Schemat interwencji w przypadku
podejrzenia, że dziecko przebywa
na terytorium RP bez opieki osoby dorosłej

Podejrzewasz, że dziecko:

Zgubiło się
zadbaj o jego bezpieczeństwo
i podstawowe potrzeby
(jedzenie, ubranie, odpoczynek)
i nie pozwól dziecku oddalić się;

zawiadom policję
pod nr 112 lub 997;

równolegle powiadom
właściwy ośrodek
pomocy społecznej.

Przybyło na terytorium RP
samodzielnie lub zostało porzucone
przez rodziców/opiekunów
zadbaj o jego bezpieczeństwo
i podstawowe potrzeby
(jedzenie, ubranie, odpoczynek)
i nie pozwól dziecku oddalić się;

powiadom lokalny sąd
opiekuńczy*;

równolegle powiadom
właściwy ośrodek
pomocy społecznej.
* Jeżeli masz gotowość, możesz zgłosić się do roli
opiekuna tymczasowego dziecka. Pamiętaj,
że pełnienie tej roli oznacza pieczę nad osobą
i majątkiem dziecka.

Przebywa pod opieką osoby, która
nie jest jego opiekunem prawnym
(np. dziadek, babcia, macocha,
ojczym, ciocia, wujek, brat, siostra
lub inna osoba)
wyjaśnij, na czym polega rola
opiekuna tymczasowego;

zachęć do złożenia do
lokalnego sądu opiekuńczego
wniosku o ustanowienie opieki
tymczasowej lub/i pomóż
w przygotowaniu wniosku;
gdy nie jest to możliwe,
poinformuj właściwy ośrodek
pomocy społecznej o potrzebie
przygotowania wniosku.

Działanie realizowane w ramach projektu „Suppor�ng children, adolescents and young
refugees from Ukraine in Poland through child protec�on and educa�on” ze środków Plan
Interna�onal przekazanych przez Disaster Emergency Commi�ee. Ww. organizacje nie
ponoszą odpowiedzialności za przedstawiane treści.

Więcej informacji na stronie: standardy.fdds.pl

Schemat interwencji w przypadku
podejrzenia krzywdzenia dziecka
przez rodzica lub opiekuna
Podejrzewasz, że dziecko:

Doświadcza przemocy
z uszczerbkiem na zdrowiu*,
wykorzystania seksualnego
lub/i zagrożone jest jego życie
zadbaj o bezpieczeństwo
dziecka i odseparuj je od
rodzica/opiekuna podejrzanego
o krzywdzenie;

zawiadom policję
pod nr 112 lub 997.
* Przemoc z uszczerbkiem na zdrowiu oznacza
spowodowanie choroby lub uszkodzenia ciała
(np. złamanie, zasinienie, wybicie zęba, zranienie),
a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy,
wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej
choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itp.

Działanie realizowane w ramach projektu „Suppor�ng children, adolescents and young
refugees from Ukraine in Poland through child protec�on and educa�on” ze środków Plan
Interna�onal przekazanych przez Disaster Emergency Commi�ee. Ww. organizacje nie
ponoszą odpowiedzialności za przedstawiane treści.

Doświadcza jednorazowo innej
przemocy fizycznej (np. klapsów,
popychania, szturchania), przemocy
psychicznej (np. poniżania, dyskryminacji,
ośmieszania) lub innych niepokojących
zachowań (tj. krzyk, niestosowne
komentarze)
zadbaj o bezpieczeństwo
dziecka;

przeprowadź rozmowę
z rodzicem/opiekunem
podejrzanym o krzywdzenie;

Doświadcza zaniedbania lub
rodzic/opiekun dziecka jest niewydolny
wychowawczo (np. dziecko chodzi
w nieadekwatnych do pogody ubraniach,
opuszcza miejsce zamieszkania bez
nadzoru osoby dorosłej)
zadbaj o bezpieczeństwo
dziecka;
porozmawiaj z rodzicem/
opiekunem;

powiadom o możliwości
wsparcia psychologicznego
lub/i materialnego;

powiadom o możliwości
wsparcia psychologicznego;
w przypadku braku współpracy
rodzica/opiekuna lub powtarzającej
się przemocy powiadom właściwy
ośrodek pomocy społecznej.

w przypadku braku
współpracy rodzica/opiekuna
powiadom właściwy ośrodek
pomocy społecznej.

Więcej informacji na stronie: standardy.fdds.pl

Schemat interwencji w przypadku
podejrzenia krzywdzenia dziecka
przez osobę nieletnią (do 17 r.ż.)
(przemoc rówieśnicza)

Podejrzewasz, że dziecko:

Doświadcza ze strony innego dziecka przemocy
z uszczerbkiem na zdrowiu*, wykorzystania
seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie
zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj
je od osoby podejrzanej o krzywdzenie;

Doświadcza ze strony innego dziecka jednorazowo innej
przemocy fizycznej (np. popychania, szturchania), przemocy
psychicznej (np. poniżania, dyskryminacji, ośmieszania) lub innych
niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze)
zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj
je od osoby podejrzanej o krzywdzenie;

przeprowadź rozmowę z rodzicami/opiekunami
dzieci uwikłanych w przemoc;
równolegle powiadom lokalny sąd rodzinny
lub policję wysyłając wniosek**.
* Przemoc z uszczerbkiem na zdrowiu oznacza spowodowanie choroby lub
uszkodzenia ciała (np. złamanie, zasinienie, wybicie zęba, zranienie), a także
m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego
kalectwa, trwałej choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itp.
** Skorzystaj z wzoru wniosku o wgląd w sytuację dziecka/rodziny, który
dostępny jest na stronie standardy.fdds.pl

Więcej informacji na stronie: standardy.fdds.pl

przeprowadź rozmowę i opracuj działania naprawcze,
osobno z rodzicami dziecka krzywdzącego
i krzywdzonego;
w przypadku powtarzającej się przemocy powiadom
lokalny sąd rodzinny wysyłając wniosek*.
* Skorzystaj z wzoru wniosku o wgląd w sytuację dziecka/rodziny,
który dostępny jest na stronie standardy.fdds.pl

Działanie realizowane w ramach projektu „Suppor�ng children, adolescents and young refugees from
Ukraine in Poland through child protec�on and educa�on” ze środków Plan Interna�onal
przekazanych przez Disaster Emergency Commi�ee. Ww. organizacje nie ponoszą odpowiedzialności
za przedstawiane treści.

Schemat interwencji w przypadku
podejrzenia krzywdzenia dziecka
przez osoby trzecie
(np. wolontariusze, pracownicy organizacji/instytucji oraz inne
osoby, które mają kontakt z dzieckiem)

Podejrzewasz, że dziecko:

Doświadcza przemocy z uszczerbkiem
na zdrowiu*, wykorzystania seksualnego
lub/i zagrożone jest jego życie
zadbaj o bezpieczeństwo
dziecka i odseparuj je od osoby
podejrzanej o krzywdzenie;
zawiadom policję pod nr 112 lub 997.
* Przemoc z uszczerbkiem na zdrowiu oznacza spowodowanie
choroby lub uszkodzenia ciała (np. złamanie, zasinienie,
wybicie zęba, zranienie), a także m.in. pozbawienie wzroku,
słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej
choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itp.

Doświadcza jednorazowo innej
przemocy fizycznej (np. klapsów,
popychania, szturchania) lub
przemocy psychicznej (np. poniżania,
dyskryminacji, ośmieszania)
zadbaj o bezpieczeństwo dziecka
i odseparuj je od osoby podejrzanej
o krzywdzenie;

zakończ współpracę/rozwiąż umowę
z osobą krzywdzącą dziecko.

Doświadcza innych niepokojących
zachowań (tj. krzyk, niestosowne
komentarze)
zadbaj o bezpieczeństwo
dziecka i odseparuj je od osoby
podejrzanej o krzywdzenie;
przeprowadź rozmowę
dyscyplinującą, a w przypadku
braku poprawy zakończ
współpracę.

Jest zagrożone przestępstwem handlu ludźmi
jeżeli masz taką możliwość zadbaj
o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj
je od osoby podejrzanej o krzywdzenie

Więcej informacji na stronie: standardy.fdds.pl

zawiadom policję
pod nr 112 lub 997;

równolegle zgłoś sytuację pod nr +48 664 974 934
lub wyślij maila na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl.

Działanie realizowane w ramach projektu „Suppor�ng children, adolescents and young refugees from
Ukraine in Poland through child protec�on and educa�on” ze środków Plan Interna�onal
przekazanych przez Disaster Emergency Commi�ee. Ww. organizacje nie ponoszą odpowiedzialności
za przedstawiane treści.

