
J. : Vai Rowan ir konfidenciāls pakalpojums?    Rowan atrašanās vieta 
 
Vairākumā gadījumu konfidencialitāte tiek saglabāta 
 
Konfidencialitāti nevar garantēt šādos apstākļos: 
• ja ir apdraudēta personas dzīvība vai ir nopietnas  
 traumas risks; 

• ja kļūst skaidrs, ka pāridarītājs apdraud bērnus 
vai neaizsargātus pieaugušos; 

• ja konfidencialitātes pārkāpšana attiecībā uz bērnu 
vai jaunieti ir vajadzīga saskaņā ar apgabala Bērnu  
aizsardzības komitejas reģionālo politiku un  
procedūrām; 

• ja pārkāpuma atklāšanu pieprasa likumdošana; 

• ja vardarbības upuris ir neaizsargāts pieaugušais. 
 
Mēs to iepriekš apspriedīsim ar jums. 
 
 
 
Sīkākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar: 
 
Rowan pa tālr. 0800 389 4424 vai tīmekļa vietnē 
 www.therowan.net 

 
Šo informatīvo lapu var dabūt pēc pieprasījuma pieejamos  
formātos, tostarp Braila rakstā, CD un mazākumtautību 
valodās.



J.: Ar ko es tikšos šajā centrā? 

Īpaši apmācīti ārsti un sertificētas 
medicīnas māsas piedāvās jums palīdzību 
un aprūpi. 

 
J.: Vai es drīkstu paņemt kādu sev līdz? 

Rowan piedāvās ērtu un drošu vietu tiem,  
kas cietuši no izvarošanas, seksuālas 
vardarbības un izmantošanas, kā arī viņu  
ģimenēm un draugiem, kas vēlas viņus 
pavadīt. 

 
J.: Kad Rowan ir atvērts? 

Ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat sazināties  
ar biroju no pirmdienas līdz piektdienai no 
9.00 līdz 17.00 pa tālr. 9442 4340. Ja vēlaties 
ziņot par negadījumu un saņemt atbalstu un 
palīdzību, jūs varat piezvanīt palīdzības  
dienestam, kas strādā 24 stundas diennaktī 
365 dienas gadā pa tālruni 0800 389 4424. Ja  
esat nolēmuši vispirms ziņot policijai, tā 
nekavējoties sazināsies ar mums, lai 
piedāvātu jums atbalstu un pakalpojumus. 

 
J.: Vai man ir iepriekš jāpiesakās, lai apmeklētu  
Rowan? 
Jā, jums iepriekš. jāpiesakās. Jūs varat piezvanīt mums 
tieši, lai apspriestu iespējamos variantus un 
vienotos par Rowan apmeklējuma laiku, vai 
arī gadījumā, ja esat sazinājušies ar policiju,  
mēs ar to vienosimies par jūsu apmeklējuma  
laiku. 

J.: Kāds atbalsts un pakalpojumi man būs 
pieejami?  
 

• emocionāls atbalsts; 

• ārkārtas kontracepcija; 

• ja nepieciešams, tiesu medicīnas 
pārbaude, ko veiks īpaši apmācīts ārsts. 
Tiesu ekspertīzes pierādījumus  
var uzglabāt pietiekami ilgu laiku, līdz jūs 
izlemsit, vai vēlaties ziņot par negadījumu 
policijai; 
 

• seksuāli transmisīvas infekcijas 
pārbaude un ārstēšana; 
 

• palīdzība ziņojums uzrakstīšanā policijai; 
 
• palīdzība, vēršoties citos atbalsta 

dienestos, kā, piemēram, konsultāciju 
dienestos, vietējā seksuālās veselības 
klīnikā, Ziemeļīrijas Cietušo atbalsta 
dienestā; 

 
• turpmākais atbalsts; 

• HIV riska novērtējums. 

J.: Kas ir Rowan? 

Rowan it speciālistu reģionālais centrs, kas 
sniedz virkni pakalpojumu un atbalstu 
seksuālās vardarbības upuriem, tostarp 
izvarošanas un seksuālas izmantošanas 
upuriem. Mēs esam šeit, lai palīdzētu jums  
atveseļoties gan fiziski, gan emocionāli. 
 

J.: Kā es varu sazināties ar Rowan? 

Jūs varat piezvanīt mums pa tālruni: 0800 389 
4424 (bezmaksas rālrunis 24/7) vai arī iegūt 
sīkāku informāciju tīmekļa vietnē 
www.therowan.net. Ja jūs mums piezvanīsit, 
mēs varam sniegt jums emocionālu atbalstu; 

ja vēlēsities, palīdzēt jums uzrakstīt ziņojumu 
policijai, ja vēl to neesat izdarījuši; palīdzēt 
jums vērsties citos atbalsta dienestos, kā, 
piemēram, konsultāciju dienestos, vietējā 
seksuālās veselības klīnikā, Ziemeļīrijas 
Cietušo atbalsta dienestā, un sniegt atbalstu 
jūsu partneriem, ģimenei un draugiem. 
 
J.: Kam paredzēti šie pakalpojumi? 

Rowan sniedz pakalpojumus vīriešiem, 
sievietēm, jauniešiem, jaunietēm un visu 
vecumu bērniem Ziemeļīrijā. 


