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DEL INICIATWOS,,SOS! DINGSTA VAIKAI"
Vidaus reikalq ministerija (VRM) susipaZino su JEsq iniciatyva ,,SOS! Dingsta vaikai", skirta
padeti Seimoms, bendruomenei ir mokykloms teikiant prevencing pagalb4 maZinant dingusiq vaikq
ir paaugliq skaidiq ir sujungti Sioje srityje dirbandias institucijas. Sveikiname Siq iniciaryv4,
palaikome jos igyvendinimq ir pagal galimybes bei savo kompetencijq prisidesime jq vykdydami.
Taip pat teikiame informacijq del vRM pagal kompetencijq vykdomos veiklos dingus asmeniui.

Dingusiq be Zinios asmenq paie5kos veiksmai igyvendinami grieZtai laikantis Lietuvos
Respublikos istatymq ir kitq teisds aktq, kuriuose reglamentuoj,rmas asmenq paieSkos organizavimas
ir vykdymas. Policijos istaigoje gaws pareiSkimq del dingusio be Zinios vaiko, nedelsiant pradedamas
ikiteisminis tyrimas ir skelbiama dingusiojo paieska. Informacija apie ieskom4 asmen! iraSoma
!
Ie5komq asmenq registr4, integruotq su policijos informacine sistema, kuria naudojasi visi policijos
pareigiinai (prieig4 prie min€to registro taip pat turi Valstybes sienos apsaugos tamyba prie VRM ir
kitos institucijos, kurios pagal savo kompetencijq atlieka paieskos veiksmus). Siekiant
veiksmingesnes ir operatyvesnes dingusiq vaikq paieSkos, informacija skelbiama visuomenes
informavimo priemonese. Be to, policijos pareigiinai, bendraudami su vaikais teises paZeidimq
prevencijos klausimais, pataria, kaip netapti nusikalstamq veikq aukomis, moko savisaugos
lgudziq
ir kt. Policijos istaigq tinklalapiuose yra patarimq ir suaugusiems del jq padiq saugumo, tevams kaip
uztikdnti vaikq saugumq.
PaZymetina, kad, igl,rrendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m gruodZio 6 d.
nutarimo Nr. 1593 ,,Del fgaliojimq suteikimo lgyvendinant Lietuvos elektroniniq
rysiq istatymq..
7 punktq, VRM igaliota imtis priemoniq, kad fiziniams asmenims b[tq uztikrinta galimybe naudotis
suderintq socialiniq paslaugq numeriu 116000 teikiama paslauga. Vykdydama
igaliojim4, vRM
pasiraSe finansavimo sutarti su Dingusiq zmoniq seimq paramos centru (DZSpc), kuris
isteige ir nuo
2014 m. vasario I d. administruoja suderintq socialiniq paslaugq karstqii pagalbos numeri I 16000,
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skirt4 praneSimams apie dingusius vaikus priimti. I 16000 karStoji linija padeda kaupti duomenis apie

atskirus vaikq dingimo atvejus ir aplinkybes, visuomene informuojama apie vaikq dingimo
problemas. Taip pat 5i linija yra naudinga paslauga ir pagalba tevams, keliaujantiems su vaikais
Europos S4jungos Salyse, siekiant imtis neatideliotinq veiksmq vaikui dingus. Paminetina, kad
Lietuvoje I16000 kar5tosios linijos paslaugos teikiamos bendradarbiaujant su Bendruoju pagalbos
centru. Tokiu biidu uZtikrinamas operaty\us praneSimo apie dingusius vaikus perdavimas policijai ir
jos susisiekimas su dingusio vaiko tevais. Taip pat vienas i5 116000 kar5tosios linijos del dingusiq
vaikq tikslq yra uZtikrinti (2417) skubi4 psichologing pagalbq artimiesiems dingus vaikui ir (arba)
padiam dingusiam vaikui. Nuo 2014 m. vasario I d. iki 2016 m. spalio pabaigos
ikarst4iq linij4 buvo
skambinta l7l4 kartq. Paminetina, kad del dingusiq vaikq DZSPC taip pat bendradarbiauja su
Policijos departamentu prie VRM, valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tamyba prie
Socialines apsaugos ir darbo ministerijos bei Pabegeliq pridmimo centru. Be to, informacija apie
dingusius vaikus nuolat viesinama socialinio tinklo ,,Facebook* DZSPC paskyroje ir siuo metu
atnauj intame intemetiniame puslapyj e www. I I 6000.1t.
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