
Specialistų ir 
ekspertų pagalba 
po šeimos nario 
nužudymo arba 
savižudybės 
artimoje 
aplinkoje
Mes patys tai patyrėme ir 
suprantame, kad galite būti 
tokių žinių priblokšti. 

Mūsų patyrę atstovai gali jums padėti.

Ką mes darome:
Mes pirmiausia siekiame padėti gedinčioms dėl nužudymo arba 
savižudybės artimoje aplinkoje šeimoms.

Kad tai padarytume, mes:
• Suprasdami ir užjausdami jus išklausome.
• Užtikriname, kad jūsų balsas būtų išgirstas.
• Teikiame specialistų ir patyrusių atstovų pagalbą.
• Naudojame šią patirtį, kad padėtume jums nužudymo artimoje aplinkoje 
peržiūros posėdžiuose, sudėtingų bylų peržiūrų posėdžiuose, psichikos 
sveikatos peržiūrose, mirties nustatymo ir panašiuose tyrimuose.
• Drauge sutelkiame šeimas, kad jos galėtų pasidalyti savo pasakojimais 
ir iš tarpusavio paramos gautų naudos.
• Sukuriame galimybes susitikti šeimoms, pasidalyti savo pasakojimais 
ir gauti naudos iš tarpusavio paramos.

Mūsų paslaugos yra nepriklausomos, nemokamos ir priklauso nuo jūsų.



Ką mums pasakė šeimos:

Jei smurto artimoje 
aplinkoje sąlygomis dėl 
įvykusio nužudymo arba savižudybės 
netekote savo šeimos nario arba draugo, esame tam, kad padėtume.

Susisiekite su mumis el. paštu info@aafda.org.uk arba paskambinkite 
telefonu numeriu 
Mūsų įprastas darbo laikas yra nuo 9.00 val. iki 17.00 val., tačiau galime 
atsiliepti į skambučius po darbo valandų.

Jei negalėsime atsiliepti, palikite pranešimą, ir mes kuo skubiau jums 
perskambinsime.

Kas mes?
AAFDA turi daugiau kaip 11 metų atstovavimo šeimoms patirties po šeimos 
nario ar draugo nužudymo arba savižudybės patyrus smurtą artimoje 
aplinkoje. AAFDA buvo įkurta po to, kai jos įkūrėjas (-a) dėl nužudymo 
artimoje aplinkoje neteko šeimos narių.
 
Mūsų patyrę specialistai yra aukštos kvalifikacijos ir puikiai išmanantys 
visus smurto artimoje aplinkoje aspektus ir po nužudymo arba savižudybės 
artimoje aplinkoje vykstančius procesus. Visi mūsų atstovai turi patirties 
nužudymų arba savižudybių dėl smurto artimoje aplinkoje srityje, todėl 
sudaro galimybę mūsų tarnybai skatinti tarpusavio bendradarbiavimą.
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„AAFDA suteikė 
man jėgų, kad 
mano dukters 

balsas būtų 
išgirstas“

„AAFDA buvo 
lyg gelbėjimosi 

lynas“
„AAFDA vedė 

mane ta kryptimi, 
kad klausimai 
būtų atsakyti“

„Be savo atstovo 
šio proceso 
nebūčiau 

išgyvenęs (-usi)“
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