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Rzecznik Praw Dziecka

z

zadowoleniem pľzyjmuje działania Pani Minister oraz

propozycję współpracy narzecz poprawy bezpieczeŕlstwa dzieci podczas wakacji. Serdecznie

dziękuję za apel do nauczycieli

i

dyľektoľów szkół, do którego Rzecznik naturalnie się

przyłącza'

od wielu lat czynię staľania, aby takŻe ten wyjątkowy czas dzieci
w bezpiecznych i przyjaznych warunkach' stąd liczne działania na rzecz

spędzały

poprawy

bezpieczenstwa, m.in. ogólnopolskie kampanie społeczne. Pięrwszaznichto odwaga ratuje

życie, która promuje umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolnośćdo aser1ywnych

postaw, odpowiedzialnośćZa siebie

filmy

kilkudziesięciosekundowe

niebezpiecznych sytuacjach.
Uzupełnieniem akcji jest

i bliskich. Spot

główny kampanii wspierają

pľzedstawiające młode osoby

w

potencjalnie

KaŻdy posiada alternatywnę zakonczęnie

ALFABET KAMPANII, któľy w hasłowy sposób

historii.

pľzypomina

o tym, dlaczego odwaga ľatuje Życie. Wszystkie infoľmacje o kampanii oraz ťllmy dostępne
Są na stronie

www.odwagaratuiezycie.pl

Mając na uwadze dobro dzieci otaz częste wypadki niereagowania dorosłych na
kĺzywdę dzieci oraz stosowania przemocy wobec najmłodszych Rzecznik podjął decyzję
o uľuchomieniu kampanii społecznej Reaguj na przemoc wobec dzieci.

Masz Pľawo., ktora

ma na celu zmianę biemych postaw wobec aktów |<rzywdzenia dzieci, atakŻe zmniejszenie

społecznego przyzwolenia

na stosowanie przęmocy. WaŻną częściątej kampanii

Są

wypracowane skrypty, któľych celem jest wskazanie osobom doľosłymmozliwych ľeakcji

a o

a
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o Prawach

Dziecka

w Sýuacjach trudnych, w których - jak vĺykazują badania - nie wiedzą jak się zachować' Na

dedykowanej akcji stronie http://jakľeagowac.pl/ zamieszczone
sytuacji wraz Z mozliwymi rczwiązaniami, z których moŻna

są symulacje trudnych
skoľzystać w razię potrzeby'

Mają one na celu wskazanie najczęściejstosowanych w takich sytuacjach pľaktyk, któľe bez
uszczeľbku dla zdrowia czy dobľego imienia, kaŻdy doľosłymoŻe podjąć w codziennym
Życiu' Na stľonie oraz w aplikacji na Facebooku można także zadeklaľować swój aktywny
udział w kampanii, podpisując specjalną deklarację. KaŻda z osób, któľa podpisze deklaľację
zostaje Ambasadoľem kampanii. Akcja stała się ruchem społecznym. Powyżej omówione
kampanie obejmowały spoty w radiu, telewizji i kinach, outdoor oraz Intemet. Corocznie

Rzecznik pľzeprowadza rőwnięŻ akcję Níe zostawíaj ďziecka w samochodzie!

-

szczegőlnie

waŻną w okľesie letnim Ze względu na panujące wysokie temperatuľy, które mogą
doprowadzić do śmiercidziecka.

Kolejną ważną aktywnością Rzecznika są kierowane wystąpienia generalne. W tyn
roku kolejny ľaz skierowałem apele
miast, dotyczące stanu technicznego

i wystąpienia do Wójtów, Burmistrzőw i Prezydentów
i doposazania placiw zabaw i innych miejsc ľekľeacji;

do Ministra Spraw Wewnętrznych o zwľócenie uwagi na pľoblem wykoľzystywania dzieci do
Żebractwa.

Cyklicznie kieľuję również listy do dzieci i dorosłych, uwľaŹliwiające na kwestie

bezpieczenstwa podczas wakacj i.

Rzecznik kaŻdego roku przeprowadza równiez działania kontrolne

w

miejscach

wypoczynku dzieci imłodzieŻy (w 2016 ľoku przepľowadził łącznie 201 takich czynności).

Z

radościąpľzyjmuję fakt docenienia ptzez Panią Ministeľ waľtoŚci działania

Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, który od 2008 roku jest waŻnym
naľzędziem szęroko wykoľzystywanym

do niesienia pomocy potrzebującym

dzieciom.

Najmłodsi chętnie i z pełnym zaufaniem z niego korzystają. JuŻ dziśde facto numer telefonu
800 12 |2 12 działa całą dobę, bo w dni wolne od pracy i każdego dnia w godz.20.00

-

8.00

istnieje mozliwośćpozostawienia wiadomości, któľa będzie odsłuchana w godzinach pracy
specjalistów Dziecięcego Telefonu Zauťania RPD (od pn. do pt. w godz. 8'00 _20.00).

Na chwilę obecną' bez konkľetnego dodatkowego wsparcia budżetu Rzecznika Praw

Dziecka, nie ma możliwościwydłużenia pracy Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD na
godziny nocne i w dni wolne od pracy. WyraŻam gotowośćdo współpracy Z Ministerstwem
Edukacji Narodowej w rozwiązaniu tego problemu.

2

Jednocześnie pľagnę zwľőcić, uwagę Pani Minister, że w maju br. po raz kolejny

Rzecznik Praw Dziecka zaape|ował do Ministľa Spľaw Wewnętrznych w sprawie ogłoszenia

konkursu na rea|izację zadania publicznego Pľowadzenie telefonu zaufania dla dzieci
i młodziezy. Po raz pieľwszy od wielu lat konkurs ten nie został ogłoszony, pomimo że
koľzystający do niedawna z dotacji telefon l l6 1l

l

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest tak

bardzo potrzebny i od wielu lat funkcjonuje w świadomościspołecznej, jako linia pomocowa
dla dzieci i młodzieŻy.

Uprzejmie informuję, Że na stronach Rzecznika Praw Dziecka zostaną udostępnione
materiały informacyjne zamieszczone na stronie www.w}zpocz}ĺnek.men.gov.pl, dotyczące
bezpieczenstwa dzieci i młodzieŻy podczas wakacyjnego wypoczynku'

Zwracam się również z uprzejmą pľośbąo zamieszczenie na stronach ľesortu edukacji
oraz stronach kuľatorów oświaty i jednostek systemu oświaty materiałów i spotów kampanii

RPD odwaga ľatuje zycie oraz Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz Prawo, atakŻę
numeľu Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 1212 |Ż.
Jeszcze raz dziękując Pani Ministeľ za podjęcie tego waŻnego tematu, deklaľuję pełną
współpracę Rzecznika Praw Dziecka na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych.
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Załącznik:
materiały kampanijne
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