
Ar pateikėte skundą ir vis  
dar esate nepatenkintas?
Galbūt jums reikia pasikalbėti su 
kalėjimų ir probacijos ombudsmenu.

Kaip pateikti  
skundą

Tai kaip pateikti  
skundą PPO?

Laikykitės šių trijų paprastų veiksmų:

1. Pirmiausia įsitikinkite, kad praėjote visą 
kalėjimo skundų procesą.

2. Trumpai aprašykite, kodėl pateikiate 
skundą ir vis dar esate nepatenkintas.

3. Atsiųskite mums visų dokumentų kopijas, 
įskaitant visas kalėjimo skundų formas.

Kur siųsti  
skundą

Kur siųsti visus 
dokumentus?

Visų skundų dokumentų kopijas siųskite 
šiuo adresu:

Prisons and Probation Ombudsman Third 
Floor, 10 South Colonnade Canary Wharf, 
London E14 4PU

Jūsų laiškai, siunčiami kalėjimų ir probacijos 
ombudsmenui yra nemokami. Jūsų laiškų 
pašto išlaidas apmokės kalėjimas.

Prašome nesiųsti mums originalių 
dokumentų, nes jų negrąžinsime.

Kaip pateikti skundą 
kalėjimų ir probacijos 
ombudsmenui  
(angl. PPO) 

Šį lankstinuką išvertėme į 
įvairias kalbas. Jei nerandate 
lankstinuko savo kalba, 
susisiekite su mumis.
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Ar žinojote?

 ¡ Kiekvienais metais PPO gauna tūkstančius 
kalinių skundų.

 ¡ Reaguodami į šiuos skundus, kalėjimams 
teikiame rekomendacijas ir atliktų tyrimų 
rezultatais siekiame, kad visoje šalyje 
kalėjimai būtų geresnė ir saugesnė vieta 
kaliniams.

Visa tiesa  
apie PPO

 ¡ Mes nedirbame nei Kalėjimų tarnybai, 
nei Jos Didenybės kalėjimų ir probacijos 
tarnybai (angl. HMPPS).  
PPO yra visiškai nepriklausomas.

 ¡ Kalėjimo administracija neskaitys jūsų 
laiškų mums ir jie nebus panaudoti prieš 
jus. Atsiųsdami mums skundą neturėsite 
jokių problemų.

 ¡ Kiekvienais metais mes gauname 
tūkstančius kalinių skundų. Mes galime 
padėti ir jums.

 ¡ Jei sutiksime su jumis, galite sulaukti 
atsiprašymo; gali būti padengti jūsų 
nuostoliai; arba net pasikeisti įstaigos 
darbo metodai.

 ¡ Per 10 dienų nuo skundo gavimo 
informuosime jus, ar galėsime jį išnagrinėti.

Apie ką galite 
pateikti skundą?

Gerai, tai apie ką  
galiu pateikti skundą?

Skundą galite pateikti PPO dėl įvairių 
problemų, pradedant nuo to, kaip 
darbuotojai elgiasi su jumis ir baigiant  
jūsų pamestais daiktais.

Mes negalime nagrinėti:

 ¡ Lygtinio paleidimo komisijos sprendimų.

 ¡ Skundų dėl medicininės priežiūros.

 ¡ Paprastai, jei praėjo daugiau nei 
3 mėnesiai nuo galutinio kalėjimo 
administracijos atsakymo į jūsų pirminį 
skundą.

 ¡ Jei planuojate iškelti arba iškėlėte teisinę 
bylą dėl tos pačios problemos.

 ¡ Skundas turi būti susijęs su tuo, kas nutiko 
jums, o ne kitam asmeniui.

Pamesti daiktai? Manote, kad su 
jumis elgiamasi nesąžiningai? 
Kreipkitės į PPO.
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