Kl. Ar „Rowan“ paslaugos konfidencialios?

„Rowan“ centro vieta

Konfidencialumas daugeliu atvejų yra išlaikomas.
Konfidencialumas negali būti garantuotas
šiais atvejais:
• kai kyla tiesioginis pavojus gyvybei arba
asmuo gali būti sunkiai suţeistas;
• kai paaiškėja, jog paţeidėjas kelia pavojų
vaikams arba paţeidţiamiems suaugusiesiems;
• kai teisę į konfidencialumą būtina paţeisti kalbant
apie vaiką ir jaunuolį pagal Vietovės vaiko apsaugos
komiteto rajono politiką ir tvarką;
• kai pagal įstatymus būtina atskleisti informaciją;
• kai nukentėjusysis yra paţeidţiamas suaugęs asmuo.
Mes visa tai aptarsime su Jumis iš anksto.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite:
su „Rowan“ centru telefonu 0800 389 4424 arba apsilankykite
interneto svetainėje adresu www.therowan.net
Paprašius šį informacinį leidinį galima gauti kitu formatu,
įskaitant Brailio raštą, įrašą diske bei tautinių maţumų kalbomis.

Seksualinių uţpuolimų
konsultavimo centras

Parama vaikams, jaunuoliams,
moterims ir vyrams, kurie buvo
išprievartauti, patyrė seksualinį
smurtą bei prievartą

Kl. Kas tai – „Rowan“ centras?

Kl. Su kuo susitiksiu centre?

„Rowan“ – tai specializuotas regioninis centras,
kuris teikia įvairią paramą ir paslaugas
nukentėjusiems dėl seksualinio smurto, tarp jų
išprievartavimą bei seksualinę prievartą. Mes
padedame atsigauti tiek fiziškai, tiek ir emociškai.

Specialiai parengti gydytojai ir registruoti
slaugytojai gali pasiūlyti Jums pagalbą ir
prieţiūrą.

Kl. Kaip susisiekti su „Rowan“ centru?

„Rowan“ centre suteikiama patogi ir saugi
vieta tiems, kurie buvo išprievartauti, patyrė
seksualinį smurtą ir prievartą bei visiems jų
šeimos nariams ir draugams, kurie norėtų
juos atlydėti.

Galite mums paskambinti telefonu: 0800 389 4424
(nemokama linija visą parą 7 dienas per
savaitę) arba apsilankyti interneto svetainėje
adresu www.therowan.net, kurioje rasite daugiau
informacijos. Jei paskambinsite, mes suteiksime
emocinę paramą, padėsime, jei to norėsite,
pateikti pareiškimą policijai, jei to dar nesate
padarę; nukreipsime į kitas paramos tarnybas
pvz., konsultacijų centrus, vietos seksualinės
sveikatos (GUM) kliniką, Šiaurės Airijos
paramos nukentėjusiesiems tarnybą bei
suteiksime paramą partneriams, šeimos
nariams bei draugams.
Kl. Kam skirtos paslaugos?
„Rowan“ centre teikiamos paslaugos bet kokio
amţiaus vyrams, moterims, jaunuoliams ir
vaikams Šiaurės Airijoje.

Kl. Ar galiu ateiti ne vienas?

Kl. Kokią paramą ir paslaugas aš galiu
gauti?
• emocinę paramą;
• skubią kontracepciją;
• jei reikia, specialiai parengto teismo
ekspertizės gydytojo apţiūrą. Teismo
ekspertizės įrodymai gali būti saugomi,
kol Jūs nuspręsite, ar pranešti apie šį
įvykį policijai;
• patikrinimą ir gydymą nuo lytiniu keliu
plintančių infekcijų;

Kl. Kokios yra „Rowan“ centro darbo valandos?

• paramą teikiant pareiškimą policijai;

Jei turite klausimų, susisiekti su centru galite
nuo 9.00 iki 17.00 val., nuo pirmadienio iki
penktadienio telefonu 9442 4340. Jei
norėtumėte pranešti apie incidentą, kreipiatės
dėl paramos ir pagalbos, tai galite padaryti
paskambinę pagalbos linija, kuri dirba visą
parą, 365 dienas per metus telefonu
0800 389 4424. Jei nuspręsite pirmiausia
pranešti policijai, jie susisieks su mumis dėl
paramos ir paslaugų Jums.

• galime nukreipti į kitas paramos
Tarnybas, pvz., konsultacijų centrus;
vietos seksualinės sveikatos
(GUM) kliniką; Šiaurės Airijos paramos
nukentėjusiesiems tarnybą;

Kl. Ar reikia iš anksto uţsiregistruoti, kad
galėčiau apsilankyti „Rowan“ centre?
Taip, reikia uţsiregistruoti. Galute mums
paskambinti ir aptarti visas galimybes bei
susitarti dėl atvykimo laiko į „Rowan“ centrą
arba, jei Jūs jau susisiekėte su policija, mes
su jais suderinsime laiką, kada Jūs galėtumėte
atvykti į centrą.

• tolesnę paramą;
• rizikos dėl ŢIV vertinimą.

