
Przydatne dane kontaktowe 
 

Wydział ds. Opieki nad Dziećmi w Peterborough 
(Peterborough Children’s Services) 
01733 864180 i 01733 864170 

Wydział ds. Opieki nad Dziećmi 
w Cambridgeshire 
(Cambridgeshire Children’s 
Services) 
0345 045 5203 

 

Zespół kryzysowy dostępny poza zwykłymi godzinami pracy 
01733 234724 

 
 

Policyjny zespół ds. ochrony dzieci 101 
Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie proszę zadzwonić pod nr 999 lub 
skontaktować się z lokalnym posterunkiem pod nr 999 
 

 

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia lub informacji albo niepokoją się o dziecko lub 
młodą osobę w związku z wykorzystywaniem seksualnym proszę zadzwonić na 
Infolinię dla Dorosłych pod nr 0808 800 5000 

 
Rada ds. Ochrony Dzieci w Peterborough 01733 863744 
Rada ds. Ochrony Dzieci w Cambridgeshire 01480 373522  
www.peterborough.org.uk    www.cambslscb.org.uk  
 

Aby uzyskać dostęp do broszury „Co zrobić jeżeli podejrzewają Państwo to, że ktoś 
molestuje ich dziecko” proszę odwiedzić:  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2795  
11/step_by_step_guide.pdf 

 

Aby uzyskać dostęp do rządowego programu ochrony dzieci i młodzieży przed 
 w ykorz yst yw aniem  sek sualn ym p ro sz ę od w iedz ić:   
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2788 
49/Safeguarding_Children_and_Young_People_from_Sexual_exploitation.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aby pobrać poniższą ulotkę, 
proszę odwiedzić  

www.peterborough.org.uk lub  
www.cambslscb.org.uk lub 

zadzwonić do LSCB w 
Peterborough lub Cambridgeshire 

WYKORZYSTYWANIE 

SEKSUALNE DZIECI 
 

 

ZNAKI OSTRZEGAWCZE DLA 

RODZICÓW I OPIEKUNÓW 
 
 
 
 

Pomóż chronić dzieci i młodzież przed 

wykorzystywaniem seksualnym 
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Czy martwią się Państwo o swoje dziecko? 
 
Wykorzystywanie seksualne dotyka rocznie tysięcy dzieci i młodych osób 
w Wielkiej Brytanii. Rola rodzica/opiekuna w ochronie dziecka przed 
wykorzystaniem jest kluczowa. 

 
Czym jest wykorzystywanie seksualne dziecka? 

 

Wykorzystywanie seksualne to forma molestowania seksualnego, w 
ramach którego młoda osoba ulega manipulacji lub jest zmuszona do 
czynności seksualnych. Takie zachowanie może wydawać się dobrowolne 
lub być formą przysługi za poświeconą uwagę, otwartość, pieniądze, 
narkotyki, alkohol lub nocleg. Młoda osoba może uważać sprawcę za 
przyjaciela, a nawet za chłopaka lub dziewczynę. Jednak osoba taka 
wystawia dziecko na niebezpieczeństwo i zmusza je do rzeczy, których 
dziecko nie chce robić. Sprawca może fizycznie lub werbalnie grozić 
dziecku lub stosować przemoc. Będzie kontrolować i manipulować nim 
oraz próbować odseparować je od przyjaciół i rodziny. 

 
Kto jest na nią narażony? 

 

Ten rodzaj molestowania może dotknąć każdą młodą osobę, niezależnie 
od pochodzenia. Jej ofiarami są chłopcy oraz młodzi mężczyźni, a także 
dziewczynki i młode kobiety. Ofiara nie jest winna. Sprawca manipuluje 
dzieckiem w taki sposób, żeby wykorzystać jego słabość. 

 
Jak dochodzi do tego zjawiska? 

 

Wiele młodych osób „jest przygotowywanych” przez skłonnego do 
molestowania dorosłego, który przyjaźni się z młodą osobą i sprawia, że 
dziecko czuje się wyjątkowo, kupując mu prezenty lub poświęcając mu dużo 
uwagi. Młode osoby mogą paść ofiarą wykorzystywania w Internecie oraz w 
codziennym życiu. Do wykorzystywania seksualnego może dochodzić 
pomiędzy osobami w podobnym wieku. W większości przypadków sprawca 
jest starszy lub emocjonalnie dojrzalszy, fizycznie silniejszy lub ma pozycję, 
która pozwala mu kontrolować młodą osobę. W niektórych sytuacjach dzieci są 
szczególnie narażone na wykorzystywanie - zwłaszcza odsuwając się od osób, 
które zazwyczaj się nimi opiekują. Młode osoby, które mają problemy w domu, 
często znikają lub są objęte zinstytucjonalizowaną opieką są na nie 
szczególnie narażone. 

Jakie są oznaki wykorzystywania seksualnego? 
 

Dzieci i młode osoby, które padły ofiarą wykorzystywania seksualnego 
często nie zdają sobie sprawy ze swojej sytuacji. Jednak możliwe jest 
wyróżnienie kilku oznak wskazujących na to, że dziecko jest 
„przygotowywane” do wykorzystywania seksualnego. 

 
Są to między innymi: 

 
 znikanie na pewien okres czasu lub powtarzające się regularnie 

późne powroty do domu; 

 regularnie opuszczone lekcje lub brak zaangażowania w naukę; 

 niemożliwe do wyjaśnienia niespodziewane prezenty lub nowe 
przedmioty; 

 przebywanie z innymi dziećmi, które są ofiarami wykorzystywania; 

 spotykanie się ze starszym chłopakiem lub dziewczyną; 

 cierpienie na choroby przenoszone drogą płciową; 

 huśtawki nastroju oraz zmiany w samopoczuciu emocjonalnym; 

 nadużywanie narkotyków i alkoholu; 

 nieodpowiednie zachowania seksualne. 
 

 
Co może zrobić rodzic lub opiekun? 

 
Rodzic lub opiekun powinien rozmawiać ze swoimi dziećmi o 
różnicach pomiędzy zdrowymi a toksycznymi relacjami, co pomoże im 
zrozumieć potencjalne zagrożenia. Można podjąć kilka działań, by 
chronić dzieci np.: 

 
 wypatrywanie zmian w zachowaniu lub fizycznych objawów 

molestowania np. siniaków; 

 zwracanie uwagi na nowe, niespodziewane prezenty lub przedmioty 
oraz kontrola późnych powrotów do domu lub nocowania poza 
domem; 

 obserwowanie starszych przyjaciół Państwa dzieci lub relacji z 
innymi młodymi ludźmi, w których występuje nierównowaga sił; 

 upewnienie się, że rozumieją Państwo zagrożenia związane z 
aktywnością dzieci w Internecie oraz minimalizacja zagrożeń w sieci. 

 
Jeżeli dziecko znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie 
proszę zadzwonić pod nr 999 lub skontaktować się z lokalnym 
posterunkiem policji. 


