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2 priedas. Pažeidžiamumo nustatymo testas1,2 

Ši priemonė gali būti vykdoma pokalbio forma arba skirtingais būdais, ieškant 
informacijos globėjo ir vaiko pokalbių metu ir (arba) renkant informaciją iš 
kitų šaltinių (pvz., psichologų, socialinių darbuotojų, rūpintojų).

                                 
1. UNHCR and IDC, 2016, Vulnerability Screening Tool – Identifying and addressing vulnerability: a tool for asylum and migration 
systems: http://www.refworld.org/pdfid/57f21f6b4.pdf.
2. UNHCR, The Heightened Risk Identification Tool User Guide highlights critical professional practice guidelines for undertaking 
vulnerability screening: http://www.refworld.org/pdfid/4c46c6860.pdf.

Įvadas Atlikta?
Pašnekovas, vertėjas ir kiti dalyvavę prisistatė
Paaiškintas pokalbio tikslas ir trukmė
Paaiškintas interviu konfidencialumas

Paaiškinta pašnekovo teisė bet kada nutraukti 
pokalbį

Gautas pašnekovo sutikimas dalyvauti pokalbyje

Paaiškinta, kodėl reikalingas pašnekovo 
sąžiningumas

Paaiškinti interviu lūkesčiai / rezultatai 

Asmeniniai vaiko duomenys
Vardas (pavardė, vardas)
Gimimo data (metai / mm / dd)

Kilmės šalis

Vieta / gyvenamoji vieta

Registracijos / ID numeris

Etninė grupė

Lytis V M

Rizikos rodikliai
Atskirtas vaikas (be tėvų, bet su giminaičiais 
toje pačioje stovykloje / bendruomenėje)

Praeitis Dabartis

Nelydimas vaikas (gyvena vienas arba 
juo laikinai rūpinamasi stovykloje / 
bendruomenėje)
Našlaitis / jaunuolis

Paauglys tėvas

1.

2.

3.

4.
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Rizikos rodikliai
Vaiko vadovaujama šeima / šeima (pvz., 
16 metų amžiaus paauglys rūpinasi savo 
jaunesniaisiais broliais ir seserimis – visi jie 
yra nelydimi)

Praeitis Dabartis

Asmuo, sergantis lėtinėmis ligomis 
(sveikatos būklė, kuriai reikalingas ilgalaikis 
gydymas ir vaistų vartojimas ir (arba) 
gydytojo priežiūra / stebėjimas; pvz., 
diabetas, kvėpavimo takų ligos, vėžys, 
tuberkuliozė, ŽIV ar širdies ligos)

Priklausomybės 

Mintys apie savižudybę

5.

6.

9.

10.

Fizinės ir psichinės sveikatos – gerovės 
problemos 

Asmuo, turintis kitokią sveikatos būklę, 
turinčią didelę įtaką gebėjimui būti 
savarankišku ir vykdyti kasdienines veiklas
Psichinės ligos (pvz., depresija, nerimo 
sutrikimas, psichozė, epilepsija)

7.

8.

Savęs žalojimas

Benamis vaikas

11.

12.

Nesaugi padėtis gyvenant su šeimos 
nariu/-iais
Nesaugus gyvenimas su ne šeimos nariu/-
iais (pvz., globos namuose)

13.

14.

Maisto, vandens, pastogės ar kitų 
pagrindinių poreikių stoka
Mokyklinis amžius, bet nelanko mokyklos

15.

16.

Specialieji ugdymo poreikiai (to negalima 
patenkinti įprastoje klasėje ar be pagalbos 
mokantis)

Atmetimas ar persekiojimas savoje 
bendruomenėje (pvz., dėl socialinių 
papročių pažeidimo)

17.

18.
Saugos problemos

Rizika tapti šeimos nario/-ių smurto ar 
aplaidumo auka 

19.



Rizikos rodikliai
Rizika tapti ne šeimos nario/-ių seksualinio 
išnaudojimo ir (arba) seksualinės 
prievartos auka

Praeitis Dabartis

Gali patirti smurtą dėl savo seksualinės 
orientacijos ir (arba) lytinės tapatybės 
(LGBTI: lesbietės, gėjai, biseksualai, 
transseksualai ar interseksualai)

Ankstyva santuoka

Ankstyvas nėštumas

20.

21.

24.

25.

Prekybos žmonėmis auka (pvz., 
prostitucija, kitos seksualinio išnaudojimo 
formos, vergija, priverstinis darbas, organų 
pašalinimas) – nurodykite tikslią riziką 
žemiau esančioje pastabų lentelėje
Įsitraukimas į seksualinę veiklą dėl 
išgyvenimo 

22.

23.

Liudijo dėl nužudytų asmenų ir (arba) dėl 
fizinio smurto prieš kitus
Buvo užverbuotas vaiku kareiviu 

26.

27.

Buvo verčiamas žaloti kitus ir (arba) daryti 
kitas nusikalstamas veikas

28.
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Neturi teisinių dokumentų29.
Be pilietybės30.

Gresia deportacija ar grąžinimas31.
Sulaikytas (savavališkai), įkalintas ar kitoje 
nelaisvėje

32.

Jaunesni nei 18 metų asmenys, įtariami, 
kaltinami ar pripažinti pažeidę įstatymus

33.

Kita:34.

Pokalbio pabaiga Atlikta?
Pašnekovo buvo klausiama, ar jis turi papildomos 
informacijos
Visi klausimai, į kuriuos turi būti atsakyta 
pašnekovui, arba tolesnių veiksmų poreikis (dar 
neįtrauktas į apskaitą) nurodomi žemiau esančioje 
„pastabų“ dalyje
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Pašnekovui pranešta apie kitą/-us žingsnį/-ius ir 
(arba) nukreipimą/-us

Pokalbio pabaiga Atlikta?

Bendras rizikos įvertinimas

Akivaizdus 
pažeidžiamumas. 
Didelė grėsmė asmens 
saugumui, dėl kurios 
reikia nedelsiant įsikišti 
ir (arba) imtis tolesnių 
veiksmų per kelias 
dienas

Didelio pažeidžiamumo 
tikimybė, jei nebus 
numatytos pagalbos 
priemonės. Didelio 
pavojaus asmens 
saugumui tikimybė, 
skubios intervencijos 
reikalingumas ir (arba) 
tolesni veiksmai per 4–5 
savaites

Akivaizdi nedidelė 
pažeidžiamumo 
rizika. Didelio 
pavojaus asmens 
saugumui tikimybė 
nedidelė, tačiau gali 
prireikti intervencijos 
atsižvelgiant į 
konkrečius poreikius

Aukštas Vidutinis Žemas

Pastabos:

Apsaugos / saugumo

Susirūpinimą keliančios 
sritys / nukreipimo 

sritys

Prioritetas Organizacijos, į kurią 
bus nukreipta dabar ar 
ateityje, pavadinimas 

ir rūšis

Teisinės apsaugos 
(baudžiamasis 
persekiojimas)
Teisinės dokumentacijos 
/ tarptautinės apsaugos 
statuso

Psichosocialinės / 
konsultacijos

Medicinos

Paramos aukoms
Persikėlimo / perkėlimo 
į kitą ES valstybę narę

A

A

A

A

A

A
A

V

V

Ž

Ž

V

V

Ž

Ž

V Ž

V
V

Ž
Ž


