
Co wszyscy 
musimy 
wiedzieć

Informacje dla rodzin

Chronienie dzieci 
z mniejszości 
etnicznych przed 
wykorzystywaniem 
seksualnym 

POLISH



Co musimy wiedzieć, żeby chronić 
nasze dzieci
Większość dzieci padających ofiarą wykorzystywania seksualnego nie 
mówi o tym i nie jest w stanie poprosić o pomoc. Dlatego muszą to zrobić 
dorośli. Żeby zapobiegać przemocy seksualnej w stosunku do dzieci, 
musimy rozumieć istniejące zagrożenia, wdrażać plany bezpieczeństwa 
rodzin i wiedzieć, co zrobić, kiedy mamy jakiekolwiek obawy. 

W tej ulotce staramy się zapewnić informacje niezbędne, żeby zapobiec 
wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, rozpoznać znaki ostrzegawcze i 
mieć wystarczająco dużo pewności siebie, aby zareagować.

Zawsze lepiej jest porozmawiać o obawach lub przeczuciach, niż 
ignorować je w nadziei, że wszystko jest w porządku. 

Swoje obawy można omówić, korzystając z infolinii „Stop It Now!”, gdzie 
nasi doświadczeni doradcy udzielają porad i informacji. 

Nie trzeba ujawniać swojej tożsamości, rozmowę można przeprowadzić 
anonimowo. Każdego roku rozmawiamy z tysiącami ludzi i pomagamy 
im podjąć działania w celu ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i 
wykorzystywaniem na tle seksualnym.
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Na czym polega wykorzystywanie 
seksualne dzieci? 
Ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę, że wykorzystywanie seksualne 
dzieci może przybierać różne formy.

Do wykorzystywania seksualnego dochodzi nie tylko wtedy, kiedy dorosły 
uprawia seks z dzieckiem albo dotyka dziecko w nacechowany seksualnie 
sposób, chociaż często obejmuje dotykanie intymnych części ciała dziecka 
lub nakłanianie dziecka, aby dotknęło intymnych części ciała innej osoby.

Wykorzystywanie seksualne może również obejmować inne działania, takie 
jak pokazywanie dziecku pornografii lub zmuszanie dziecka do oglądania 
czynności seksualnych.

Do wykorzystywania seksualnego dzieci dochodzi również w Internecie. 
Przykładem jest robienie i udostępnianie nacechowanych seksualnie 
zdjęć osób poniżej 18 roku życia (tak zwana pornografia dziecięca) oraz 
prowadzenie nacechowanych seksualnie rozmów z osobami poniżej 16 
roku życia, określane w języku angielskim terminem „grooming”.

Przemocy na tle seksualnym dopuszczają się najczęściej dorośli, ale w aż 
jednej trzeciej przypadków sprawcą jest osoba poniżej 18 roku życia.

W przypadku dzieci i młodzieży istnieje duża różnica pomiędzy naturalnym 
eksplorowaniem swojej seksualności a zachowaniami przemocowymi. Jako 
rodzice i opiekunowie musimy wiedzieć, na czym polega różnica, i gdzie 
możemy zasięgnąć porady w razie obaw lub wątpliwości.

Zadzwoń pod numer  
0808 1000 900, żeby 
uzyskać anonimowe 
wsparcie, albo odwiedź 
stronę internetową 
stopitnow.org.uk/helpline
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Jak duże jest ryzyko?    
Wykorzystywanie seksualne dzieci stanowi ogromny, lecz często ukryty 
problem. Dotyka dzieci o najróżniejszym pochodzeniu. 

•  Około 1 na 6 dzieci pada ofiarą wykorzystywania seksualnego. Wiele 
nikomu o tym nie mówi i nie jest znanych policji, opiece społecznej i 
pracownikom służby zdrowia. 

•  W większości przypadków sprawcą wykorzystywania seksualnego jest 
osoba znana dziecku. W około jednej trzeciej przypadków sprawcą 
wykorzystywania seksualnego jest inne dziecko lub osoba nieletnia. 

•  Dzieci z niepełnosprawnościami padają ofiarą wykorzystywania 
seksualnego częściej niż dzieci bez niepełnosprawności. 

Poczucie wstydu sprawia, że wykorzystywanie często jest przemilczane i nie 
jest zgłaszane, szczególnie wśród mniejszości etnicznych.  

Kto wykorzystuje seksualnie dzieci?    
Sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci pochodzą z różnych 
środowisk, grup etnicznych, społeczności i warstw społecznych. 

Może to być każdy – mężczyźni, kobiety, osoby samotne lub będące w 
związku, młodzież, dzieci, członkowie rodziny, przyjaciele, specjaliści. 

Dzieci najczęściej są wykorzystywane seksualnie przez kogoś,  
kogo znają i komu ufają. Są to: 

• ludzie, których znamy; 

• ludzie, których lubimy; 

• ludzie ze wszystkich warstw społecznych, kultur i środowisk. 

Jak dochodzi do wykorzystywania   
Nie jest łatwo zrozumieć, jak zwyczajni ludzie mogą krzywdzić dzieci. 
Niektórzy sprawcy seksualnego wykorzystywania dzieci wiedzą, że to, 
co robią, jest złe, i ubolewają nad swoim zachowaniem. Inni uważają, że 
postępują właściwie, zaś ich działania to sposób okazywania dzieciom miłości. 

Grooming – nawiązywanie bliskich relacji z dziećmi i dorosłymi    
Wielu sprawców przemocy na tle seksualnym potrafi łatwo nawiązać „przyjaźń” 
z dzieckiem oraz dorosłymi z jego otoczenia. Niektórzy zaprzyjaźniają się z 
rodzicami, którzy borykają się z trudnościami, niekiedy samotnie. Inni starają się 
sprawiać wrażenie godnych zaufania i oferują pomoc w opiece nad dziećmi. 
Niektórzy obejmują stanowiska cieszące się zaufaniem w społeczności, dzięki 
czemu mogą utrzymywać kontakt z dziećmi.

Sekrety
Ludzie, którzy wykorzystują seksualnie dzieci, mogą zaoferować im połączenie 
prezentów lub smakołyków oraz gróźb, co się stanie, jeśli dziecko odmówi lub 
komuś powie. Żeby utrzymać wykorzystywanie w tajemnicy, sprawca często 
posługuje się strachem, zażenowaniem lub poczuciem winy dziecka. Może 
przekonać dziecko, że jeśli komuś powie, nikt mu nie uwierzy. 

„On wygląda tak zwyczajnie, świetnie dogaduje 
się z dziećmi. Nigdy nie zgadłabym, że jest 
sprawcą wykorzystywania seksualnego.”
Matka 7-latka wykorzystywanego przez sąsiada
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Dlaczego dzieci nie mówią?    
Wiele wykorzystywanych seksualnie dzieci nie mówi o tym nikomu w czasie, 
kiedy dochodzi do wykorzystywania, ponieważ czują się zażenowane i 
upokorzone albo myślą, że nikt im nie uwierzy.

Czasem dziecko jest tak małe albo przestraszone, że nie potrafi znaleźć 
właściwych słów i nie umie wyjaśnić, co je spotkało. Czasem zaś sprawca 
przemocy potrafi tak namieszać dziecku w głowie, że dziecko nie zdaje sobie 
sprawy, że to, co je spotyka, jest złe.

Ważne jest, żeby dziecko miało zaufaną osobę dorosłą, z którą może zawsze 
porozmawiać o swoich obawach. Dzieci mogą mieć poczucie, że nikt im 
nie uwierzy, jeżeli sprawcą jest ktoś powszechnie szanowany i ceniony w 
społeczności. Dlatego ważne jest, żeby wszystkie obawy traktować poważnie i 
zgłaszać je, niezależnie od tego, kogo dotyczą.

Inne czynniki, które mogą utrudnić 
rozmawianie o wykorzystywaniu 
seksualnym dzieci wśród mniejszości 
etnicznych

Piętno – wykorzystywanie seksualne dzieci 
to bardzo wrażliwa kwestia. Wśród niektórych 
mniejszości etnicznych unika się rozmów na ten 
temat lub zaprzecza istnieniu takiego problemu. 
Niektórzy uważają, że ujawnienie obaw przyniesie 
wstyd rodzinie, spowoduje rozpad relacji 
międzyludzkich i wpłynie na perspektywy dziecka 
w przyszłości. Jednak zgłaszanie wszelkich obaw 
jest naszym obowiązkiem. Dzieci mają prawo być 
chronione przed przemocą. Jest to najważniejsze.    

Bariera językowa – dzieci i rodzice mogą mieć różne języki ojczyste, mogą 
nie mówić płynnie po angielsku. Ważne jest, aby pomimo tego rozmawiać 
o zapobieganiu krzywdom i o wszelkich zmartwieniach, być może poprzez 
zabawę lub obrazki.  

Znajomość prawa – niektórzy rodzice mogą nie rozumieć praw ochrony dziecka 
w tym kraju, ponieważ prawo w ich kraju pochodzenia może być inne. Poufna 
infolinia „Stop It Now!” może pomóc rodzicom w zrozumieniu, jakie mają prawa.  

Strach – czasem rodzice boją się, co stanie się z dzieckiem, jeśli powiedzą 
komuś o swoich obawach. Istnieją anonimowe i poufne sposoby zgłaszania 
swoich obaw, zaś nasza infolinia pomaga rodzicom działać w najlepszym 
interesie dziecka. Należy zawsze prosić o pomoc. Pamiętajcie, że nie 
jesteście sami. 

Istnieje wiele organizacji udzielających wsparcia. 

Co zwiększa ryzyko w stosunku 
do dziecka lub rodziny?  
Każde dziecko może być ofiarą wykorzystywania seksualnego. Sprawcy 
wykorzystywania dzieci pochodzą z różnych środowisk i warstw 
społecznych. Stereotypy nie odzwierciedlają rzeczywistości.   

Jednak młodzież i dzieci mogą być szczególnie narażone, jeżeli są samotne 
lub czują się odizolowane. Być może pokłóciły się z przyjaciółmi albo nie lubią 
swojego wyglądu. Ich zachowanie może stać się bardziej wyzywające albo 
mogą próbować zwrócić na siebie uwagę. Mogą zacząć zachowywać się w 
sposób bardziej ryzykowny. W takiej sytuacji stanowią większe wyzwanie dla 
nas, rodziców, więc zdarza się, że rezygnujemy, ponieważ kontakt z nimi to 
„ciężka praca”. Jednak w rzeczywistości właśnie wtedy dzieci najbardziej nas 
potrzebują. 

Niektóre czynniki sprawiające, że dziecko jest bardziej narażone:  

• brak nadzoru ze strony rodziców, nadmierne poleganie na opiekunach;

• niewystarczająca lub negatywna komunikacja;

• brak odpowiedniej edukacji seksualnej;

• duża liczba gości w domu;

• brak zrozumienia odpowiednich relacji pomiędzy dorosłymi a dziećmi;

• bycie świadkiem relacji pełnych przemocy i agresji;

• izolacja, osamotnienie, emocjonalne zaniedbywanie dzieci;

• nadużywanie narkotyków lub alkoholu w domu.



Oznaki, na które należy zwracać 
uwagę u dzieci i młodzieży    

Dzieci często nie tyle mówią nam, co pokazują, że coś im dolega. Zmiany 
zachowania mogą mieć wiele przyczyn, ale widząc połączenie różnych 
niepokojących oznak, należy poszukać pomocy lub porady. 

Na co zwracać uwagę u dzieci:
• nieoczekiwane zmiany zachowania lub osobowości;

•  cofnięcie się do zachowań typowych dla młodszych 
dzieci;

•  seksualne zabawy z użyciem zabawek lub 
przedmiotów;

• niezrozumiały strach przed ludźmi lub miejscami;

•  wykazywanie świadomości seksualnej nietypowej  
dla wieku;

• pieniądze lub prezenty o nieznanym pochodzeniu;

• stany lękowe lub depresja;

• samookaleczanie;

• stosowanie narkotyków lub picie alkoholu.

Zawsze lepiej jest porozmawiać o obawach 
lub przeczuciach, niż ignorować je w nadziei, 
że wszystko jest w porządku. Swoje obawy 
można omówić, korzystając z infolinii „Stop 
It Now!”, gdzie nasi doświadczeni doradcy 
udzielają porad i informacji.

Zadzwoń pod numer 0808 1000 900, żeby uzyskać 
anonimowe wsparcie, albo odwiedź stronę internetową 
stopitnow.org.uk/helpline. 

Więcej informacji o oznakach wykorzystywania seksualnego u dzieci 
można znaleźć online, szukając hasła „Parents Protect”. 

Oznaki sugerujące, że dorosły 
może stanowić zagrożenie   

Dzieci najczęściej są wykorzystywane seksualnie przez kogoś, kogo znają i 
komu ufają. Trudno to zaakceptować, ale oznacza to, że czasem zagrożenie 
dla dziecka stanowi członek naszej rodziny lub ktoś z przyjaciół. Dlatego 
nie możemy zapomnieć o bezpieczeństwie nawet wtedy, gdy dzieci 
przebywają w towarzystwie osób pozornie godnych zaufania, na przykład na 
spotkaniach rodzinnych lub przyjęciach. 

Oznaki, że dorosły wykorzystuje swoją relację z dzieckiem do celów seksualnych, 
mogą nie być oczywiste. Możemy odczuwać dyskomfort w związku ze 
sposobem, w jaki dana osoba bawi się z dzieckiem; być może zawsze preferuje 
jedno dziecko i stwarza powody, żeby przebywać z nim sam na sam.  

Zachowanie dorosłego lub młodego człowieka 
może być powodem do obaw, jeżeli:    
• nadmiernie ingeruje w prywatność dziecka; 

•  nalega na całowanie, przytulanie, zapasy lub łaskotki, nawet kiedy 
dziecko protestuje;

• interesuje go rozwój seksualny dziecka lub nastolatka;

•  omawia lub udostępnia dowcipy lub materiały seksualnej natury 
dziecku lub młodemu człowiekowi, przez Internet lub poza nim;

• nalega na spędzanie czasu z dzieckiem sam na sam, bez zakłóceń;

•  spędza większość wolnego czasu z dziećmi, nie interesuje go 
spędzanie czasu z rówieśnikami;

•  regularnie proponuje bezpłatną opiekę nad dziećmi albo zabiera 
dzieci na wycieczki obejmujące pobyt poza domem w nocy;

•  kupuje dzieciom kosztowne prezenty albo daje im pieniądze bez 
powodu;

•  faworyzuje konkretne dziecko, sprawia, że czuje się ono „specjalne”  
w porównaniu z resztą rodziny;

• dokucza konkretnemu dziecku.

!!

8   Zadzwoń na naszą poufną infolinię pod numer 0808 1000 900                                                stopitnow.org.uk/helpline  9



Bezpieczeństwo w Internecie
Dzieci regularnie odwiedzają inne witryny internetowe i używają innych 
aplikacji niż ich rodzice. Trudno dotrzymać im kroku w nieustannie 
rozwijającym się cyfrowym świecie.

Jednak zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom w Internecie pod wieloma 
względami przypomina zapewnianie im bezpieczeństwa w realnym świecie.

Pokaż im, jak zgłaszać niepokojące zachowania online – na przykład 
poprzez rządową agencję Child Exploitation and Online Protection 
Command albo organizację Internet Watch Foundation. Odwiedź  
ceop.police.uk/ceop-reporting

Pomagając dzieciom w bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z 
Internetu, przygotowujemy je na przyszłość. Wiele osób martwi się ilością 
czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem, ale dziecko może w 
Internecie robić mnóstwo pozytywnych rzeczy – ma dostęp do rozrywki, 
utrzymuje kontakt z przyjaciółmi, odrabia zadania domowe – dlatego 
znaczenie ma jakość czasu spędzanego przed ekranem.

Oto kilka wskazówek, jak zapewnić młodym 
ludziom bezpieczeństwo w Internecie:
•  Omów oczekiwania przed utworzeniem konta w portalu 

społecznościowym

•  Umówcie się, że zaufany dorosły zostanie dodany jako „znajomy” i 
upewnij się, że profil dziecka jest prywatny

•  Porozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach wynikających z udostępniania 
danych osobowych

•  Przypomnij dziecku, że te same reguły postępowania w Internecie 
obowiązują w domu i w szkole

•  Upewnij się, że dziecko wie, jak zgłaszać niewłaściwe zachowania i 
blokować kontakty

•  Zainicjuj rozmowę o pornografii w Internecie i związanych z nią 
niebezpieczeństwach

•  Sprawdzaj ograniczenia wiekowe gier, filmów i programów

•  Przypomnij dziecku, że może z Tobą porozmawiać, jeśli zobaczy albo 
spotka je coś niepokojącego

•  Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co jest w Internecie normalne, i jakiego 
zachowania należy oczekiwać od innych i od niego samego

•  Zachęć dziecko do krytycznego myślenia i kwestionowania tego, co 
widzi w Internecie

•  Upewnij się, że dziecko rozumie, że osoba znana wyłącznie z Internetu 
może nie być tym, za kogo się podaje

•  Pokaż dziecku, jak zgłaszać niepokojące zachowania, które widzi lub 
których doświadcza w Internecie

Możesz zacząć rozmowę od dostosowanego do 
wieku dziecka pytania:
•  Jakich aplikacji używasz?  

W jakie grasz gry?

•  Jakie lubisz strony internetowe i 
dlaczego?

•  Jak działa ta gra/aplikacja? Czy 
mogę zagrać?

•  Czy masz jakichś znajomych 
online? Kim są?

• Gdzie możesz znaleźć pomoc?

•  Czy wiesz, jak kogoś 
zablokować albo zgłosić?

•  Czy wiesz, co to są dane 
osobowe?

• Czy znasz swoje ograniczenia?

•  Czy słyszałeś/słyszałaś w szkole 
o rozsyłanych „nudesach” 
(nagich zdjęciach)?

•  Co być zrobił(a), gdyby ktoś 
poprosił Cię o „nudesy”?

•  Czy zdarzyło Ci się rozmawiać z 
nieznajomymi w Internecie?

•  Co w Internecie sprawia, że czujesz się niepewnie – nieznajomi, prośby 
o zdjęcia, kontakt ze strony członków rodziny, tagowanie na zdjęciach, 
prośby o dodanie do znajomych/obserwowanych?

• Czy wiesz, jakie masz prawa i obowiązki online? 
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Zareagować z troską i bezzwłocznie
Jeśli uważasz, że dziecko próbuje powiedzieć Ci o czymś, co się 
wydarzyło, zareaguj szybko i z troską. 

Uwierz dziecku
Jeśli dziecko ufa Ci na tyle, że mówi Ci o wykorzystywaniu, pamiętaj, że 
dzieci rzadko kłamią na takie tematy.

Udziel wsparcia
Dziecko musi mieć poczucie, że jest wspierane – nie odrzucaj jego 
zarzutów i nie zniechęcaj go do rozmowy na ten temat.

Zachowaj spokój
Rozmawiając z dzieckiem, nie denerwuj się i nie unoś gniewem. 
Zachowaj spokój. Jeśli się rozzłościsz, dziecko może myśleć, że je 
ukarzesz. Skorzysta na tym sprawca, który być może ostrzegał dziecko, 
żeby nie mówiło nikomu o wykorzystywaniu seksualnym.

Wykaż troskę
Powiedz dziecku, że je kochasz i że nie zrobiło nic złego. Nieustannie je 
o tym zapewniaj. 

Staw czoła problemowi
Kiedy wykorzystywanie seksualne wychodzi na jaw, dorośli muszą 
stawić czoła problemowi i ochronić dziecko przed jakimkolwiek dalszym 
kontaktem ze sprawcą wykorzystywania.

Zapewnij bezpieczeństwo
Zapewnij dziecku bezpieczeństwo, wprowadzając plan bezpieczeństwa 
rodziny.

Uzyskaj pomoc
Uzyskaj pomoc od specjalistów na drodze do bezpieczeństwa i 
zaleczenia ran. Informacje o źródłach pomocy można znaleźć w naszej 
witrynie Parents Protect. 

Nie rozpaczaj
Dzieci są w stanie dojść do siebie po doświadczeniu wykorzystywania 
seksualnego. Trudno jest żyć ze świadomością, że ktoś, kogo kochasz, został 
zraniony w ten sposób, ale dostępna jest pomoc w powrocie do normalności.

Zadzwoń pod numer 0808 1000 900, żeby uzyskać 
anonimowe wsparcie, albo odwiedź stronę internetową 
stopitnow.org.uk/helpline.

Co zrobić, kiedy 
dziecko mówi o 
wykorzystywaniu
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Co mogę zrobić, 
jeśli mam obawy lub 
wątpliwości?
Jeśli widzisz znaki ostrzegawcze i nie wiesz, 
co zrobić, zwróć się po poradę i pomoc. 
Zawsze lepiej jest porozmawiać o obawach lub 
przeczuciach, niż ignorować je w nadziei, że 
wszystko jest w porządku.  

Możesz porozmawiać z doświadczonymi 
doradcami z naszej poufnej infolinii „Stop It Now!”. 

Nie trzeba ujawniać swojej tożsamości, rozmowę 
można przeprowadzić anonimowo. Każdego 
roku rozmawiamy z tysiącami ludzi i pomagamy 
im podjąć działania w celu ochrony dzieci i 
młodzieży przed przemocą i wykorzystywaniem 
na tle seksualnym.

 
•  Zadzwoń pod numer 0808 1000 900, żeby uzyskać 

anonimowe wsparcie, albo odwiedź stronę internetową 
stopitnow.org.uk/helpline. 

•  Jeśli Twoje dziecko jest w niebezpieczeństwie, zadzwoń 
na policję pod numer 999.

•  Więcej informacji o tym, co stanie się po ujawnieniu 
przez Ciebie wykorzystywania seksualnego, znajdziesz w 
witrynie Stop It Now! Wales. 

•  Dane kontaktowe lokalnego Wydziału ds. Dzieci 
(Children’s Services) również możesz znaleźć w Internecie. 
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Jak możesz zapewnić 
dzieciom bezpieczeństwo    

Oto kilka wskazówek, jak zapewnić dziecku 
bezpieczeństwo poprzez stworzenie ochronnego 
środowiska rodzinnego, w którym można zapobiegać 
wykorzystywaniu seksualnemu i reagować na 
związane z nim obawy. Nabyte w ten sposób 
umiejętności pomogą dziecku rozwinąć większą 
odporność i uporać się z życiowymi trudnościami.

 
Rozpoznawaj 
oznaki 
wykorzystywania 
seksualnego 
dzieci
Znaki ostrzegawcze 
to okazja do 
zapewnienia dziecku 
ochrony. Reagując 
na pierwsze oznaki, 
możemy zapobiec 
skrzywdzeniu dziecka.  

 
 
 
 
 

Otwarta 
komunikacja
Daj dziecku znać, 
że może zawsze 
zwrócić się do Ciebie 
z obawami, zaś 
Ty go wysłuchasz, 
uwierzysz mu i 
pomożesz. Nie jest to 
działanie jednorazowe 
– wszyscy muszą 
wiedzieć, że nie ma 
nic złego w zadawaniu 
pytań.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytaj
Interesuj się, co 
robią Twoje dzieci, 
gdzie chodzą i z 
kim spędzają czas. 
W Internecie jest to 
równie ważne jak w 
świecie realnym.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Wyznaczaj 
granice
Jeżeli dziecko nie 
chce kogoś przytulić 
albo pocałować, 
należy to uszanować. 
Pozwól dzieciom 
wyznaczać swoje 
własne granice i 
zgadzać się wyłącznie 
na to, co jest dla nich 
komfortowe. Mają 
prawo odmówić.  

 
 
 
 
 
 
Informuj całą 
rodzinę   
Zrozumienie 
problemu i 
przekazywanie 
informacji pomoże 
chronić dzieci przed 
wykorzystywaniem.  

 
 
 
 
Uzyskaj pomoc 
i poradę
Możesz zadzwonić 
na poufną infolinię 
„Stop It Now!”. 
0808 1000 900. 
Rozmowę możesz 
przeprowadzić 
anonimowo. 
Otrzymasz pomoc, 
wsparcie i poradę 
od doświadczonych 
doradców.
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Sposoby nawiązywania rozmowy 
z dzieckiem    
Być może nie wiesz, jak rozmawiać z dzieckiem o bezpieczeństwie, ale 
taka konwersacja nie musi być straszna. Zacznij od rozmów prostych i 
dostosowanych do wieku dziecka.

Oto kilka pozytywnych działań zapobiegawczych i wskazówek, jak zapewnić 
dziecku bezpieczeństwo poprzez stworzenie ochronnego środowiska 
rodzinnego, w którym można przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu 
i reagować na związane z nim obawy. Dzięki nabytym w ten sposób 
umiejętnościom dziecko staje się silniejsze i jest w stanie lepiej uporać się z 
życiowymi trudnościami.

•  Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że jego ciało należy do niego i ma 
prawo powiedzieć „nie”, kiedy ktoś próbuje go dotknąć. 

•  Wybierz odpowiedni czas: dobre momenty na pierwszą rozmowę to 
kąpiel, powrót ze szkoły lub podróż samochodem. 

•  Unikaj używania strasznych słów. Wprowadź temat, pytając: „Czy 
mogę z Tobą o tym porozmawiać, ponieważ jest to dla mnie ważne?” 

•  Wyjaśnij różnicę między „dobrym sekretem” – jak przyjęcie 
urodzinowe – i „złym sekretem” – którego nigdy nie wolno nikomu 
zdradzić.

Trzeba pamiętać, że nastolatki przechodzą różne zmiany i czasem 
rozmowa z rodzicami to ostatnia rzecz, na którą mają ochotę. Jednak 
ważne jest utrzymywanie otwartych kanałów komunikacji. Upewnij się, że 
dzieci wiedzą, że mogą porozmawiać z Tobą o każdym zmartwieniu. 

Dzieci muszą wiedzieć, że zostaną wysłuchane bez osądzania. 

Warto pokierować młodych ludzi w stronę godnych zaufania źródeł 
informacji na temat związków romantycznych, seksu i seksualności. 

Rozmawiaj z nimi o presji ze strony rówieśników oraz prawie do 
kontrolowania swojego ciała.

 
 
Nie bój się zadawać pytań – i słuchaj intuicji    

•  Kto jeszcze ponosi odpowiedzialność za Twoje dziecko? Czy sypia u 
przyjaciół, spędza czas z rodziną, płatnymi opiekunami? 

•  Czy wiesz, czego dziecko uczy się w szkole? Bezpieczeństwo osobiste, 
zdrowe relacje międzyludzkie, samoobrona, edukacja seksualna? 

•  Czy omówiliście granice obowiązujące w rodzinie? Prywatność, 
nadzór, goście należący do rodziny, przyjaciele dziecka?
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Poufna infolinia „Stop It 
Now!”
Zawsze lepiej jest porozmawiać 
o obawach lub przeczuciach, niż 
ignorować je w nadziei, że wszystko 
jest w porządku. Swoje obawy można 
omówić, korzystając z infolinii „Stop It 
Now!”, gdzie nasi doświadczeni doradcy 
udzielają porad i informacji. Nie trzeba 
ujawniać swojej tożsamości, rozmowę 
można przeprowadzić anonimowo. 
Każdego roku rozmawiamy z tysiącami 
ludzi i pomagamy im podjąć działania w 
celu ochrony dzieci i młodzieży przed 
przemocą i wykorzystywaniem na tle 
seksualnym.
Zadzwoń pod numer 0808 1000 900, 
żeby uzyskać anonimowe wsparcie, 
albo odwiedź stronę internetową 
stopitnow.org.uk/helpline.   
Więcej informacji o tym, co stanie 
się po zgłoszeniu przez Ciebie 
wykorzystywania seksualnego, 
znajdziesz w witrynie Stop It Now! 

Wales.

Parents Protect
Nasza witryna internetowa zawiera 
informacje dla rodziców, opiekunów i 
specjalistów, którzy chcą dowiedzieć 
się więcej o sposobach zapobiegania 
wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. 
Bardziej szczegółowo omawia tematy 
wspomniane w tej ulotce i obejmuje 
krótkie filmy, pomagające zrozumieć 
ryzyko i sposoby chronienia dzieci 
w Internecie i poza nim. Materiały 
dostępne są w języku angielskim i 
walijskim. W witrynie znajduje się 

przewodnik sporządzania planu 
bezpieczeństwa rodziny i reguły SMART, 
które można pokazać dzieciom, żeby 
pomóc im w uniknięciu zagrożeń. 
Istnieją również książki, które mogą 
ułatwić nawiązywanie ważnych rozmów 

z dziećmi.     
parentsprotect.co.uk

Bieliźniana reguła NSPCC: 
„Pantosaurus” 
Te zasoby pomagają rodzicom 
rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie 
ciała przy pomocy przyjaznego 
dinozaura – wyszukaj w Internecie 
hasło „Pantosaurus” („Majtkozaur”), żeby 
znaleźć informacje w różnych językach.    

W Walii istnieje wiele 
organizacji, które pomagają 
rodzinom należącym do 
mniejszości etnicznych

EYST Wales 
Organizacja EYST Wales powstała, 
żeby wspierać młodzież z mniejszości 
etnicznych, jej rodziny i społeczności 
w Walii. Celem organizacji jest 
zapewnienie wrażliwych kulturowo 
usług wsparcia dla określonej grupy 
docelowej.   
eyst.org.uk
01792 466 980
info@eyst.org.uk

Barnardo’s
Celem Barnardo’s Cymru jest dotarcie 
do najuboższych dzieci, młodzieży, 

rodzin i społeczności w Walii, aby 
zapewnić im jak najlepszy start w życiu 
i przezwyciężyć niekorzystne skutki 
ubóstwa, przemocy i dyskryminacji.
barnardos.org.uk/wales 
02920 493 387 
cymru@barnardos.org.uk

BAWSO
BAWSO współpracuje w całej Walii z 
osobami dotkniętymi lub zagrożonymi 
przemocą domową i wszelkimi innymi 
formami przemocy.    
bawso.org.uk 
029 20644 633 

info@bawso.org.uk

Infolinia Live Fear Free
Ta infolinia jest finansowana przez 
rząd Walii i udziela pomocy i porad 
każdemu, kto doświadczył przemocy 
seksualnej, oraz innym osobom 
potrzebującym pomocy. Wszystkie 
rozmowy z Live Fear Free są poufne i 
prowadzone przez doświadczony i w 
pełni przeszkolony personel.
gov.wales/live-fear-free 
Zadzwoń pod numer 0808 80 10 800 
albo wyślij wiadomość na numer  
07860 077 333   
info@livefearfreehelpline.wales 

(Te numery są czynne przez całą dobę,  

7 dni w tygodniu)

Welsh Refugee Council
Welsh Refugee Council (Walijska 
Rada ds. Uchodźców) poprawia 
jakość życia uchodźców i osób 
ubiegających się o azyl w Walii, 
zapewniając specjalistyczne wsparcie 
oraz wpływając na politykę i praktyki. 
Zapewnia praktyczne wsparcie,  

porady, rzecznictwo i informacje 
poprzez wiele różnych inicjatyw.
wrc.wales 
0300 3033 953 
info@wales.wrc

Women Connect First 
Women Connect First działa na 
rzecz wzmocnienia pozycji kobiet 
czarnoskórych i kobiet z mniejszości 
etnicznych w Cardiff i południowo-
wschodniej Walii, oferując usługi 
i szkolenia. W szczególności 
wspiera kobiety znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji, odizolowane 
i zmarginalizowane, aby pomóc im 
w pełni wykorzystać swój potencjał i 
wnieść pozytywny wkład w walijskie 
społeczeństwo.
womenconnectfirst.org.uk 
02920 343 154 
admin@womenconnectfirst.org.uk

Thinkuknow 
Thinkuknow to program edukacyjny 
NCA-CEOP, brytyjskiej organizacji, 
która chroni dzieci w Internecie i poza 
nim. Ich witryna internetowa zawiera 
przydatne zasoby dla rodziców i 
młodzieży na temat bezpieczeństwa w 
Internecie. 
thinkuknow.co.uk

CEOP
Jeśli obawiasz się wykorzystywania 
seksualnego w Internecie lub niepokoi 
Cię sposób, w jaki ktoś komunikuje się z 
Tobą lub Twoim dzieckiem w Internecie, 
zgłoś to jednemu z doradców CEOP 
ds. ochrony dzieci. Zgłoś niestosowne 
metody kontaktu, żeby uzyskać pomoc 
i wsparcie.
ceop.police.uk/safety-centre

Gdzie uzyskać pomoc i poradę
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Słownik
Dziecko – osoba, która nie ukończyła 18 lat.

Grooming – kiedy ktoś nawiązuje relację z dzieckiem lub młodą osobą w 
celu wyrządzenia im krzywdy. Grooming może mieć na celu wykorzystanie 
seksualne dziecka, wyzyskanie go albo sprzedanie. Groomingu może 
dopuścić się każdy, niezależnie od wieku, płci i rasy. 

Kultura – odnosi się do takich aspektów kultury jak język, religia, potrawy i 
tryb życia.  

Mniejszość etniczna – wyrażenie używane w niniejszym raporcie w 
odniesieniu do osób, które identyfikują się z mniejszością etniczną. Jest 
także używane przez Krajowy Urząd Statystyczny (ONS) do opisywania grup 
etnicznych, takich jak „czarna”, „czarna karaibska”, „azjatycka”, „hinduska” (ONS 
2019 i rząd Walii).

Ofiara – osoba, która została skrzywdzona, odniosła obrażenia lub zginęła w 
wyniku nielegalnego działania. 

Piętno – znak hańby przypisany do danej osoby ze względu na jej kulturę, 
rasę, wiek, religię, doświadczenia lub okoliczności. 

Pochodzenie etniczne – odnosi się do takich aspektów kultury jak język, 
religia, potrawy i tryb życia. 

Pozytywne działania zapobiegawcze – kroki, które podejmujemy, żeby 
zapobiec wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. 

Sprawca – osoba, która dopuściła się krzywdzącego lub nielegalnego 
działania takiego jak wykorzystywanie seksualne.

Stereotyp – szeroko rozpowszechniona i uproszczona opinia na temat 
określonego problemu lub grupy ludzi.

Tabu – temat, słowo lub czyn, którego unika się ze względów społecznych 
lub religijnych.

Wykorzystywanie seksualne dzieci – polega na zmuszaniu lub nakłanianiu 
dziecka do angażowania się w czynności nacechowane seksualnie. 
Wykorzystywanie seksualne dzieci może mieć miejsce w Internecie lub poza 
nim.

Stop It Now! Wales współpracuje 
z EYST (Zespołem ds. Wspierania 
Mniejszości Etnicznych i Młodzieży) w 
celu zapobiegania wykorzystywaniu 
seksualnemu dzieci w społecznościach 
mniejszości etnicznych.   
Stop It Now! Wales należy do Fundacji Lucy Faithfull – organizacji charytatywnej 
zajmującej się zapobieganiem wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. 

Współpracujemy z rodzinami i specjalistami, udostępniając informacje, 
dzięki którym wszyscy mogą odgrywać rolę w zapewnieniu 
dzieciom bezpieczeństwa. Nasza poufna infolinia „Stop It Now!” 
udziela anonimowych porad każdemu, kto ma obawy związane z 
wykorzystywaniem seksualnym dzieci i sposobami zapobiegania mu. 

EYST pracuje z młodzieżą z mniejszości etnicznych, rodzinami i osobami 
prywatnymi, w tym uchodźcami i osobami ubiegającymi się o azyl, 
mieszkającymi w Walii. Świadczy usługi w obszarach takich jak edukacja, 
zatrudnienie, zdrowie, wsparcie rodziny i bezpieczeństwo społeczne. Ma 
również na celu podważanie i przeciwdziałanie negatywnym stereotypom 
dotyczącym różnorodności etnicznej oraz zwiększanie świadomości i 
zrozumienia.

Współpraca jest finansowana przez rząd Walii. 

 



Zawsze lepiej jest porozmawiać o obawach lub przeczuciach, 
niż ignorować je w nadziei, że wszystko jest w porządku. 

Swoje obawy można omówić, korzystając z infolinii „Stop It Now!”, gdzie 

nasi doświadczeni doradcy udzielają porad i informacji.  

Zadzwoń pod numer 0808 1000 900, żeby uzyskać anonimowe 
wsparcie, albo odwiedź stronę internetową stopitnow.org.uk/helpline. 

Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do życia bezpiecznego i wolnego 

od krzywd. 

Dowiedz się więcej o prawach dzieci w Walii:  
gov.wales/childrens-rights-in-wales

Ogólne porady i informacje w języku angielskim i walijskim można znaleźć 

w naszych witrynach: 

stopitnow.org.uk/wales 
parentsprotect.co.uk  
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