Zgłaszanie
maltretowania dzieci

w Kirklees

Krótki przewodnik dla wszystkich

Ulotka ta podaje informacje o maltretowaniu
dzieci i co zrobić jeśli uważasz,
że dziecko jest narażone na szkodę.
Ochrona dzieci
• Dzieci i młodzież mają fundamentalne prawo do ochrony
przed szkodą
• Zabezpieczenie i promowanie dobra dzieci jest
obowiązkiem nas wszystkich, w tym rodzice, krewni,
sąsiedzi i specjaliści

Czym jest maltretowanie dzieci?
• Osoba może maltretować lub zaniedbać dziecko przez
szkodzenie, lub przez niepodjęcie działań w celu
zapobiegania szkody
• Dzieci mogą być maltretowane w rodzinie, instytucji lub
umieszczeniu społecznym, przez znanych i zaufanych
przez nich, lub rzadzej przez nieznajomego
• Mogą być maltretowane przez dorosłych lub innych dzieci

Maltretowanie dzieci może mieć poważne
długotrwałe skutki na wszystkie aspekty zdrowia,
rozwoju i somopoczucia dziecka.

Głównymi formami maltretowania dzieci są:
Przemoc fizyczna
Uderzanie, potrząsanie, rzucanie, zatrucie, poparzenie,
utopienie, duszenie lub powodując w inny sposób szkody
fizyczne dziecku. W ciąży, nienarodzone dziecko może
zostać poszkodowane przez przemoc domową.

Nadużycie emocjonalne
Trwałe emocjonalne maltretowanie lub odrzucenie dziecka
które szkodzi ich rozwój emocjonalny. Może obejmować
mówienie dzieciom, że są bezwartościowe, niekochane, lub
nieodpowiednie. Może obejmować przerażanie,
wykorzystanie lub zdeprawowanie dzieci.

Wykorzystywanie seksualne
Zmuszanie lub zachęcanie dziecka lub młodej osoby do
udziału w aktach seksualnych. Może to także dotyczyć
udziału dzieci w oglądaniu, lub wytwarzaniu pornografii lub
oglądaniu aktów seksualnych lub zachęcaniu do zachowania
w seksualnie niewłaściwy sposób.

Zaniedbanie
Uporczywa niemożność do spełniania podstawowych
potrzeb dziecka. Może obejmować nie dawanie
odpowiedniego wyżywienia, mieszkania lub ubrania, nie
chronienie przed niebezpieczeństwem fizycznym lub
zagrożeniem, nie zapewnienia dostępu do opieki lekarskiej.
Może również obejmować zaniedbanie podstawowych
potrzeb emocjonalnych dziecka. W ciąży zaniedbanie może
wystąpić przez nadużywanie alkoholu lub narkotyków.
Dzieci mogą być maltretowane w więcej niż jeden z tych sposobów.

Jeśli podejrzewasz maltretowanie dzieci, należy to zgłosić.

Zachowanie bezpieczności dzieci jest
obowiązkiem nas wszystkich

Jeśli widzisz lub słyszysz coś, co sprawia, że myślisz, że dziecko
jest maltretowane proszę zadzwonić i porozmawiać z:

Children’s Social Care
Duty & Assessment Service
01924 326097, 01924 326076 lub 01924 431429
Poza godzinami 01484 414933
Strona internetowa: www.kirkleessafeguardingchildren.com

Po zadzwonieniu, co będzie dalej?
Rozpoczniemy dochodzenia natychmiast i zapewnimy, że obawy są
rozpatrywane jak najszybciej. Jeśli nasza ocena stwierdzi, że dziecko jest
maltretowane, będziemy współpracować z rodziną i innymi agencjami opieki
dziecka aby zapewnić, że dziecko może być chronione przed szkodą.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości
o zgłaszaniu swoich obaw
nie myśl co jeśli się mylę –
myśl co jeśli mam rację
Ta ulotka jest dostępna w innych językach, na płycie audio
CD, dużym drukiem i w brajlu.Prosimy o kontakt telefoniczny
01484 225161.
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