
PATIKIMUMO VERTINIMAS PABĖGĖLIŲ 
PRIĖMIMO KONTEKSTE: II DALIS

Tarptautiniai nuotoliniai mokymai, 2021 lapkričio 3 d. 

9:00 – 9:05 Pradžia

9:05 – 10:35 Kankinimų bei traumų aukos + savipriežiūra, Dr. Lilla Hárdi
- Kas yra kankinimas, penkių lygmenų kankinimo žala
- Ankstyvas kankinimo aukų atpažinimas
- Medicininės ir psichologinės kankinimo pasekmės ir jų gydymas, įskaitant
potrauminio streso sutrikimą (PTSS), aukų reabilitacija
- Savipriežiūra, perdegimo ir traumatizavimosi prevencija dirbantiems su aukomis

10:35 – 10:45 Kavos pertrauka

10:45 – 12:15 Seksualinė-emocinė orientacija ir lyties tapatybė prieglobsčio
bylose, Zsolt Szekeres
- Bendravimo ir patikimumo vertinimo sunkumai LGBT+ prieglobsčio bylose, 
specifinis LGBT+ pabėgėlių pažeidžiamumas, DSHH modelis
- Darbas su LGBT+ prieglobsčio prašytojais nedraugiškoje priimančiojoje
visuomenėje, praktiniai iššūkiai ir sprendimai

12:15 – 12:25 Kavos pertrauka

12:25 – 13:55 Nelydimi nepilnamečiai prieglobsčio sistemoje, Zsolt Szekeres
- Sąvokos ir sąlygos, vaiko teisių sistema
- Sprendimų, naudingiausių vaiko interesams, nustatymas prieglobsčio kontekste
- Nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų specialieji poreikiai ir
pažeidžiamumas
- Bendravimas su vaikais prieglobsčio kontekste

13:55 – 14:00 Pabaiga



Renginys yra projekto "Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio sistemoje" dalis, bendrai finansuojama iš
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų.

LEKTORIAI

Zsolt Szekeres yra Vengrijos
Helsinkio komiteto vyresnysis
teisininkas. Jo ekspertizės laukas
yra teisinės pagalbos teikimas ir
atstovavimas nelydimiems
prieglobsčio prašantiems vaikams. 
Jis atliko lemiamą vaidmenį
kuriant pirmąjį NVO ir valstybės
institucijų interesų vertinimo
forumą. Be darbo su prieglobsčio
prašančiais vaikais, Zsolt turi daug
patirties LGBT+ prieglobsčio
prašytojų temoje, kuri yra
ypatingai sudėtinga dabartinėje
Vengrijos situacijoje.
Zsoltas yra parašęs straipsnių apie
prieglobsčio, vaikų, LGBT+ 
prieglobsčio prašytojų teisę.

Lilla Hárdi yra gydytoja, 
psichiatrė, psichoterapeutė ir
psichoanalitikė. Nuo 1993 m. ji 
dirba pabėgėlių psichinės
sveikatos ir kankinimo aukų
klinikinio gydymo srityje. 
Būdama Cordelia fondo
kankinimų aukų reabilitacijai
fondo medicinos direktore nuo
1996 m. ji asmeniškai
egzaminavo kankinimų ir kitų 
žmogaus teisių pažeidimų aukas. 
Lilla dėstė paskaitas šia tema
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu
ir parašė daugybę straipsnių, 
monografijų ir knygų skyrių, 
susijusių su psichologinėmis
kankinimo pasekmėmis ir
pabėgėlių psichine sveikata.


