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Martwisz się, że twoje dziecko jest wykorzystywane do 

działalności przestępczej? 

Obawiasz się czy jest ono zamieszane w sprzedaż narkotyków czy inną 

działalność przestępczą? Czy zauważyłeś/zauważyłaś ostatnio zmianę w 

jego/jej zachowaniu i nie potrafisz zrozumieć co się stało?

Co oznacza wykorzystywanie 

do działalności przestępczej 

? 

- kiedy inne osoby, lub gangi/grupy 

osób, wykorzystują dziecko do 

działaności przestępczej, takiej jak 

sprzedaż lub przemycanie 

narkotyków/broni, pranie „brudnych 

pieniędzy”czy też do pomocy lub/i 

uczestnictwa w kradzieżach 

- młode osoby mogą używać zwrotów 

takich jak „going cuntch “, “going 

country” czy “going OT”  

- czasami dziecko może być wysłane 

daleko od miejsca zamieszkania i nie 

wracać do domu po kilka dni z rzędu  

- jeśli starsza(e)  osoba(y) zmusza 

dziecko do popełnienia przestępstwa, 

które przyniesie korzyść dla tej osoby, 

gangu lub grupy osób; określa się to 

mianem wykorzystywania i 

handlu ludźmi. 

 

Jeśli sytuacja ta dotyczy twojego dziecka pamiętaj że nie jesteś 

sam/sama i że nie jest to twoja wina. Wielu rodziców i opiekunów jest 

w podobnej sytuacji. By pomoc swojemu dziecku możesz: 

 

- zgłosić swoje obawy do Opieki Społecznej dla Dzieci (Children’s Social Care). 

Pracownik opieki socjalnej podejmie kroki by chronić twoje dziecko. Pracownik 

socjalny dokona oceny ryzyka biorąc pod uwagę, że twoje dziecko może być 

narażone na niebezpieczeństwo od osób spoza kręgu rodzinnego.  

- jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia możesz skontaktować się z innymi 

profesjonalistami, którzy będą w stanie ci pomoc: lekarzem rodzinnym, szkołą,  

Policją czy też pracownikiem młodzieżowym (youth worker) 
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- możesz też zgłosić swoje obawy Policji – zadzwoń i powiedz “I suspect my child is 

being trafficked for criminal exploitation “ 

- jeśli twoje dziecko nie wróciło do domu i nie wiesz gdzie ono jest, zgłoś to 

natychmiast Policji na numer 101. Nie musisz czekać 24h przed zawiadomieniem 

Policji o zaginięciu. 

- jeśli zauważysz, że ktoś odbiera twoje dziecko samochodem bez twojej wiedzy i 

zgody, lub znajdziesz nieznane bilety na pociąg czy autobus, zachowaj je i przekaż 

Policji lub pracownikowi socjalnemu 

- jeśli zauważysz inne oznaki wskazujące na to że twoje dziecko może być  

wykorzystywane – informacje przekazywane w mediach społecznościowych, 

nieznanego pochodzenia pieniądze lub Telefony, ubrania lub podarunki, zmianę w 

zachowaniu dziecka,  postaraj się zachować dowody 

 
Nie bój się zadzwonić na Policję – robisz to by chronić twoje dziecko 

 

- porozmawiaj z twoim dzieckiem o swoich obawach 

- zapewnij je, że nie sprawia ci kłopotu i że ty się o nie martwisz 

- może się zdarzyć że osoby wykorzystujące twoje dziecko będą próbowały zastraszyć 

ciebie i twoją rodzinę, a twoje dziecko będzie chciało was chronić zachowując 

milczenie. Zapewnij dziecko iż wiesz, że to się może zdarzyć i że dziecko nie ma 

obowiązku ciebie chronić.  

 
Jest wiele oznak handlu ludźmi i wykorzystywania do działalności 

przestępczej. Poniżej znajduje się informacja gdzie możesz szukać 

pomocy.  

 Jeśli martwisz się obecnie o bezpieczeństwo swojego dziecka zadzwoń na 
Policję na numer 999 

 Jeśli masz obawy o swoje dziecko ale nie jest ono bezpośrednio zagrożone, 
skontaktuj się z lokalnym zespołem opieki społecznej dla dzieci (Local 
Children’s Services Safeguarding team) lub na infolinię NSPCC pod numerem 
telefonu 0808 800 5000 

 Jeśli twoje dziecko chce z kimś porozmawiać, może zadzwonić na Infolinię 
ChildLine na numer 0800 1111 lub GetConnected na numer 0808 808 4994 
(tekst 80849) 

 


