro vaikų apsaugos tarnyba, tel. 01480 373522 

 www.peterboroughlscb.org.uk www.cambslscb.org.uk 
 

Jei norite perskaityti Švietimo departamento parengtus patarimus „Ką 

daryti, jei įtariate, kad vaikas seksualiai išnaudojamas“, apsilankykite 

svetainėje 

 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f  

 ile/279511/step_by_step_guide.pdf  
 

 
Jei norite perskaityti Jos Didenybės Vyriausybės patarimus „Vaikų ir 

jaunuolių apsauga nuo seksualinio išnaudojimo“, apsilankykite svetainėje 

 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/  

 file/278849/Safeguarding_Children_and_Young_People_from_Sexual_Expl  

 oitation.pdf  
 
 
 
 
 
 
 

Jei norite atsisiųsti šią skrajutę, 
apsilankykite svetainėje 

www.peterboroughlscb.org.uk ar 
www.cambslscb.org.uk arba 

skambinkite Piterboro ar Kembridžšyro 
LSCB. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEKSUALINIS VAIKŲ 

IŠNAUDOJIMAS 
ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI 

TĖVAMS IR GLOBĖJAMS 
 
 
 
 

Padėkite vaikams ir jaunuoliams išsilaisvinti iš 

seksualinio išnaudojimo pančių 

http://www.peterboroughlscb.org.uk/
http://www.cambslscb.org.uk/
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
http://www.peterboroughlscb.org.uk/
http://www.cambslscb.org.uk/


Jaudinatės dėl vaiko ar jaunuolio? 
 
Su seksualiniu išnaudojimu kasmet susiduria tūkstančiai visos JK 
vaikų ir jaunuolių. Kaip tėvas (globėjas), turite galimybę imtis 
svarbių veiksmų, kad apsaugotumėte vaikus nuo išnaudojimo. 

 
Kas yra seksualinis vaikų išnaudojimas? 

 
Seksualinis išnaudojimas – tai seksualinės prievartos forma, 
taikoma, kai jaunuolis paveikiamas arba verčiamas dalyvauti 
lytiniame akte. Tai gali būti daroma užmezgant tariamu bendru 
sutarimu pagrįstus santykius arba atsilyginant už dėmesį, 
švelnumą, pinigus, narkotikus, alkoholį arba vietą apsistoti. 
Jaunuolis gali manyti, kad prievartautojas yra jo draugas ar netgi 
vaikinas ar mergina. Tačiau tokie asmenys įtraukia jaunuolius į 
pavojingas situacijas versdami daryti tai, ko jie nenori. 
Prievartautojas gali fiziškai ar žodžiais grasinti jaunuoliui arba 
griebtis smurto prieš jį. Jie kontroliuoja jaunuolį ir manipuliuoja juo, 
taip pat mėgina atskirti jį nuo draugų ir šeimos. 

 
Kam tai gali nutikti? 

 
Tokio pobūdžio prievartą gali patirti bet kuris bet kokios 
socialinės padėties jaunuolis. Tai nutinka berniukams ir 
vaikinams, taip pat mergaitėms ir merginoms. Nukentėjusieji 
nuo prievartos nėra kalti. Prievartautojai elgiasi labai gudriai 
pasirinkdami ma¬nipuliavimo jaunuoliais, kuriuos prievartauja, 
ir pasinaudojimo jais būdus. 

 
Kaip tai vyksta? 

 
Daugelį jaunuolių suvilioja suaugęs prievartautojas, kuris elgiasi su 
jais draugiškai ir priverčia juos jaustis ypatingai pirkdamas dovanas 
arba skirdamas daug dėmesio. Jaunuolį gali būti siekiama suvilioti 
internetu arba tiesiogiai. Seksualiai iš¬naudoti gali ir panašaus 
amžiaus jaunuoliai. Daugeliu atvejų prievartautojas daro jaunuoliui 
tam tikrą įtaką. Kartais prievartautojas yra vyresnis arba emociniu 
požiūriu labiau subrendęs, fiziškai stipresnis arba yra pajėgus 
kontroliuoti jaunuolį. Kai kuriomis aplinkybėmis jaunuoliai gali tapti 
pažeidžiamesni išnaudojimui; atitoldami nuo jais besirūpinančių 
asmenų. Itin pažeidžiami gali būti jau¬nuoliai, susiduriantys su 
sunkumais namuose, nuolat negrįžtantys į namus, arba jaunuoliai, 
kuriems paskirta globa. 

Kaip atpažinti seksualinį išnaudojimą? 
 

 
Vaikai ir jaunuoliai, nukentėję nuo seksualinio išnaudojimo, 
dažnai nepripažįsta, kad yra išnaudojami. Tačiau yra keli 
požymiai, rodantys, kad vaikas gali būti viliojamas siekiant jį 
seksualiai išnaudoti. 

 
Požymiai gali būti tokie: 

 
• tam tikrais laikotarpiais vaikas negrįžta namo arba nuolat 

grįžta namo vėlai; 
• nuolat praleidžia pamokas arba nedalyvauja ugdymo 

veikloje; 
• gauna dovanų ar naujų daiktų ir nepaaiškina, iš kur jų gavo; 
• bendrauja su kitais jaunuoliais, įsitraukusiais į išnaudojimo 

veiklą; 
• turi vyresnį vaikiną ar vyresnę merginą; 
• užsikrečia lytiškai plintančiomis infekcijomis; 
• dažnai kinta jo nuotaika arba emocinė savijauta; 
• piktnaudžiauja narkotikais ir alkoholiu; 
• pasireiškia nederamas seksualizuotas elgesys. 

 
Ką, kaip tėvas ar globėjas, galiu padaryti? 

 
Tėvui ar globėjui svarbu aptarti su vaikais, kuo skiriasi normalūs ir 
nenormalūs santykiai, kad padėtų išaiškinti galimą grėsmę. Taip pat 
galite imtis tam tikrų praktinių veiksmų, kad apsaugotumėte vaikus, 
pvz., 

 
• akylai stebėti elgesio pokyčius ar fizinius požymius, 

rodančius, kad vaikas išnaudojamas, pvz., pastebėti 
mėlynes; 

• domėtis naujomis dovanomis ar daiktais, kurių kilmės 
vaikas negali paaiškinti, ir atidžiai stebėti, kada vaikas 
grįžta vėlai arba negrįžta namo; 

• apdairiai vertinti vyresnius vaiko draugus arba santykius 
su kitais jaunuoliais, jei atrodo, kad jų įtaka vienas kitam 
netolygi; 

• įsitikinti, kad suprantate grėsmes, susijusias su vaikų laiko 
leidimu internete, ir imtis priemonių šioms grėsmėms 
sumažinti. 

 
Jei vaikui gresia tiesioginis pavojus, skambinkite telefonu 
999 arba susisiekite su vietos policija. 


