Socialiai atsakingas teismas!
#courtcares

www.teismai.lt

SAVANORIŲ TARNYBA TEISME –
parama, kai jos labiausiai reikia!

Viskas bus gerai!
Aš Jums padėsiu!
Aš jaudinuosi
vykdamas
į teismą...

O aš esu
pakviestas
liudyti ir nežinau,
kaip elgtis...

Teismo savanoris:
išklausys,
suteiks reikiamos informacijos,
padės susiorientuoti teisme.

„Dėkoju teismo savanorei Gintarei Suškovaitei už suteiktą pagalbą
Teismo rūmuose, už psichologinę paramą. Jaučiuosi daug drąsiau ir
saugiau, tiesiog išnyko baimės jausmas, atsirado teismo proceso
eigos ir tvarkos suvokimas. Norėjosi net verkti. Ačiū.“
Kauno apylinkės teismo lankytojas Darius

Informacija apie psichologinę paramą teisme:
www.teismai.lt Visuomenei ir žiniasklaidai

Pagalba liudytojams ir nukentėjusiesiems

YPATINGAS DĖMESYS TEISMUOSE –
jaunųjų proceso dalyvių ir
teismo darbuotojų psichologiniam saugumui

6

teismo psichologai
Lietuvos teismuose
(2018 m. numatyta
papildomai 13)

200

vaikų apklausų per metus
atlieka teismo psichologas

(vaikų apklausos vyksta specialiuose
vaikų apklausos kambariuose)

Teismo psichologas dirba šiose srityse:
iki teisminiame tyrime

vykdo nepilnamečių apklausas su ikiteisminio tyrimo teisėju

baudžiamosiose bylose

(pavyzdžiui, seksualinės prievartos, smurto, prostitucijos, prekybos žmonėmis atvejai)
padeda teisėjui apklausti nepilnamečius teismo posėdžio metu

civilinėse bylose

(pavyzdžiui, dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo,
išlaikymo jiems priteisimo ir bendravimo tvarkos su vaikais nustatymo)
padeda teisėjui išklausyti vaiko nuomonę

didelis dėmesys teisme dirbančių asmenų
psichologiniam saugumui užtikrinti

Teismo psichologas – kvalifikuotas tarpininkas tarp vaiko
(jo šeimos narių, artimųjų, atstovo) ir teisininko
(ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo).
Jis bendrauja su nepilnamečiu specializuotame apklausos kambaryje, gebėdamas vaikui suprantama kalba
pateikti teisėjo, prokuroro, advokatų psichologui per ausines užduodamus klausimus, kad būtų galima gauti
kuo tikslesnius parodymus apie bylai reikšmingas aplinkybes.

SAUGUS TEISMAS
Psichologinė parama, kad bylos šalys ir lankytojai
teisme jaustųsi saugiai ir užtikrintai!

TEISMO PROCESO DALYVIŲ INFORMAVIMAS
Animaciniai

Virtuali teismo
posėdžių salė

sale.teismai.lt

Informaciniai
lankstinukai
Savanorių
tarnybos
veikla

Kaip elgtis,
jei esi
pakviestas
liudyti?

Vaiko
apklausa
teisme

SAVANORIŲ TARNYBA TEISME – PARAMA, KAI JOS REIKIA!

43
savanoriai

Vilniaus, Kauno,
Šiaulių ir Panevėžio
teismuose

Per metus pagalba
suteikiama apie 600
teismo lankytojų!

REGISTRUOKIS PAS TEISMO SAVANORĮ!
Dėl susitikimo su teismo savanoriu jau gali susitarti iš anksto,
paskambinęs į teisme veikiančią Savanorių tarnybą:
Vilniaus miesto apylinkės teismas, tel. (8 5) 262 4589
Lietuvos apeliacinis teismas, tel. (8 70) 66 36 85
Vilniaus apygardos teismas, tel. (8 5) 268 8068
Kauno apylinkės teismas, tel. (8 37) 46 62 14
Šiaulių apygardos teismas, tel. (8 65) 21 60 37
Šiaulių apylinkės teismas, tel. (8 41) 59 60 68
Panevėžio apygardos teismas, tel. (8 45) 45 45 55 arba tel. (8 45) 46 87 65
Panevėžio miesto apylinkės teismas, tel. (8 45) 43 18 78

Šiauliai
Panevėžys

Kaunas

Vilnius

