„PANDEMIA PRZEMOCY” – NOWA KAMPANIA FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

Nasze Przedszkole już od kilku lat jest partnerem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Za jej pośrednictwem od wielu lat realizujemy program profilaktyczny „Chronimy dzieci”,
którego celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez
wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Pandemia przemocy”,
która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i zachęcić do
reagowania i pomocy w sytuacjach ich krzywdzenia. Nawiązuje ona szczególnie do okresu
pandemii, gdyż niestety w tym czasie odnotowano duży wzrost przemocy domowej.
Niejednokrotnie za czterema ścianami dzieci są uczestnikami przemocy wobec nich, a
„zamknięte drzwi” sprzyjaj sprawcom.
Ważnym celem kampanii „Pandemia przemocy” jest też promocja Centrów, które są
jedynymi tego rodzaju wyspecjalizowanymi placówkami w Polsce, w których krzywdzone i
wykorzystywane seksualnie dzieci odzyskują zdrowie i nadzieję.
„Covidowym” zasadom nadano więc nowe znaczenie co promują hasła fundacji.

Zakrywaj usta!
Ale nie milcz, gdy widzisz przemoc!
Myj ręce!
Ale nie umywaj ich od odpowiedzialności, gdy jesteś
świadkiem przemocy!
Zachowaj dystans!
Ale bądź blisko, kiedy ktoś Cię potrzebuje!
Chroń starszych!
Ale nie ignoruj przemocy wobec najmłodszych!

Link o filmu na rzecz kampanii:
https://www.youtube.com/watch?v=eYL6ve6oRGE&feature=youtu.be
Jeśli podejrzewasz, że dziecku dzieje się krzywda…
Czasem trudno zdecydować się, co zrobić. Możesz nie mieć pewności, czy dziecko jest ofiarą
krzywdzenia. Niepokojący wygląd i zachowanie dziecka mogą przecież nie mieć związku
z krzywdzeniem – dzieci są posiniaczone, bo często się przewracają, małe dzieci często
płaczą. Czasami po prostu nie chcesz wchodzić w konflikt z sąsiadami lub uważasz, że swoją
interwencją dodatkowo pogorszysz sytuację dziecka. Martwisz się, że w skutek
Twoich działań rodzina rozpadnie się, a dziecko trafi do domu dziecka… W takiej sytuacji
wiele osób dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie nie wtrącać się.

Pamiętaj jednak, że być może jesteś jedyną osobą, która zauważyła, że dziecko
potrzebuje pomocy!
Jeśli nie jesteś pewna/y, czy Twoje podejrzenia są słuszne, możesz zwrócić się do instytucji,
które mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się w domu dziecka i jeśli jest taka potrzeba,
udzielić pomocy dziecku i rodzicom. Ale żeby instytucje te mogły zacząć działać, muszą
otrzymać informację, że dane dziecko lub rodzina potrzebuje wsparcia.
Dlatego Twoja reakcja jest bardzo ważna!
Co możesz zrobić aby pomóc dzieciom doświadczającym przemocy?










Naucz się zwracać uwagę na objawy przemocy wobec dzieci.
Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z kimś na temat sytuacji, która budzi
Twoje podejrzenia.
Powiadom o swoich podejrzeniach przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza
dziecko – powiedz pedagogowi o swoich podejrzeniach dotyczących sytuacji dziecka.
Możesz powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej.
Możesz także wysłać do sądu rodzinnego – nawet anonimowe – pismo z opisem
sytuacji. Ważne jest, aby podać w nim dane krzywdzonego dziecka i rodziny, tak aby
sąd mógł podjąć interwencję.
Możesz powiadomić policję lub prokuraturę.
Poinformuj dzieci o numerze bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111.
Skontaktuj się z konsultantami Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie
Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.
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