Tu znajdziesz wi cej informacji

Kto opiekuje si dzie mi?
Bycie rodzicem to wymagaj ca praca 24 godziny na dob . Przy
takim nawale obowi zkówe nic w tym dziwnego, e rodzicom
jest trudno sobie z tym poradzi!.
Wi kszo#! rodziców musi sp dza! cz #! czasu z dala od
swoich dzieci, czy to z powodu pracy czy wyj#cia gdzie#
wieczorem. Znalezienie kogo# odpowiedniego do opieki nad
dzieckiem mo e si okaza! trudne, jak równie kosztowne.
Jednak dzieci licz na to, e doro#li b d je chronili a rodzice
s odpowiedzialni za zapewnienie, by ich dzieci czu'y si
dobrze i mia'y dobr opiek , gdy rodziców nie ma w domu.
Nie ma regu'y mówi cej o tym, od którego roku ycia dzieci
mog zostawa! same w domu. Zale y to od tego, czy dziecko
jest na tyle dojrza'e, by potrafi'o si zachowa! w nag'ym
wypadku oraz czy nie ma nic przeciwko temu, e zostaje samo.
Dzieci dojrzewaj w ró nym wieku. Ka de dziecko jest inne.
A wi c jak rodzice mog okre#li!, czy ich dziecko jest
wystarczaj co dojrza'e? Czy bezpiecznie jest zostawia! dziecko
bez opieki? Jak si czuj dzieci zostawiane same i co o tym
my#l ? Jakie s niebezpiecze/stwa i ryzyka?
Ta broszurka zosta'a opracowana, by pomóc Ci w
podejmowaniu w'a#ciwych decyzji dotycz cych opieki nad
Twoim dzieckiem, kiedy nie ma Ci w domu.
Dzieci zostawione same w domu cz sto czuj si smutne i
samotne.

Child Protection Partnership
Tel: 01224 814646
Email: ask@childprotectionpartnership.org..uk
Adres www: childprotectionpartnership.org.uk

Daycare Trust
(organizacja na rzecz opieki nad
dzie mi)
Tel: 020 7739 2866
Internet: www.daycaretrust.org.uk

U#wiadamia potrzeb opieki nad
dzie!mi, która b dzie przyst pna,
dost pna i dobrej jako#ci. Dostarcza
rodzicom informacji na temat ró nych
mo liwo#ci opieki nad dzie!mi.

Royal Society for the Prevention of
Accidents (Królewskie Stowarzyszenie
na rzecz Zapobiegania Wypadkom)
Tel: 0121 248 2000
Internet: www.rospa.co.uk

Mo e dostarczy! rodzicom informacje
oraz ulotki na temat bezpiecze/stwa w
domu.

S)u*by Lokalne
Policja, pomoc spo'eczna
i pomoc rodzinom
- dane kontaktowe mo na znale@! w
lokalnej ksi ce telefonicznej

Lokalna policja, pomoc spo'eczna i
organizacje dzia'aj ce na rzecz rodzin
badaj powa ne przypadki dzieci
zostawianych w domu bez opieki.
Pomoc spo'eczna zapewni wsparcie
rodzinom w trudnej sytuacji.

Scottish Childminding Association
(Szkockie Stowarzyszenie Opiekunek
do Dzieci)
Tel: 01786 449063
Internet: www.childminding.org

Promuje profesjonalnych
opiekunów/opiekunki do dzieci
zapewniaj cych dobr jako#! opieki
nad dzieckiem i jego wychowania.
Dostarcza informacji u ytecznych dla
opiekunów/opiekunek i rodziców na
temat opieki nad dzie!mi.

One Parent Families Scotland
(Szkockie Stowarzyszenie Rodziców
Samotnie Wychowuj/cych Dzieci)
Tel: 0131 556 3899
Internet: www.opfs.org.uk

Doradza i udziela informacji rodzicom
samotnie wychowuj cym dzieci.

CHILDREN 1st
(Po Pierwsze Dzieci)
Tel: 0131 446 2300
Email: info@children1st.org.uk
Internet: www.children1st.org.uk

CHILDREN 1st d y do zapewnienia
ka demu dziecku w Szkocji
bezpiecznego dzieci/stwa. Wspieramy
rodziny w trudnej sytuacji, chronimy
dzieci, by nie sta'a si im krzywda i
nie by'y zaniedbywane, pomagamy
doj#! do siebie dzieciom, które by'y
maltretowane. Promujemy prawa
dziecka i bronimy ich interesów.

National Child Protection Line
(Krajowa Linia Ochrony Dzieci)
Bezp'atna linia: 0800 022 3222
Internet: www.inforscotland.com/
childprotection

Pod tym numerem mo na
porozmawia! i uzyska!
porad /informacj na temat wszystkich
kwestii zwi zanych z ochron dzieci.

ParentLine Scotland
(Szkocki Telefon Zaufania dla Rodziców)
Tel: 0808 800 2222

ParentLine Scotland to bezp'atny
telefon zaufania dla rodziców w
Szkocji. Mo na tu zdoby! informacje,
znale@! wsparcie emocjonalne i zosta!
wys'uchanym.

Dzi kujemy NSPCC & Children 1st za zgod
na powielanie tej broszurki w Szkocji

Samo w domu
rady dla rodziców
Polish

Pami taj …
Nigdy nie zostawiaj niemowl t lub
ma'ych dzieci samych w domu
(#pi cych lub nie), nawet tylko na
kilka minut.
Wi kszo#! dzieci w wieku poni ej
13 lat nie jest wystarczaj co
dojrza'a, by poradzi! sobie w razie
nag'ego wypadku i nie powinna by!
zostawiana w domu na d'u ej ni
krótk chwil .
Je eli naprawd musisz zostawi!
dzieci same, udziel im jasnych
instrukcji, jak si zachowa! w
przypadku jakiego# problemu.
Zostaw im list osób, którym ufasz,
do których mog'yby pój#! lub
zadzwoni!, np. s siadówczy
cz'onków rodziny. Pami taj
równie , aby przed wyj#ciem usun !
wszystkie niebezpieczne przedmioty
b d ce w zasi gu dzieci (np.
lekarstwa, #rodki chemiczne, zapa'ki
czy ostre narz dzia)
Nawet, je#li zostawiasz w domu
nastolatki, upewnij si , czy im to nie
przeszkadza i czy wiedz , jak w
razie potrzeby skontaktowa! si ze
s'u bami ratowniczymi. Je#li to
mo liwe, zostaw numer telefonu,
pod którym mog Ci zasta!.
Nigdy nie zostawiaj dzieci w wieku
poni ej 16 lat bez opieki na noc.

Wybór opiekuna lub
opiekunki do dzieci
Kieruj si swoimi
instynktami. Je eli masz jakie#
w tpliwo#ci odno#nie
opiekuna/opiekunki do dzieci czy
innej osoby maj cej nad nimi
czuwa!, nie przyjmuj jej. Pro#
zawsze o przynajmniej 2
referencje i dok'adnie je
sprawdzaj.
O ile to mo liwe wybierz
opiekuna/opiekunk powy ej 16
roku ycia. Osoby do lat 16 nie
ponosz odpowiedzialno#ci za
adn krzywd , która stanie si
dziecku, którym si opiekuj .
Pami taj jednak, e niekiedy
nawet 16-letnie osoby mog nie
by! wystarczaj co dojrza'e.
Wszystkie osoby
profesjonalnie zajmuj ce si
opiek nad dzie!mi powinny by!
zarejestrowane w lokalnym
urz dzie. Aby otrzyma! list
opiekunów w swojej okolicy,
skontaktuj si z lokalnym
wydzia'em pomocy spo'ecznej
(jest wpisany w ksi ce
telefonicznej pod nazw
Twojego lokalnego urz du)
S'uchaj swoich dzieci.
Je eli sprawiaj wra enie
niezadowolonych z osoby, która
si nimi opiekuje, spróbuj
znale@! kogo# innego.

Prawo nie okre#la minimalnego wieku dzieci, które
mog zostawa! w domu bez opieki. Jednak,
niezgodne z prawem jest pozostawienie dzieci w
warunkach, w których mog'yby narazi! si na
jakiekolwiek niebezpiecze/stwo. Rodzice mog
zosta! postawieni w stan oskar enia, je eli
pozostawi dzieci w warunkach, w których mo e
sta! si im krzywda.
Zostawianie ma'ych dzieci samych nigdy nie jest
dobrym pomys'em.
Prawo nie okre#la równie minimalnego wieku
opiekunów do dzieci. Je eli zatrudniasz opiekuna
lub opiekunk poni ej 16 roku ycia, zatrudniasz
dziecko. Je#li co# si stanie, to Ty b dziesz
odpowiedzialny zarówno za opiekuna/opiekunk ,
jak i za swoje w'asne dzieci.

Czterech rodziców powiedzia'o nam, dlaczego zostawia
swoje dzieci same w domu. Po przeczytaniu ka dej
wypowiedzi zakre#l odpowiednie okienko w zale no#ci od
tego czy uwa asz, e ich zachowanie jest OK czy te nie.
Nast pnie porównaj swoje odpowiedzi z radami po
przeciwnej stronie.

Je eli rodzic lub opiekun
nie zaspokaja
podstawowych potrzeb
dziecka takich jak jedzenie
czy ciep'e ubranie lub
ci gle zostawia dziecko bez
opieki, traktowane jest to
jako zaniedbanie.
Zaniedbanie jest czym#
równie powa nym jak inne
formy zn cania si nad
dzie!mi, poniewa wp'yw,
jaki wywiera to na dziecko
mo e by! równie szkodliwy
i d'ugotrwa'y. Zaniedbane
dzieci mog by! zamkni te
w sobie, nieszcz #liwe lub
wyj tkowo agresywne, na
czym mo e ucierpie! ich
nauka lub stosunki z

równie#nikami.

A teraz przyjrzyjmy si temu
z punktu widzenia dziecka...

Usypianie niemowl cia sprawia mi trudno#!. Przysn 'o dok'adnie w
momencie, kiedy wychodzi'em odebra! mojego syna ze 'obka. Nie
przysz'o mi do g'owy, e mo e mu si co# sta! w ci gu zaledwie 15
minut.
OK
Nie OK

Nigdy nie jest OK zostawia! niemowl cia samego, nawet tylko na
par minut. Co, je#li dziecko obudzi'o si dok'adnie w chwili wyj#cia
rodzica z domu? Dla niemowl cia 15 minut to bardzo du o czasu, w
którym czuje si porzucone i p'acze. Równie ryzyko jest du e. Co
by by'o, gdyby dziecku zrobi'o si niedobrze albo wybuch'by po ar?

Przyjació'ka wpada i zajmuje si moim synem, kiedy ja jestem w
pracy, ale po po'udniu sama musi i#! do pracy. Syn zostaje sam w
domu tylko przez mniej wi cej godzin , dopóki ja nie wróc . Jak na
trzylatka jest ca'kiem rozs dny i jak na razie nic si z'ego nie
przydarzy'o. Nic innego nie mog zrobi! dopóki nie znajdzie si
miejsce w 'obku.
OK
Nie OK

Trudno jest radzi! sobie jednocze#nie z prac i dzie!mi, zw'aszcza,
kiedy brak miejsc w 'obkach a profesjonalni
opiekunowie/opiekunki do dzieci s drodzy. Ale ma'e dzieci nigdy
nie powinny zostawa! same w domu, nawet tylko na chwil .
Godzina sp dzona bez rodzica czy innego opiekuna mo e by!
godzin poczucia samotno#ci i smutku. Poza tym na ma'e, ciekawe
wszystkiego dziecko czyha wiele niebezpiecze/stw.

Ka de z nas ma bardzo absorbuj c prac i je eli chce rozwija!
swoj karier , musi jej po#wi ca! wiele godzin. Dzieci maj klucz,
by po szkole mog'y same wróci! do domu i zaj ! si sob przez dwie
lub trzy godziny. Poniewa maj 8 i 11 lat, wydaje nam si , e s za
du e na opiekunk . Poza tym sprawiaj wra enie szcz #liwych ze
swoimi komputerami i sprz tem stereo.

Wi kszo#! dzieci w wieku od 8 do 11 lat nie jest wystarczaj co
dojrza'a, by zostawa! w domu bez opieki d'u ej ni na bardzo krótk
chwil – i na pewno nie ka dego dnia. Zanim podejmiesz decyzj ,
upewnij si , e Twoje dzieci s zadowolone i czuj si pewnie
zostaj c same w domu i e wiedz dok'adnie, gdzie jeste# i co zrobi!,
je#li co# si wydarzy. Pami taj, e to niesprawiedliwe oczekiwa! od
starszych dzieci, które same nie s jeszcze dojrza'e, e b d si
zajmowa'y m'odszym rodze/stwem. Pami taj tak e, e dla
wi kszo#ci dzieci czas sp dzony z rodzicami jest du o cenniejszy ni
dobra materialne.

OK

Czym jest
zaniedbanie?

Co mówi/ przepisy prawa?

Co o tym s/dzisz?

Nie OK

Sama wychowuj dwóch ch'opców – m'odszy ma 2 latka a starszy
nieca'e 6 lat. Jedynym sposobem dla mnie, by gdzie# wyj#!
wieczorem to zrobi! to kiedy #pi . Wychodz tylko na kilka godzin.
Oni i tak nigdy si nie budz , wi c nie ma w tym nic z'ego.
OK

Nie OK

Zostawianie ma'ych dzieci samych w domu w nocy nigdy nie jest
bezpieczne, nawet je#li #pi . A je#li si nagle obudz , bo przy#ni
im si co# z'ego i zaczn Ci szuka!? Ciemno#! mo e ich
przerazi! i jest zbyt wiele niebezpiecze/stw, z powodu których
lepiej nie ryzykowa!. Dla rodzica samotnie wychowuj cego
dziecko znalezienie czasu dla siebie mo e by! bardzo trudne.
Mo e warto poszuka! innego samotnego rodzica w okolicy i
spróbowa! si czasem wymienia! w roli opiekuna?

PAMIETAJ, NIGDY NIE WARTO NARA:A; BEZPIECZE=STWA
LUB DOBREGO SAMOPOCZUCIA TWOJEGO DZIECKA

