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Vaikai, kurie prašo
tarptautinės
apsaugos

Nelydimiems vaikams, kurie prašo tarptautinės
apsaugos, skirta informacija pagal Reglamento (ES) Nr.
604/2013 4 straipsnį
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Duodame tau šią atmintinę, nes pranešei, kad tau reikia apsaugos ir,
tavo teigimu, esi jaunesnis nei 18 metų amžiaus. Jei esi jaunesnis nei 18
metų, laikoma, kad esi vaikas. Valdžios institucijos taip pat vadins tave
nepilnamečiu – tai tas pats, kas vaikas. Valdžios institucijos yra žmonės,
atsakingi už sprendimo dėl tavo apsaugos prašymo priėmimą.

Jeigu prašai apsaugos, nes savo šalyje jauti baimę, tai vadinama
prieglobsčio prašymu. Prieglobstis yra vieta, kurioje teikiama
apsauga ir yra saugu.
Kai oficialiai prašai valdžios institucijų prieglobsčio, teisiškai tai vadinama
tarptautinės apsaugos prašymu. Asmuo, kuris prašo apsaugos, vadinamas
prašytoju. Kartais žmonės vadins tave prieglobsčio prašytoju.
Tavo tėvai turėtų būti kartu su tavimi, bet jei jų nėra arba jeigu pakeliui
tave nuo jų atskyrė, esi nelydimas nepilnametis.
Tokiu atveju suteiksime tau suaugusį atstovą, kuris padės tau procedūros
metu. Jis padės tau parengti prašymą ir gali lydėti tave, kai tau reikės
bendrauti su valdžios institucijų atstovais. Su savo atstovu galėsi pasikalbėti
apie savo sunkumus ir baimes. Tavo atstovas užtikrins, kad tavo interesai
būtų svarbiausi, tai yra, kad būtų atsižvelgiama į tavo poreikius, saugą,
gerovę, socialinę raidą ir tavo nuomonę. Tavo atstovas taip pat atsižvelgs į
šeimos susijungimo galimybes.

The present leaflet is for information purposes only. Its aim is to provide applicants for
international protection with the relevant information with respect to the Dublin procedure.
It does not create/entail in itself rights or legal obligations. The rights and obligations
of States and persons under the Dublin procedure are such as set out in Regulation (EU)
604/2013.
©European Union 2014
Reproduction is authorised. For any use or reproduction of individual photos, permission
must be sought directly from the copyright holders.
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Dublino šalys yra visos 28 Europos Sąjungos šalys (Airija (IE), Austrija (AT),
Belgija (BE), Bulgarija (BG), Čekija (CZ), Danija (DK), Estija (EE), Graikija
(EL), Ispanija (ES), Italija (IT), Jungtinė Karalystė (UK), Kipras (CY), Kroatija
(HR), Latvija (LV), Lenkija (PL), Lietuva (LT), Liuksemburgas (LU), Malta (MT),
Nyderlandai (NL), Portugalija (PT), Prancūzija (FR), Rumunija (RO), Slovakija
(SK), Slovėnija (SI), Suomija (FI), Švedija (SE), Vengrija (HU), Vokietija (DE)) ir
4 Dublino reglamento asocijuotosios šalys (Islandija (IS), Lichtenšteinas (LI),
Norvegija (NO) ir Šveicarija (CH)).
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JEIGU KAŽKO NESUPRANTI, PAKLAUSK SAVO ATSTOVO ARBA MŪSŲ
VALDŽIOS INSTITUCIJŲ, KAD TAU PADĖTŲ!
Nors paprašei prieglobsčio šioje šalyje, gali būti, kad tavo apsaugos
prašymą turės nagrinėti kita šalis.
Tavo apsaugos prašymą gali nagrinėti tik viena šalis. Tai nustatyta teisės
aktu, kuris vadinamas Dublino reglamentu. Pagal šį teisės aktą turime
nustatyti, ar esame atsakingi už tavo prašymo nagrinėjimą ar už tai atsako
kita šalis – tai vadinama Dublino procedūra.
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Šis teisės aktas galioje geografiniame regione, kuris apima 32 šalis 1). Šioje
atmintinėje šias 32 šalis vadiname Dublino šalimis.
Nebėk nuo valdžios institucijų atstovų arba į kitą Dublino šalį. Kai kurie
žmonės gali tau sakyti, kad tai yra geriausias sprendimas. Jeigu kažkas
sako tau bėgti arba siūlo išvykti kartu, nedelsdamas pranešk apie tai savo
atstovui arba valdžios institucijoms.
Kuo greičiau pranešk valdžios institucijoms, jeigu:
• esi vienas ir manai, kad tavo motina, tėvas, brolis arba sesuo, teta 2),
dėdė 3), senelė arba senelis gali būti vienoje iš 32 Dublino šalių, kurios
pavaizduotos 3 puslapyje pateiktame žemėlapyje;
• jeigu taip, ar nori su jais gyventi kartu;
• atvykai į šią šalį kartu su kažkuo, jei taip, su kuo;
• jau esi buvęs vienoje iš išvardytų 32 Dublino šalių;
• kitoje Dublino šalyje buvo paimti tavo pirštų atspaudai: pirštų atspaudai
yra tavo pirštų vaizdas, kuris padeda nustatyti tavo tapatybę;
• jau prašei prieglobsčio kitoje Dublino šalyje.
LABAI SVARBU, KAD BENDRADARBIAUTUM SU
INSTITUCIJOMIS IR KAD VISADA SAKYTUM JOMS TIESĄ.

VALDŽIOS

Dublino sistema gali padėti tau, jeigu tuomet, kai prašai apsaugos, tavęs
nelydi nė vienas iš tavo tėvų.
Jeigu turėsime apie juos pakankamai informacijos, ieškosime Dublino
šalyse tavo tėvų arba giminių. Jeigu mums pavyks juos surasti, bandysime
jus sujungti toje šalyje, kurioje yra tavo tėvai arba giminės. Ta šalis bus
atsakinga už tavo apsaugos prašymo nagrinėjimą.

1)
2)
3)

3 puslapyje yra pateiktas šio regiono žemėlapis
Tavo motinos sesuo arba tėvo sesuo
Tavo motinos brolis arba tėvo brolis
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Jeigu esi vienas ir kitoje Dublino šalyje nėra tavo šeimos narių arba giminių,
labai tikėtina, kad tavo prašymas bus nagrinėjamas šioje šalyje.
Taip pat galime nuspręsti nagrinėti tavo prašymą šioje šalyje net tuo
atveju, jeigu pagal teisės aktus atsakinga gali būti kita šalis. Tai gali būti dėl
humanitarinių, šeimos arba kultūrinių priežasčių.
Šios procedūros metu visada vadovausimės tavo interesais ir neišsiųsime
tavęs į šalį, kurioje, kaip nustatyta, gali būti pažeistos tavo žmogaus teisės.
Ką reiškia, kad visada turime vadovautis tavo interesais? Tai reiškia, kad
turime:
• patikrinti, ar įmanoma sujungti tave su tavo šeima vienoje šalyje;
• užtikrinti, kad esi saugus ir apsaugotas, visų pirma nuo žmonių, kurie
gali blogai su tavimi elgtis ir (arba) pakenkti tau;
• užtikrinti, kad augtum saugiai ir sveikai, turėtum maisto bei prieglobstį
ir kad būtų užtikrinti tavo socialinio vystymosi poreikiai;
• atsižvelgti į tavo nuomonę, pavyzdžiui, dėl to, ar norėtum pasilikti su
savo giminaičiu ar pageidautum to nedaryti.
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Tavo amžius
Vyresni kaip 18 metų amžiaus asmenys yra suaugę. Jiems taikoma kita
tvarka nei vaikams arba paaugliams (nepilnamečiams).
Prašom pasakyti tiesą apie savo amžių.
Jeigu turi su savimi dokumentą, kuriame matyti tavo amžius, parodyk
jį valdžios institucijų atstovams. Jeigu valdžios institucijos abejoja dėl
tavo amžiaus, gali būti, kad tave apžiūrės gydytojas, kad nustatytų, ar
esi jaunesnis ar vyresnis nei 18 metų. Kad būtų galima atlikti medicininį
patikrinimą, būtinas tavo ir (arba) tavo atstovo sutikimas.
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TOLIAU PASISTENGSIME ATSAKYTI Į BENDRIAUSIUS KLAUSIMUS, KURIE
GALI KILTI DĖL DUBLINO PROCEDŪROS, KAIP JI GALI TAU PADĖTI IR KO
TU TURĖTUM TIKĖTIS:

Pirštų atspaudai - kas tai? Kodėl jie imami?
Kai prašai prieglobsčio, jeigu tau 14 metų arba daugiau, bus padaryta
tavo pirštų vaizdo kopija (vadinama pirštų atspaudais) ir išsiųsta į pirštų
atspaudų duomenų bazę pavadinimu „Eurodac“. Turi bendradarbiauti,
kai bus vykdoma ši procedūra – teisės aktais reikalaujama, kad pirštų
atspaudai būtų paimami iš visų prieglobsčio prašančių asmenų.
Tavo pirštų atspaudai tam tikru momentu gali būti patikrinti, kad būtų
nustatyta, ar esi prašęs prieglobsčio anksčiau arba ar tavo pirštų atspaudai
buvo paimti prie sienos. Jeigu bus nustatyta, kad jau esi prašęs prieglobsčio
kitoje Dublino šalyje, gali būti išsiųstas į tą šalį, jeigu išvykimas į tą šalį
atitinka tavo interesus. Ši šalis bus atsakinga už tavo tarptautinės apsaugos
prašymo nagrinėjimą.
Tavo pirštų atspaudai bus saugomi 10 metų. Po 10 metų jie bus automatiškai
ištrinti iš duomenų bazės. Jeigu tavo apsaugos prašymas bus patenkintas,
tavo pirštų atspaudai liks duomenų bazėje, kol bus automatiškai ištrinti.
Jeigu vėliau tapsi vienos iš Dublino šalių piliečiu, tavo pirštų atspaudai
bus ištrinti. Eurodac sistemoje bus saugomi tik tavo pirštų atspaudai ir
lytis. Tavo vardas ir pavardė, nuotrauka, gimimo data ir pilietybė
į sistemą nebus siunčiami ir joje saugomi. Tačiau šie duomenys
gali būti saugomi mūsų nacionalinėje duomenų bazėje, Eurodac
saugomais duomenimis nebus dalijamasi su jokia šalimi arba
organizacija, kurios nepriklauso Dublino šalims.
Nuo 2015 m. liepos 20 d. tavo pirštų atspaudų galės ieškoti tokios
institucijos kaip policija ir Europos policijos biuras (Europolas). Jos
gali ieškoti pirštų atspaudų ir prašyti suteikti prieigą prie Eurodac
duomenų bazės, kad užkirstų kelią sunkiems nusikaltimams ir
terorizmui, juos nustatytų ir tirtų.
8
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Kokią informaciją apie savo padėtį būtina pranešti
valdžios institucijoms?
Gali būti, jog tam, kad būtų nustatyta, kuri šalis yra atsakinga už tavo
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, su tavimi bus surengtas pokalbis. Per šį
pokalbį mūsų valdžios institucijų atstovai išaiškins tau Dublino procedūrą
ir bandys sužinoti, ar įmanoma sujungti tave su tavo šeima kitoje Dublino
šalyje.
Jeigu žinai, kad tavo tėvai, broliai ir (arba) seserys arba giminės yra kitoje
Dublino šalyje, nepamiršk to paminėti asmeniui, kuris kalbės su tavimi.
Pateik kuo daugiau informacijos, kad galėtume rasti tavo šeimą: vardus,
adresus, telefono numerius ir t. t.
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Pokalbio metu tavęs gali paklausti, ar esi buvęs kitose Dublino šalyse.
Prašom sakyti tiesą.
Tavo atstovas gali lydėti tave į pokalbį, padėti tau, remti tave ir siekti tau
geriausio. Jeigu yra priežasčių, dėl kurių nenorėtum, kad tavo atstovas
būtų ten su tavimi, turėtum apie tai pranešti valdžios institucijoms.
POKALBIO PRADŽIOJE POKALBĮ RENGIANTIS ASMUO IR TAVO
ATSTOVAS IŠAIŠKINS TAU PROCEDŪRAS IR TAVO TEISES. JEIGU YRA
KAŽKAS, KO NESUPRANTI, ARBA TURI KITŲ KLAUSIMŲ, KLAUSK JŲ!
Tu turi teisę į pokalbį, kuris yra svarbi tavo prašymo dalis.
Pokalbis vyks tau suprantama kalba. Jeigu nesupranti vartojamos kalbos,
gali prašyti, kad tau padėtų bendrauti vertėjas žodžiu. Vertėjas žodžiu turi
versti tik tai, ką sakai tu ir pokalbio rengėjas. Vertėjas žodžiu neturi reikšti
savo asmeninės nuomonės. Jeigu tau sunku suprasti, ką sako vertėjas
žodžiu, turi mums apie tai pasakyti ir (arba) pakalbėti su savo atstovu.
Pokalbis bus konfidencialus. Tai reiškia, kad jokia informacija, kurią pateiksi,
įskaitant tai, kad esi prašęs apsaugos mūsų šalyje, nebus siunčiama
asmenims arba institucijoms, kurios gali pakenkti tau arba tavo šeimos
nariams, kurie vis dar yra tavo gimtojoje šalyje.
SVARBU, KAD TU IR TAVO ATSTOVAS ŽINOTUMĖT DUBLINO
PROCEDŪROS TERMINUS!

10

Kiek užtruks sužinoti, ar tau teks vykti į kitą šalį ar
galėsi pasilikti čia?
Kas atsitiks, jeigu bus nustatyta, kad už tavo prašymo
nagrinėjimą atsako kita šalis?
à Jeigu tai tavo pirmasis prieglobsčio prašymas Dublino šalyje, tave išsiųs į
kitą šalį dėl to, kad joje yra tavo motina, tėvas, brolis, sesuo, teta, dėdė, senelis
arba senelė, tu prisijungsi prie jų toje šalyje ir jūs būsite joje kartu, kai bus
nagrinėjamas tavo prieglobsčio prašymas. 4)
à Jeigu čia neprašei prieglobsčio, bet anksčiau prašei jo kitoje Dublino
šalyje, gali būti išsiųstas į tą šalį, kad jos valdžios institucijos išnagrinėtų tavo
prieglobsčio prašymą. 5)

Abiem atvejais sprendimui perduoti tave kitai šaliai priimti
gali prireikti iki penkių mėnesių nuo to momento, kai
paprašei prieglobsčio, arba nuo tada, kai sužinome, kad
prašei tarptautinės apsaugos kitoje Dublino šalyje. Valdžios
institucijos kuo greičiau praneš tau apie savo sprendimą, kai jis
bus priimtas.
à Jeigu šioje šalyje prieglobsčio neprašei, o kitoje šalyje pateiktas
prieglobsčio prašymas buvo atmestas jį išsamiai išnagrinėjus, turime
prašyti tos kitos šalies tave atsiimti arba imtis veiksmų, kad grąžintume
tave į tavo kilmės ar nuolatinės gyvenamosios vietos šalį arba į saugią
trečiąją šalį.
Jeigu nusprendžiame, kad už tavo prieglobsčio prašymą atsakinga kita
šalis, kai šalis, kurios prašoma prisiimti atsakomybę, sutinka tai padaryti,
gausi oficialią informaciją, kad nenagrinėsime tavo tarptautinės apsaugos
prašymo, o perduosime tave atsakingai šaliai.

4)
5)

Tai kartais vadinama perimti savo žinion.
Tai kartais vadinama atsiimti.
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Tave perduosime per šešis
mėnesius nuo to momento, kai
ta kita šalis prisiims atsakomybę
už tave arba bus priimtas
galutinis sprendimas dėl skundo
arba peržiūros tuo atveju,
jeigu nesutinki arba nusprendi
apskųsti šį sprendimą (žr. tolesnį
skyrių, kuriame tai išaiškinama).
Šis terminas gali būti pratęstas
vieniems metams, jeigu esi
įkaltintas, arba iki 18 mėnesių,
jeigu pabėgsi.

©iStockphoto / Joe Gough
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Kas atsitiks, jeigu nenorėsi vykti į kitą šalį?
PAKALBĖK APIE TAI SU SAVO ATSTOVU!
Jeigu nusprendžiame, kad turėtum vykti į kitą šalį, kad tavo prašymas
būtų nagrinėjamas joje ir tu tam prieštarauji, turi galimybę perdavimo
sprendimą apskųsti. Tai vadinama skundu arba peržiūra.
Gavęs valdžios institucijų sprendimą, turi 14 dienų, kad pateiktum skundą
Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Labai svarbu, kad skundą
pateiktum per šį laikotarpį. Tą padaryti tau padės tavo atstovas.
•

•
•

Turi 14 dienų, kad paprašytum, jog tavo perdavimas būtų laikinai
sustabdytas, kol nagrinėjamas skundas (toks prašymas turėtų būti
pateikiamas kartu su skundu). Teismas arba tribunolas netrukus
priims sprendimą dėl šio prašymo. Jei jis atsisako laikinai sustabdyti
perdavimą, tau bus praneštos to priežastys.
Atmintinės pabaigoje pateikta informacija apie valdžios instituciją, su
kuria reikia susisiekti, norint pateikti skundą šioje šalyje.
Skundo nagrinėjimo procedūros metu tau bus suteikta galimybė
naudotis teisine pagalba ir prireikus vertėjo žodžiu arba raštu kalbine
pagalba. Jeigu neturi pinigų sumokėti už teisinę pagalbą, gali prašyti,
kad ji būtų suteikta nemokamai. Atmintinės pabaigoje pateikta
organizacijų, kurios teikia teisinę pagalbą ir gali padėti tau dėl tavo
skundo, kontaktiniai duomenys.
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Sulaikymas
Žmonės, kurie negali keliauti, kur pageidauja, ir yra laikomi uždarame
pastate, iš kurio negali išeiti, yra sulaikytieji.
Jeigu esi nelydimas nepilnametis, gali būti, kad gyvensi vietoje, kurioje
nustatytos taisyklės, kad privalai būti viduje naktį arba kai lauke yra tamsu,
arba taisyklės, kad turi pranešti tavimi besirūpinantiems žmonėms, kad
išeini ir kada ketini sugrįžti. Šiomis taisyklėmis siekiama tave apsaugoti. Tai
nereiškia, kad esi sulaikymo vietoje.

VAIKAI BEVEIK NIEKADA NĖRA SULAIKOMI!
Ar esi sulaikytas? Jeigu nesi tikras, ar esi sulaikytas, kuo greičiau
paklausk valdžios institucijų, savo atstovo arba savo patarėjo
teisės klausimais 6). Taip pat gali su jais apie savo padėti ir, jeigu
esi sulaikytas, apie galimybę apskųsti sprendimą sulaikyti!
Gali būti, kad vykstant Dublino procedūrai būsi sulaikytas. Dažniausiai taip
atsitinka, kai valdžios institucijos netiki, kad esi jaunesnis nei 18 metų ir
bijo, kad gali pabėgti ir pasislėpti nuo jų, nes bijai būti išsiųstas į kitą šalį.
Turi teisę raštu gauti informaciją, kodėl esi sulaikytas ir kaip gali apskųsti
sprendimą sulaikyti. Taip pat turi teisę į teisinę pagalbą, jeigu nori apskųsti
sprendimą sulaikyti, todėl, jeigu nesi patenkintas savo padėtimi, pakalbėk
su savo atstovu arba patarėju teisės klausimais.
Jeigu Dublino procedūros metu esi sulaikytas, procedūros laikotarpis
bus toks: per vieną mėnesį nuo tavo prieglobsčio prašymo pateikimo
turėsime paprašyti kitą šalį prisiimti už tave atsakomybę. Prašoma šalis
turi atsakyti per dvi savaites nuo prašymo. Galiausiai, jeigu toliau būsi
laikomas sulaikytas, turėtum būti perduotas per šešias savaites nuo tos
6)
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Asmuo, kurį valdžios institucijos pripažįsta kaip asmenį, atstovaujantį tavo interesams
teisiniais klausimais. Tavo atstovas ir (arba) valdžios institucijos turėtų patarti, ar tau
jo reikia, bet ir pats gali jų paprašyti duoti tokiam asmeniui nurodymus tavo vardu.
Atmintinės pabaigoje nurodytos organizacijos, kurios gali pasiūlyti tau teisinį atstovą.

dienos, kai atsakinga šalis prašymą patenkins.
Jeigu būdamas sulaikytas nuspręsi apskųsti perdavimo sprendimą,
valstybės valdžios institucijos neprivalo perduoti tavęs per šešias savaites.
Tuomet valstybės valdžios institucijos praneš tau apie variantus, iš kurių
galėsi rinktis.
Jeigu valstybės valdžios institucijos nesilaiko nustatytų prašymo kitai
šaliai prisiimti atsakomybę už tave teikimo terminų, tavo sulaikymas
dėl perdavimo pagal Dublino reglamentą bus nutrauktas. Tokiu atveju
bus taikomi įprastiniai terminai, surašyti skyriuje „Kas atsitiks, jeigu bus
nustatyta, kad už tavo prašymo nagrinėjimą atsako kita šalis?“.

©European Union
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Kokios yra tavo teisės laikotarpiu, kol priimame
sprendimą dėl atsakomybės už tave?
Turi teisę pasilikti šioje šalyje, jeigu esame atsakingi už tavo prieglobsčio
prašymo nagrinėjimą, arba, jeigu atsakinga kita šalis, kol būsi ten perduotas.
Jeigu šalis, kurioje dabar esi, yra atsakinga už tavo prašymo nagrinėjimą,
turi teisę pasilikti čia bent tol, kol bus priimtas pirmas sprendimas dėl tavo
prieglobsčio prašymo. Taip pat turi teisę į materialines priėmimo sąlygas, t.
y. būstą, maistą ir t. t., ir bazinę medicinos priežiūrą bei skubiąją medicinos
pagalbą. Taip pat turi teisę lankyti mokyklą.
Tau bus sudaryta galimybė informuoti mus žodžiu ir (arba) raštu apie savo
padėtį ir šeimos narių buvimą Dublino šalių teritorijoje. Tam gali vartoti savo
gimtąją kalbą arba kitą kalbą, kuria gerai kalbi (arba prireikus pasinaudoti
vertėjo žodžiu paslaugomis). Taip pat gausi raštišką sprendimo perduoti
tave kitai šaliai kopiją. Taip pat turi teisę susisiekti su mumis, kad gautum
daugiau informacijos ir (arba) susisiektum su šios šalies Jungtinių Tautų
vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR) biuru.

Tavo atstovas ir valstybės institucijos suteiks tau daugiau
informacijos apie tavo teises!
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Kas atsitiks su tavo suteikta asmenine informacija?
Kaip būti tikram, kad ji nebus panaudota
netinkamiems tikslams?
Dublino šalių valdžios institucijos gali keistis informacija, kurią joms pateiki
Dublino procedūros metu, tik tam, kad įvykdytų savo įsipareigojimus
pagal Dublino reglamentą.
Turėsi teisę susipažinti:
• su informacija, kuri susijusi su tavimi. Turi teisę prašyti, kad duomenys
būtų pakeisti, jei jie neteisingi arba klaidingi, arba ištrinti, jei jie buvo
tvarkomi neteisėtai;
• su informacija, kuria paaiškinama, kaip prašyti ištaisyti arba ištrinti
tavo duomenis, įskaitant konkrečių kompetentingų institucijų, kurios,
kaip nustatyta, yra atsakingos už tau taikomą Dublino procedūrą, ir
nacionalinių duomenų apsaugos valdžios institucijų, atsakingų už
prašymų dėl asmens duomenų apsaugos, nagrinėjimą, kontaktinius
duomenis.
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Kur gali kreiptis pagalbos
Prieglobsčio ir Dublino procedūrą
vykdančios institucijos / Eurodac
duomenų valdytojo kontaktiniai
duomenys:
Migracijos departamentas
Vidaus reikalų ministerijos
L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius,
Tel. +370 5 271 7112
El. paštas: md.rastine@vrm.lt
http://www.migracija.lt

prie

Nelydimiems
nepilnamečiams
atstovaujančių
organizacijų
pavadinimai
ir
kontaktiniai
duomenys:
Pabėgėlių priėmimo centras
Karaliaus Mindaugo g. 18, 55283
Rukla, Jonavos r.
Tel. +370 3 497 3377, +370 698 48776
El. paštas: centras@rppc.lt
http://www.rppc.lt
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Už vaikų apsaugą atsakingos
nacionalinės
institucijos
kontaktiniai duomenys:
Vaiko
teisių
apsaugos
kontrolieriaus įstaiga
Plačioji g. 10, 01308 Vilnius
Tel. +370 5 2107176
El. paštas: vaikams@lrs.lt
http://vaikams.lrs.lt
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
A. Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius
Tel. +370 5 231 0928
El. paštas: info@vaikoteises.lt
http://www.vaikoteises.lt

Nacionalinės priežiūros institucijos
kontaktiniai duomenys:
Valstybinė duomenų apsaugos
inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. +370 5 271 2804, +370 5 279 1445
El. paštas: ada@ada.lt
https://www.ada.lt

Vietos UNHCR biuro kontaktiniai
duomenys ir šio biuro vaidmuo:
Jungtinių
Tautų
Vyriausiojo
pabėgėlių
reikalų
komisaro
valdybos
(UNHCR)
atstovybė
Lietuvos Respublikoje
A. Jakšto g. 12, 01105 Vilnius,
Tel. +370 5 210 7416
El. paštas: kules@unhcr.org
http://www.unhcr.se/lt/home.html
UNHCR gali suteikti informaciją ir
patarimus dėl prieglobsčio procedūros
bei pagalbos, teikiamos prieglobsčio
prašytojams ir pabėgėliams Lietuvoje.

Vietos TMO biuro kontaktiniai
duomenys ir šio biuro vaidmuo:
Tarptautinės
migracijos
organizacijos (IOM) Vilniaus biuras
A. Jakšto g. 12, 01105 Vilnius
Tel. +370 5 261 0115
El. paštas: iomvilnius@iom.lt
http://www.iom.lt
IOM teikia savanoriško grįžimo
pagalbą, kuri atitinka nelydimo
nepilnamečio poreikius bei užtikrina
saugią kelionę namo. Nelydimiems
nepilnamečiams, kuriems reikalinga
parama įsitvirtinant kilmės šalyje, taip
pat teikiama reintegracijos pagalba.

Vietos „Raudonojo Kryžiaus“
draugijos kontaktiniai duomenys
ir jos vaidmuo:
Lietuvos
Raudonojo
Kryžiaus
draugija
A. Juozapavičiaus g. 10A, 09316
Vilnius,
Tel. +370 5 212 7322, +370 686 30 050
El. paštas: info@redcross.lt
http://www.redcross.lt
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
teikia teisinę ir humanitarinę pagalbą,
bei pagalbą ieškant šeimos narių ir
artimųjų.

Pabėgėlius / vaikus remiančių
organizacijų
kontaktiniai
duomenys:
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Odminių g. 12, 01122 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1014
El. paštas: info@vilnius.caritas.lt
http://www.vilnius.caritas.lt

Jeigu norite apskųsti sprendimą,
bet negalite sau leisti teisinės
pagalbos išlaidų, prašome kreiptis
į Migracijos departamentą prie
Vidaus reikalų ministerijos.
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