Šios skrajutės skirtos lietuvių šeimoms,
AUGINANČIOMS VAIKUS NORVEGIJOJE
Jas parengė savanoriai iš anoniminės ir nemokamos pagalbos bei konsultacijų linijos
Bekymringstjenesten prie organizacijos Voksne for Barn, Osle, bei VŠį Bendruomenių
kaitos centras Vilniuje. Kviečiame apsilankyti svetainėje http://www.bkcentras.lt, pasidalinti patirtimi ir aktualia informacija, bei siūlyti temas kitoms skrajutėms!
810 03 940 ANONIMINĖ KONSULTACIJŲ LINIJA TĖVAMS/GLOBĖJAMS LIETUVIŠKAI
Norvegiškai konsultacijos telefonu vyksta darbo dienomis nuo 9.30 iki 14.30 val.
Lietuviams skirtas laikas – penktadieniais 12-14 val. telefonu, o internetu kreiptis
galima bet kada!
Taip pat kviečiame dalyvauti pozityvios tėvystės savitarpio pagalbos grupėje Osle. Ši
iniciatyva skirta visiems, kas nori jaukiai ir prasmingai praleisti penktadienio vakarus,
susipažįstant su vaikų auklėjimo tendencijomis bei ypatumais Norvegijoje. Grupės
konfidencialios, jas veda psichologės.
Jei susidomėjote, atsiųskite trumpą žinutę el. paštu savipagalba.oslo@gmail.com ir
gausite visas naujienas bei numatytas susitikimų datas su temomis.

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS
TARNYBOS (BARNEVERNET)
ATSAKOMYBĖ IR DARBAS NORVEGIJOJE
Valstybė yra atsakinga už vaikus ir jų apsaugą nuo apleistumo – tai apima fizinę
ir psichologinę prievartą, nepriežiūrą arba vaikų išnaudojimą, patiriamą iš tėvų
ar kitų globėjų. Apleistumas pagal Norvegijos įstatymus suprantamas kaip vaiko
patiriamas psichinis ir (ar) fizinis smurtas, kai jo sveikata ir emocinė, kognityvinė,
socialinė ar fizinė raida atsiduria pavojuje. Apleistumo, nepriežiūros pavyzdžiais
gali būti vaiko patirtas seksualinis išnaudojimas, sunkūs tėvų psichiniai sutrikimai
ar psichinis atsilikimas, tėvų priklausomybės (alkoholis, narkotikai).
1991 metais Norvegija priėmė Jungtinių Tautų vaikų teisių konvenciją, o 2003
metais įtraukė šį dokumentą į Norvegijos teisę (įstatyminius aktus). Remiantis
vaiko teisių konvencijos 19 ir 20 straipsniais, vaikas turi teisę į apsaugą nuo bet
kokio smurto ir išnaudojimo.
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Norvegijoje ši teisė taip pat yra įtvirtinta 1992 metų įstatyme dėl vaiko teisių
apsaugos tarnybos (Lov om barneverntjenester). Įstatymas suteikia Vaiko teisių
apsaugos tarnybai (toliau – VTAT) išskirtinę atsakomybę ir pareigą prižiūrėti, kad
vaikai Norvegijoje turėtų geras priežiūros ir augimo sąlygas. VTAT šioje srityje taip
pat dirba ir prevencinį darbą.

Konfidencialumas
Visi VTAT darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo, kurį numato Vaiko
teisių apsaugos įstatymo 6–7 paragrafai (Barnevernloven § 6–7). Tai reiškia, kad
šie tarnautojai negali kalbėtis su kitais apie darbo vidaus reikalus. Darbuotojas,
pažeidęs konfidencialumą, yra baudžiamas.

Savivaldybės (komunos) vaiko teisių apsaugos tarnyba
Kiekvienoje savivaldybėje privalo veikti vaiko teisių apsaugos tarnyba. Pagal Norvegijos įstatymus vaikais yra laikomi asmenys iki 18 metų, tačiau minėtos tarnybos
pagalbą turi teisę gauti ir jaunuoliai iki 23 metų amžiaus. Pagal Vaiko teisių apsaugos įstatymo 4–3 straipsnius (Barnevernloven § 4–3) savivaldybės tarnyba yra
institucija, turinti kompetenciją ir įgaliojimus tikrinti vaiko gyvenimo sąlygas.

ŠEIMOS BEI VTAT BENDRADARBIAVIMAS
Norvegijos VTAT gali taikyti ivairias pagalbos šeimai priemones. Jos numatyta
Vaiko teisių apsaugos įstatymo 4–4 paragrafe (Barnevernloven § 4–4). Pagalbos
priemonės grindžiamos savanoriškumo principu. Tai reiškia, kad tėvai sutinka su
tokių priemonių taikymu. Jei vaikas yra vyresnis nei 15 metų, jis (ji) pati(-s) gali
sutikti arba nesutikti. Pagalbos priemonių taikymas paremtas bendradarbiavimo
principu. Jų tikslas – padėti šeimai, kad ji suteiktų geresnę priežiūrą vaikui, pagerintų jo gyvenimo sąlygas. Apie 80 % pagalbos priemonių teikiama šeimoms,
kuriose vaikas gyvena namuose su tėvais (globėjais). Dažniausiai tarnybai pavyksta
laikytis savanoriško bendradarbiavimo su tėvais principo. Net 70 % visų atvejų
į tarnybą kreipiasi patys tėvai. Jei manote, kad jums reikėtų pagalbos dėl vaiko
auginimo ar jo gerovės užtikrinimo, galite kreiptis į tarnybą ir prašyti patarimo ir
pagalbos. Kai kurios tarnybos gali pasiūlyti šeimos terapeutų (psichologų) paslaugas. Jie atvyksta į namus ir suteikia tiesioginę pagalbą, atsižvelgdami į konkrečią
situaciją. Tarnyba taip pat gali padėti dėl vietos darželyje, suteikti finansinę paramą ir kt. (støttekontakt, besøkshjem osv).
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PAGALBOS PRIEMONĖS
Pagalbos priemonės gali būti šios: vieta darželyje, namų lankymas, konsultacijos, ekonominė
pagalba (pavyzdžiui, vaiko žieminiams rūbams, slidėms, žygiams ir pan.), šeimos konsultavimas,
terapeuto pagalba, kada tėvai supažindinami su vaiko auklėjimo ir bendravimo su juo metodais ir
kt. Šių priemonių tikslas – pagerinti šeimos situaciją taip, kad vaikas ir toliau galėtų gyventi joje.
Jei šios priemonės nepasiteisina, VTAT turi svarstyti, ar nereikia vaiko laikinai paimti iš šeimos. Tas

pats galioja ir tuo atveju, kai tėvai nesutinka priimti pagalbos, kuri, VTAT nuomone,
yra būtina. Tada VTAT svarsto galimybę vaiką paimti iš šeimos. Tokie sudėtingi atvejai
yra reguliuojami Vaiko teisių apsaugos įstatymo 4–12 paragrafo (Barnevernlovens § 4– 12).

APSKRITIES TARYBA (FYLKESNEMDA)
Jei VTAT nusprendžia, kad vaikas turi būti paimtas iš šeimos prieš tėvų valią, toks sprendimas turi
būti patvirtintas Apskrities taryboje. Tokia taryba veikia kiekvienoje apskrityje. Ji užtikrina, kad
tėvams byloje atstovautų advokatas. Vaikas, dėl kurio priimamas sprendimas, irgi turi teisę į jam
atstovaujantį asmenį. Tai yra valstybinė institucija, kurios sprendimai gali būti atšaukti tik teisme.
Tai reiškia, kad tėvai, gavę apskrities tarybos sprendimą, gali jį apskųsti apygardos (tingretten) ir
apeliaciniam (lagmansretten) teismui.

PRANEŠIMAI IR KREIPIMASIS Į VTAT
Jeigu esate susirūpinęs, sunerimęs dėl vaiko gerovės, galite kreiptis į VTAT. Nereikia būti įsitikinusiam, kad vaikui labai blogai, užtenka tik kilusio nerimo. Tarnyba ištirs Jūsų situaciją ir priims atitinkamus sprendimus. Jūs galite likti anonimiškas ir nenurodyti savo vardo. Galima kreiptis raštu
arba telefonu. Tarnybai reikia papasakoti viską, kas yra žinoma, kas neramina dėl vaiko ir kur vaikas
gyvena. Tarnyba, gavusi tokį pranešimą, svarsto, ar atvejis bus toliau tiriamas. Tada jie praneša tėvams, kad yra gautas pranešimas, ir susisiekia su institucijomis, turinčiomis ryšį su vaiku (pavyzdžiui, su darželiu, mokykla, sveikatos centru (helsestasjon) ir pan.), tam, kad būtų gauta kuo daugiau
informacijos apie vaiką. Tarnyba, įvertinusi visą gautą informaciją, arba nutraukia bylą dėl to, kad
nėra pakankamo pagrindo nerimauti, arba priima sprendimą dėl pagalbos priemonių šeimai teikimo. Gali būti siūloma vieta darželyje, asmeninė parama, šeimos terapija ir pan.
Jei vėliau jus pasiekia nauja informacija apie vaiką ar, Jūsų manymu, niekas nepaseikeitė į gerą vaiko aplinkoje, turėtumėte ir vėl susisiekti su VTAT ir išreikšti savo susirūpinimą.
Jei jums reikia su kuo nors pasikalbėti rūpimu klausimu, galite paskambinti nevyriausybinės organizacijos „Suaugusieji – vaikams“ – Voksne for Barn / PAGALBOS linija (Beskymringstjenesten)
telefonu 810 03 940. Jūsų anonimiškumas garantuojamas. Jokia informacija toliau nesiunčiama.
Kiekvieną penktadienį 12–14 val. Jūs galite kalbėtis lietuviškai su lietuviu konsultantu-savanoriu.
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