Norfolko Policija

theharbourcentre

Visą parą Norfolke teikiama
pagalba išprievartavimo
nukentėjusiesiems ir seksualinį
smurtą patyrusiems asmenims

01603 276381
contact@theharbourcentre.co.uk
www.theharbourcentre.co.uk

101 I norfolk.police.uk
Prireikus skubios pagalbos visada
skambinkite 999
Harbour Centras
01603 276381 I theharbourcentre.co.uk
Pagalbos Nukentėjusiesiems Tarnyba
0808 1689 111 I victimsupport.org.uk
Leeway Smurtavimo Artimoje
Aplinkoje Tarnyba
0300 561 0077 I leewaysupport.org
Nacionalinė Smurtavimo Artimoje
Aplinkoje Tarnyba

0808 2000 247 I
nationaldomesticviolencehelpline.org.uk
NSPCC
0808 800 5000 I nspcc.org.uk
Priverstinės Santuokos Skyrius
0207 008 0151 I gov.uk/forced-marriage
Crimestoppers

LITHUANIAN

PO SEKSUALINIO
UŽPUOLIMO AR
IŠPRIEVARTA VIMO
KUR KREIPTUMĖTĖS
JEIGU BŪTŲ REKALINGA
PAGALBA?

Harbour Centras yra
Seksualinio Smurto
Siuntimų Centras kur
vienoje vietoje siūlo
medicininę priežiūrą bei
emocinę paramą
prievartavimo ir sunkaus
seksualinio išpuolio metu
nukentėjusiems asmenims,
nesvarbu, ar esate vyras,
moteris, ar vaikas, ar tai
įvyko neseniai ar seniai

01603 276381
www.theharbourcentre.co.uk

(Nusikaltimų Prevencijos Tarnyba)

0808555 111 I crimestoppers-uk.org

HARBOUR CENTRAS

Seksualinio Smurto Siuntimų Centras

pažiūrėkite Look what you did, trumpas
filmas išleistas kaip ‘laikas sustabdyti’
kampanijos dalis, kuriame pabrėžiamas
SARC atliekamas darbas palaikant
nukentėjusiuosius išprievartavimo ir
seksualinio užpuolimo metu.
Norfolk.police.uk/lookwhatyoudid

HARBOUR CENTRAS

Seksualinio Smurto Siuntimų Centras

Tai yra jūsų pasirinkimas

Jeigu jūs esate vyresni nei 13 metų amžiaus jūs
nebūsite skatinami kreipti į policiją. Mes čia
esame, kad padėtume jums ir gerbsime jūsų
priimtą sprendimą.
Jūsų atvejis ir visa informacija, kurią jūs mums
suteikiate, bus nagrinėjama konfidencialiai ir tik tie
atvejai, kuriuose dalyvauja vaikai ar pažeidžiami
suaugusieji, bus automatiškai pranešami
atitinkamoms tarnyboms kaip mūsų įsipareigojimo
garantuoti saugumą dalis.

Policijos dalyvavimas

Jei norite įtraukti policiją, mes galime paaiškinti,
kaip tai padaryti, ir palaikyti jus šio proceso metu.
Taip pat galite pasirinkti informaciją apie
užpuolimą policijai perduoti anonimiškai.

Laikas pagalvoti

Galime saugiai saugoti įrodymus, gautus jūsų
ekspertizės metu, ir jei nuspręsite pranešti vėliau,
galėsime jums padėti atlikti šį procesą.

Kas dirba Harbour Centre?
Krizės darbuotojai

Krizės darbuotojai yra prieinami suteikti pagalbą
jums kol jūs esate Harbour Centre.

Teismo medicinos ekspertas

Jei pasirinksite atlikti teismo medicinos
ekspertizę, specialiai apmokyta slaugytoja atvyks
į centrą susitikti su jumis. Gavę jūsų sutikimą, jie gali
paimti įrodymų mėginius. Slaugytoja taip pat sieks
išspręsti bet kokius skubius sveikatos klausimus.

Kaip Harbour Centras man gali padėti?

Mūsų specialistų centras siūlo didelį įvairių paslaugų
spektrą, kad būtų galima suteikti geriausią jums
priežiūrą, atitinkančią jūsų individualius poreikius.

Medicininė pagalba

Galite susitikti su vienu iš mūsų specialiai apmokytų
slaugytojų, kurie, gavę jūsų leidimą, atliks teismo
medicinos ekspertizę.
Apžiūra vyks viename iš mūsų pilnai įrengtų kambarių,
specialiai įrengtų, kad būtų apsaugojamas jūsų
privatumas ir orumas.
Mes prižiūrėsime jūsų neatidėliotinus sveikatos
priežiūros poreikius ir surinksime, gavę jūsų leidimą,
kriminalistinius įrodymus.
Jeigu dar nesikreipėte į policiją, slaugytoja gali paimti
visus mėginius, o mes juos galime perduoti policijai,
kad būtų atlikta teismo ekspertizė, neatskleidžiant
jūsų tapatybės.
Mėginiai bus saugomi pas mus tol, kol jūs nuspręsite
kreiptis į policiją ar ne. Mes taip galime patarti dėl
lytiniu keliu plintančių infekcijų ir palaikyti jus tolesnės
priežiūros metu.

Pagalbinis darbuotojas
- ISVA ar vaiko gynėjas
Po jūsų pirminio kontakto su Harbour centru,
prireikus ir gavus jūsų leidimą krizės darbuotojas
paprašys pagalbinio darbuotojo susisiekti su jumis.
Jie galės jums suteikti praktinę ir emocinę pagalbą.
Jūsų pagalbinis darbuotojas gali jus taip pat
palaikyti policijos tyrimo ir teisminio proceso
metu, jeigu jūs pasirinksite šį kelią.
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Skubi kontracepcija mes galime jums
suteikti skubią kontracepciją

Mūsų specialiai apmokyta slaugytoja su jumis
aptars tai, taip pat atliks visus būtinus sveikatos
patikrinimus.

Psichologo konsultacija

Harbour Centre gali jums padėti prieinant su
mumis bendradarbiaujančių tarnybų paslaugas,
kurios gali suteikti nepriklausomą specialistų
terapinę pagalbą išprievartavimo metu ar
seksualinio išpuolio metu.

Saugumas

Jeigu jums kyla nerimas dėl jūsų saugumo, bet
kuriuo metu, prašome skambinti 101 arba skubaus
atvejo metu skambinti 999.

Specialiai apmokyti policijos pareigūnai

Jeigu jūs nuspręsite, kad norite pranešti policijai,
tada specialiai apmokintas policijos pareigūnas
atvyks į Harbour centrą susitikti su jumis, o jeigu
jūs nesate įsitikinęs ką norite daryti jie su jumis gali
pakalbėti „neoficialiai“, kad jūs galėtumėte priimti
gerai apgalvotą sprendimą.

The Harbour Centre

Sexual Assault Referral Centre

