KUO DAUGIAU ŽINAI,
TUO DAUGIAU PASTEBI
WWW.SAFERTOKNOW.INFO

VAIKŲ SEKSUALINIS IŠNAUDOJIMAS:

KĄ GALITE PADARYTI JŪS?
Jeigu vaikas ar jaunuolis yra
pavojuje, skambinkite tel. 999 arba
į policiją tel. 101

Jis man kiekvieną
dieną skambina
ir siunčia
elektroninius
laiškus. Sako, kad
myli mane

Galite anonimiškai skambinti „Crimestoppers“
tel. 0800 555 111
arba NSPCC pagalbos linijos suaugusiesiems tel.
0808 800 5000

JEIGU ESATE SUSIRŪPINĘ,
GALITE KREIPTIS IR
Į KITAS ORGANIZACIJAS
Barnardo's NI Safe Choices 028 9065 8511
Social Services Gateway Teams

Šįvakar Grėjus
vėl vešis mane
į vakarėlį...

Belfast HSC Trust

T: 028 9050 7000

South Eastern HSC Trust

T: 0300 1000 300

Northern HSC Trust

T: 0300 1234 333

Southern HSC Trust

T: 0800 7837 745

Western HSC Trust

T: 028 7131 4090

DAUGIAU INFORMACIJOS IR
PAGALBOS ŠALTINIŲ IEŠKOKITE:

www.safertoknow.info
Safeguarding Board for Northern Ireland,
18 Ormeau Avenue, Belfast, BT2 8HS.
Tel.: 028 9031 1611
Šiaurės Airijos apsaugos užtikrinimo tarybos
visuomenės informavimo kampanija

VAIKŲ SEKSUALINIS IŠNAUDOJIMAS
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VAIKŲ SEKSUALINIS IŠNAUDOJIMAS
VAIKŲ SEKSUALINIS
IŠNAUDOJIMAS
YRA SEKSUALINĖS
PRIEVARTOS FORMA
Seksualinio išnaudojimo auka gali tapti
bet kokios lytinės orientacijos vaikinas ar
mergina iš bet kurios šeimos.

WWW.SAFERTOKNOW.INFO

 Vaikų seksualinis išnaudojimas - tai

seksualinės prievartos forma, kai
jaunuoliai manipuliacijomis arba
prievarta įtraukiami į seksualinius
santykius mainais už tai, ko jaunuoliui
reikia arba norisi, pavyzdžiui, dėmesys,
artumo jausmas, prieraišumas,
pinigai, narkotikai, alkoholis, būstas.
 Nedaugelis vaikų supranta, kad

yra seksualiai išnaudojami ir kad
yra seksualinės prievartos aukos.
 Jaunuoliai neretai mano, kad juos

VAIKŲ SEKSUALINIS
IŠNAUDOJIMAS
GALI PAKENKTI JŲ FIZINEI,
EMOCINEI IR PSICHINEI
SVEIKATAI

išnaudojantis asmuo yra jų draugas ar
mylimasis, bet paprastai toks asmuo
yra linkęs į žiaurumą, fizinį ar žodinį
smurtą, kad priverstų jaunuolį daryti
tai, ko reikia išnaudotojui. Toks asmuo
kontroliuoja ir manipuliuoja jaunuoliu,
ir bando izoliuoti nuo draugų ir
šeimos
Vaikų seksualinis išnaudojimas pasireiškia įvairiomis
formomis - per internetą, vakarėliuose, kur nors
išsivežant jaunuolį seksualinio išnaudojimo tikslais,
prašant jaunuolius atsiųsti savo nuotraukų.

KUO DAUGIAU ŽINAI,
TUO DAUGIAU PASTEBI
Seksualinio išnaudojimo auka gali tapti bet
kuris vaikas, todėl jeigu kuris nors iš toliau
nurodytų dalykų Jums pažįstamas, gali
būti, kad jaunuolis yra seksualiai
išnaudojamas:
 Kur kas vyresnis „vaikinas“ arba „draugas“,
arba daugybė naujų draugų



Akivaizdus arba įtariamas piktnaudžiavimas
kvaišalais - narkotikais, alkoholiu, tirpikliais,
kitomis psichotropinėmis medžiagomis



Nežinia iš kur atsiradusios dovanos arba nauji
daiktai - drabužiai, papuošalai, mobilieji
telefonai arba pinigai



Nuolatiniai dingimai iš namų ar mokyklos;
negrįžtama namo naktimis



Prieš išeinant sulaukiama daugybės SMS
žinučių arba telefono skambučių



Fizinės išvaizdos arba asmens higienos
pasikeitimai



Žema savigarba; žalojimasis



Elgesio pokyčiai - didėjantis
agresyvumas, griaunamasis elgesys arba
uždarumas ir nekalbumas



Vis daugiau laiko praleidžiama naudojantis
internetu ir (arba) tai slepiama



Įsitraukiama į nusikalstamą veiklą arba
dažniau prasižengiama



Fiziniai simptomai ar infekcijos - mėlynės,
įkandimai, lytiniu keliu platinamos ligos;

*Žodžiai „vaikas“ ir „jaunuolis“ čia naudojami pakaitomis

