3 priedas. Geriausių interesų įvertinimo forma (BIA)1
a.
b.
c.
datas)
d.

Gaukite vaiko sutikimą
Užpildykite pagal informaciją, gautą iš visų galimų šaltinių
Atnaujinkite, kai gausite naujos informacijos (nurodykite atnaujinimų
Klausimai yra rekomendaciniai ir orientaciniai

Atvejo apžvalga
Registracijos valstybiniame
nepilnamečių ar nelydimų
nepilnamečių registre numeris:

Susiję atvejai:
……………………………..........................

……………………………………………..............
Atvejis perduotas iš:
Prašymo suteikti tarptautinę
………………………….....................
apsaugą, migracijos statusą ar
kitose valstybinėse institucijose
(pvz., pasienio priėmimo centruose)
registracijos numeris
…………………….…………………………..........
Atsakingas globėjas/-ai (vardas,
pavardė, kontaktiniai duomenys,
registro Nr.):
………………………………………………….........
Buvęs globėjas/-ai:
………………………………………………….

Pildymo / peržiūros datos:
………………………...............................

Kiti asmenys nukreipimui
šioje byloje (vardas, pavardė,
profesija, organizacija / agentūra,
kontaktiniai duomenys):
………………………………………………......
Vaiko statusas
BIA paskirtis
030
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Ilgalaikis sprendimas
Nelydimas
Priežiūros nustatymas
Atskirtas
Atsiskyrimas nuo šeimos 		
Našlaitis
aplinkos
Kitas
Kitas
1. UNHCR & IRC (2011). Field Handbook for the implementation of the UNHCR BID Guidelines, Annex 3: Sample Best Interest
Assessment Form. Galima rasti: https://www.refworld.org/pdfid/4e4a57d02.pdf.
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Bylos prioritetas (nurodykite priežastis)
Skubus
Nurodykite:
Normalus
Specialieji vaiko poreikiai:

I. Pagrindinė informacija
Vaiko asmeniniai duomenys (žiūrėkite Prieglobsčio tarnybos registracijos
formą ar kitoje migracijos institucijoje; jei yra skirtumų, atkreipkite į juos
dėmesį ir nurodykite teisingus duomenis)
Jei reikalinga, pažymėkite, jei informacija
yra apytikslė
Pilnas vardas
Pseudonimas
Amžius
Lytis
Gimimo data
Gimimo vieta (miestas /
kaimas, šalis)
Mamos vardas
Tėvo vardas
Brolių / seserų vardai
Atvykimo į šalį data
Atvykimo į dabartinę vietą
data
Tautybė
Etninė grupė
Kiekvieno iš tėvų etninė grupė
Religija
Kiekvieno iš tėvų religija
Suprantamos kalbos
(nurodykite, kuri kalba yra
gimtoji)
Išsilavinimas (data ir
atitinkamas lygis kilmės
šalyje)
Dabartinės gyvenamosios
vietos tipas: Pasienio
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priėmimo centras / viešbutis
/ atviras pabėgėlių priėmimo
centras / saugi zona /
prieglauda nepilnamečiams
/ pusiau savarankiškas
gyvenamasis butas / globėjų
šeima / benamiai / kita
(nurodykite)
Dabartinis adresas
Paskutinis įregistruotas
adresas prieglobsčio
prašytojo kortelėje
Susijęs/-ę atvejis/-ai
II. Šeima ir atsiskyrimo istorija
Su kuo tu gyvenai namuose? (kad būtų aišku, nurodykite kiekvieno šeimos
nario – mamos, tėvo, seserų ir brolių duomenis (vardą, lytį, amžių)). Ar žinai,
kur jie dabar yra? (aiškiai nurodykite, apie ką jūs kalbate, ir išsiaiškinkite, kas
kur yra). Kaip manote, kur jie dabar yra? Kur paskutinį kartą juos matėte?
Kada tai buvo? Ar turite jų kontaktinę informaciją? Ar galėtumėte man
perduoti kontaktinę informaciją? Vėliau norėčiau su jais pasikalbėti. Žinoma,
pirmiausia pranešiu jums, paprašysiu sutikimo. Ar tu bendrauji su jais? Jei
ne: kodėl? Jei taip: ar dažnai? Kuria prasme?

Kaip jūs praleisdavote laiką namuose? Ar jautėtės gerai?
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Kaip jūs atsiskyrėte nuo savo šeimos? (Nurodykite išsiskyrimo laiką, vietą
ir išsiskyrimo priežastis.) Kodėl jūs palikote savo gimtąją šalį? Ar palikote
savarankiškai? Ar tai nusprendėte jūs pats, ar kažkas kitas taip nusprendė už
jus? Kaip keliavote į (prieglobsčio šalies pavadinimas)? (Nurodykite kelionės
būdą ir maršrutą, asmenų, kurie padėjo, vardus ir jų ryšį su nelydimu /
atskirtu vaiku). Kada atvykote į (prieglobsčio šalies pavadinimas?) Ar turite
artimųjų ar draugų (prieglobsčio šalies pavadinimas) ar kitoje šalyje? Jei
taip: ar galite pasakyti man jų vardus, adresus, telefono numerius? Koks
jūsų santykis su jais? Ar su jais kokiu nors būdu bendraujate? Ar dar ką nors
norėtumėte papasakoti apie savo kelionę?

III. Apsaugos poreikių ir priežiūros įvertinimas
Gyvenamoji ir priežiūros tvarka
Su kuo jūs šiuo metu gyvenate? (Nurodykite vardus, amžių, lytį.) Ar yra
suaugęs (vardas, pavardė / vieta prieglobsčio šalyje), kuris jus prižiūri?
Aš užrašau vardą, santykius, kontaktinę informaciją. Kaip jūs radote šią
nakvynės vietą? Kaip klostosi jūsų santykiai su rūpintoju ir (arba) kartu
gyvenančiais asmenimis? Kokia jūsų veikla (darbai) namų ūkyje? Kokia yra
kitų namų ūkio veikla (darbai)? Ar jaučiate, kad su jumis elgiamasi panašiai
kaip su kitais vaikais? Ar jums patinka likti su šia [šeima / bendraamžių grupe
/ žmonėmis]? Ar tu čia laimingas?

Kur anksčiau buvote? Ar jūs patys nusprendėte / ar paprašėte pakeisti
vietas? Ar nutiko kas nors, dėl ko teko palikti ankstesnę gyvenamą vietą?
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Saugumas ir apsauga
Ar šioje vietoje jautiesi saugus? Jei ne, kokios to priežastys? Gal nutiko kokių
nors incidentų, kurie privertė jus pasijusti nejaukiai ar jautėte pavojų? Jei
taip: ar galėtumėte daugiau apie tai papasakoti? Ar galite papasakoti apie
vietą, kurioje gyvenate? (Atkreipkite dėmesį į kambarių skaičių, sąlygas, kiek
žmonių gyvena toje vietoje ir pan.)

Sveikata ir sveikatos priežiūra
Ar jaučiatės sveiki? Jei ne, paaiškinkite kuo skundžiatės / kaip jaučiatės
fiziškai? Jei taip, ar buvote pas gydytoją, ar jis jums pasakė, kad kažkas ne
taip? Ar žinai, kas negerai? Ar galėjote gauti medicininę priežiūrą (ar galėjote
apsilankyti pas gydytoją ar ligoninėje)? Jei ne: kodėl tai nebuvo įmanoma?

Maitinimasis
Ar valgai kiekvieną dieną? Kaip dažnai jūs valgote? Ar turite pakankamai
maisto? Jei ne, prašom paaiškinti. Ką valgei vakar? Kas jums tiekia maistą?
Ar žinote vietų, kur prireikus galima valgyti nemokamai?

Vanduo * ir higiena
* apie vandens pasiekiamumą pildyti gyvenant pabėgėlių stovyklose,
sulaikymo centruose
Ar turite švaraus vandens? Ar toli yra vandens taškas? Ar jūsų gyvenamoje
vietoje yra tinkamos sanitarinės priemonės (tualetai, dušai)? Ar jie švarūs?
Ar yra kokių nors pavojų, susijusių su vandens gavimu ar sanitarinių įrenginių
naudojimu / ar jaučiatės saugūs eidami vandens ar į tualetus / dušus? Ar
juos galima užrakinti iš vidaus, norint, kad niekas negalėtų įeiti?
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Išsilavinimas
Ar jūs šiuo metu lankote mokyklą ar kokią nors edukacinę veiklą? (Paklauskite
daugiau apie mokyklos / mokymo kurso pavadinimą, pažymius, lankomumo
reguliarumą ir kt.). Jei ne, pasiaiškinkite, kodėl ne. Ar lankėte mokyklą
prieš išsiskyrimą su šeima / namuose? Ar jums patinka eiti į mokyklą? Jei
taip, kas jums labiausiai patinka mokykloje? Jei ne, paaiškinkite priežastis.
Ar mokykloje ar pakeliui į mokyklą susiduriate su kokia nors problema? Ar
galite papasakoti man apie tai daugiau? Ar kiti vaikai, esantys [namuose]
eina į mokyklą?

Kasdieninė vaiko veikla
Kaip jūs paprastai leidžiate savo laiką? Ar žaidi su kitais vaikais? Jei taip,
ką jūs veikiate ir kur? Kiek valandų per dieną? Ar šiuo metu dirbate, kad
užsidirbtumėte pinigų? Jei taip, ką tu darai? Kiek valandų per dieną? Ką jūs
darote su uždirbtais pinigais?

Apsauga ir psichosocialinė gerovė
Kur / pas ką jūs einate aptarti problemų ar paprašyti pagalbos? Ar gaunate
paramą iš įstaigos, kurioje gyvenate? Ar turi ką nors, su kuriuo galėtum
pasikalbėti? Kas ir kuo gali tau padėti? Jei ne, paaiškinkite. Ar jaučiatės
saugūs? Ar turite kokių nors rūpesčių? Ar gerai miegate? Ar sapnuojate
košmarus? Jei taip, ar dažnai? Ar sugebi atsibusti ryte?
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Šeimos paieškos
Ar norėtumėte pagalbos ieškant savo šeimos narių? Jei taip, atkreipkite
dėmesį į tai, ką vaikas norėtų surasti, ir išsiaiškinkite bet kokią informaciją,
kurią vaikas turi apie giminaičių buvimo vietą. Jei ne, išsiaiškinkite priežastis,
dėl ko nenori rasti savo tėvų / giminaičių? Ar vyksta šeimos narių paieška? Ar
žinote, ar institucijos ar organizacijos jų jau ieško? Jei taip, kokios institucijos?
Ar jus informavo apie rezultatus?

Teisinis statusas
Ar jau kalbėjote apie savo bylą su teisininkui? Jei taip: ar jūs žinote jo vardą ar
pavardę ar organizaciją, kurioje jis dirba, arba kaip aš galiu su juo pasikalbėti?
Ar turite kokių nors dokumentų, susijusių su jumis / jūsų šeima ar jūsų byla?

Vaiko piešiniai
Galite paprašyti vaiko nupiešti ir pridėti piešinį prie BIA, jei manote, kad
vaiko amžius yra tinkamas ir jis / ji gali išreikšti save ir jūsų darbą. Jis / ji gali
nupiešti savo šeimą ar namus, kuriuose anksčiau gyveno. Galima paprašyti
nurodyti visus kambarius ir kas kur gyveno, tai gali šiek tiek paaiškinti šeimos
ryšius ir suprasti santykius šeimoje. Vaikas taip pat gali nupiešti savo gimtąjį
miestą / kaimą / kaimynus ar kitus svarbius pastatus, pvz., savo mokyklą ar
maldos namus. Be to, vaikas galėtų piešti bet ką, kas išreikš jo / jos jausmus ar
mintis. Aptarkite su vaiku tai, ką jis nupiešė, išsiaiškinkite, ar piešiniuose nėra
paslėptos simbolikos ar jausmų. Neinterpretuokite piešinio savarankiškai,
nebent turite reikiamą kvalifikaciją (specialybė, mokymai, patirtis ir kt.).

Kita
Ar nori ką nors man šiandien papasakoti?
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IV. Apsilankymai vaiko gyvenamojoje vietoje
Atkreipkite dėmesį į asmenų, apsilankymo metu gyvenančių vaiko
gyvenamojoje vietoje vardus, amžių ir lytį.
Kas šiuo metu gyvena su jumis šiuose [namuose / vietoje]? (Užrašykite
vardus, amžių, lytį.) Kiek laiko jūs čia gyvenote? Kas ruošia maistą? Kaip
dažnai jūs valgote? Kokius patiekalus valgai? Kur tu miegi šiuose [namuose]?
(patikrinkite vietą) Ką veikiate laisvalaikiu? Ką tu mėgsti daryti? Kaip jaučiatės
gyvendamas šiuose namuose? Ar tu čia laimingas?

V. Informacija, kurią turi užpildyti globėjas
Ar vaikas atrodo sveikas? Jei ne, paaiškinkite. Ar vaikas turi mitybos problemų?
Ar yra (skubių) medicininių poreikių? Jei taip, paaiškinkite. Ar vaikas turi
pakankamai drabužių, tinkamų oro sąlygoms / sezono metu, ar drabužių,
kurie leidžia jaustis patogiai (pvz., tinkamo dydžio ar stiliaus, atsižvelgiant
į religiją)? Aprašykite įspūdžius apie gyvenamąją aplinką. Ar vaikas atrodo
išsigandęs / pasyvus / nelaimingas (pateikite išsamią informaciją)? Ar yra
(neatidėliotinų) apsaugos poreikių ar rizikų, į kurias reikia atkreipti dėmesį
(pateikite išsamią informaciją)?

Ar vaikas supranta viską, ką jam sakote? Kodėl taip manote? (pvz., ne,
nesupranta, nes turiu vėl ir vėl užduoti tą patį klausimą ir diskutuoti ta pačia
tema, vis dėlto atrodo, kad vaikas nesupranta)

VI. Kontrolinis pokalbis su suaugusiu rūpintoju / globos šeima (jei tokie
yra)
Rūpintojo vardas
Lytis
Tautybė

Amžius
Santykis su vaiku

Koks yra vaiko mamos vardas?

Koks yra vaiko tėvo vardas?
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Kur vaikas gyveno? (Nurodykite vietovės, kaimo / miesto pavadinimą.)
Kaip vaikas atsiskyrė nuo savo šeimos? Ką žinote apie vaiką ir jo gyvenimą?
Kada pirmą kartą sutikote vaiką? Kiek laiko vaikas gyveno su jumis? Kaip
vaikas atvyko gyventi su jumis? Ar jūs bendraujate su vaiko tėvais ar kitais
giminaičiais? Jei taip, pateikite kontaktinę informaciją. Kokie jūsų santykiai
su vaiku? Ar galite toliau rūpintis juo / ja? Ar vaikas sveikas? Ar yra kitos
informacijos, kurią šiandien norėtumėte suteikti man?

VII. Santrauka ir rekomendacijos
Atvejo santrauka + nustatyti poreikiai + pastebėjimai

Rekomenduojami tolesni veiksmai / siuntimai pas specialistus
Saugus prieglobstis
Pabėgėlio statuso nustatymas
Apsauga
Medicininė pagalba
Alternatyvi globa
Psichosocialinė parama
Konsultacijos
Maistas
Vanduo / higiena
Išsilavinimas
Prieglauda
Laisvalaikio / bendruomenės
veikla
Reguliarūs vizitai namuose
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Kita specifinė pagalba (nurodykite):
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Geriausių interesų nustatymo
poreikis
VIII. Veiksmų planas (prioritetų tvarka)
Reikalingi
Atsakinga
Veiksmas atliktas
veiksmai / tolesni institucija /
+ data
veiksmai
paslaugų teikėjas

Įgyvendinimo
būklė
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