Punkty pomocy ofiarom
Gdzie uzyskać pomoc?
Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie oraz informacje na temat ochrony dzieci przed
wykorzystywaniem seksualnym można uzyskać w wielu instytucjach, organizacjach oraz
telefonicznych i onlinowych liniach pomocowych dla dzieci i młodzieży oraz rodzicó w, które
dostarczają wiedzy, wskazówek rozwiązania problemu i wsparcia psychologicznego.
Porady i pomocy specjalistów m.in. psychologa, pedagoga, seksuologa dziecięcego ,
psychiatry dziecięcego czy terapeuty, a także prawnika można szukać w Centrach Interw encji
Kryzysowej, Poradniach Specjalistycznych tj. Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w
poradniach Psychologiczno–Pedagogicznych, ośrodkach Pomocy Społecznej lub/i punktach
informacyjno-konsultacyjnych. Pomocą może służyć nam także szkoła – nauczyciel e,
wychowawca i psycholog szkolny oraz takie instytucje jak Rzecznik Praw Dziecka
(www.brpd.gov.pl); Komitet Ochrony Praw Dziecka (www.kopd.pl); Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 22 668 70 00 oraz wielu organizacjach
pozarządowych, w tym m.in. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (www.zlydotyk.pl,
http://fdds.pl/problem/krzywdzenie-dzieci/).
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Zespoły i telefony pomocowe

Szkolenia przygotowujące do realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
krzywdzeniu i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci są częściej skierowane są do specjalistów tj.
psychologów, pracowników socjalnych, nauczycieli, rzadziej do rodziców. Podczas szkoleń
omawiana jest problematyka krzywdzenia dziecka w ujęciu definicyjnym, charakterystyka oraz
sposoby działania sprawców przemocy seksualnej. Uczestnicy mogą poznać najczęstsze
sposoby wykorzystywania seksualnego oraz poznać techniki i metody diagnozy dziecka
wykorzystywanego seksualnie a także regulacje prawne i procedury postępowania oraz
interwencji oraz wskazówki do pracy dziećmi wykorzystanymi seksualnie. Drugi typ szkoleń
przeznaczony jest dla psychologów i pedagogów, oraz tych, osób które w pracy spotykają się
z dziećmi, których dotknęła krzywda. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy jak rozpoznawać
symptomy wykorzystywania seksualnego dzieci, jak interweniow ać w przypadkach
podejrzenia wykorzystywania seksualnego dziecka. Kluczowe zagadnienia skierowane są n a
terapię i wzmocnienie dzieci skrzywdzonych.

Gdzie można zgłosić przypadki publikowania i dystrybucji materiałów przedstawiających
seksualne wykorzystywanie małoletnich?
•
•
•
•
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Jak zgłaszać nielegalne treści do zespołu Dyżurnet?
Dyżurnet.pl przyjmuje anonimowe zgłoszenia za pomocą:
•
•
•

formularza na stronie: www.dyzurnet.pl
e-mail:dyzurnet@dyzurnet.pl
Infolinia : 801 615 005

Gdzie znaleźć informacje jak chronić dzieci lub jak reagować w przypadku zagrożenia or az
więcej informacji o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie?
www.dyżurnet.pl
www.akademia.nask.pl
www.saferinternet.pl

Akademia NASK jest działem NASK, który prowadzi działalność szkoleniową,
edukacyjną i popularyzatorską instytutu. Działania Akademii koncentrują się na
szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa internetu, a w szczególności jego
najmłodszych użytkowników. Akademia realizuje zarówno projekty niekomercyjne o charakterze
szkoleniowym i edukacyjnym oraz kursy i szkolenia przeznaczone dla instytucji i przedsiębiorstw. Celem
działań społecznych prowadzonych przez Akademię jest informowanie, edukowanie oraz działanie na
rzecz budowania postaw sprzyjających tworzeniu i funkcjonowaniu bezpiecznego oraz przyjaznego
Internetu. Jednym z głównych projektów realizowanych przez Akademię NASK jest projekt Komisji
Europejskiej Safer Internet. Od 2005 roku NASK jest koordynatorem współtworzonego z Fundacją Dajemy
Dzieciom Siłę (dawniej Fundacją Dzieci Niczyje), Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), w
ramach którego funkcjonuje zespół Dyżurnet.pl.

