Čo robiť, keď sa
vaše dieťa stratí
alebo chýba
Poradenstvo pre rodičov a
opatrovateľov

-Zavolajte políciu na 101 alebo volajte 999 ak si myslíte, že niekto je v
bezprostrednom nebezpečenstve. Povedzte im, že nahlasujete svoje dieťa
ako stratené a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré máte ohľadom všetkých
nedávnych problémov.
-Skontrolujte váš dom, garáž a všetky vonkajšie priestory. Spýtajte sa
priateľov alebo rodiny, či niekto nevie, kde sa dieťa nachádza.
-Zavolajte, pošlite textovú správu svojmu dieťaťu cez mobil, sociálne médiá
alebo aplikácie. Zostaňte kľudní, ukážte dieťaťu že máte obavy a chcete aby
v poriadku prišlo domov.

Nemusíte čakať 24 hodín,
nahláste svoje dieťa ihneď ako stratené
Polícia vám poskytne číslo incidentu a na vašu domácu adresu bude zaslaný
dôstojník, aby urobil zápis o nezvestných osobách. Zaznamenajte jeho
meno, pracovné číslo a požiadajte o podrobné informácie o tom, kto sa
bude zaoberať touto záležitosťou.
-Skontrolujte, či si vaše dieťa vzalo niečo ako telefón, peniaze alebo
oblečenie. Pozrite sa na tabletu, sociálne médiá a notebook aby ste zistili, či
sú tam nejaké užitočné informácie, alebo či bolo v poslednej dobe v
kontakte s ľuďmi. Pozrite sa, či niektorý z ich kamarátov tiež nie je
nezvestný. Zdieľajte akékoľvek nové informácie s políciou
-Polícia príde a urobí úplnú správu, a budú žiadať podrobnosti o vašom
dieťati, nedávne fotografie a informácie, kedy bolo naposledy videné, a či
existujú nejaké dôvody, prečo vaše dieťa odišlo.
-Majte pri sebe svoj telefón v prípade, že vás bude kontaktovať a
kontrolujte ďalšie spôsoby, ako vám môže poslať správu napríklad
aplikácie, sociálne médiá. Uistite sa, že niekto zostane v dome v prípade, že
sa dieťa vráti.
Ak viete, kde je vaše dieťa a máte stále obavy o jeho bezpečnosť, napríklad v
prípade, že je v dome, kde máte podozrenie, že sa tam deje trestná činnosť,
môžete informovať políciu, ktorá môže byť schopná vykonať kontrolu v tomto
dome alebo na tomto mieste.

-Ak je vaše dieťa nájdené rodinou alebo priateľmi je ich povinnosťou vrátiť ho na
domácu adresu. Rodičia a opatrovatelia musia informovať políciu, keď sa dieťa
vráti z vlastnej vôle, akonáhle to bude možné.
-Polícia sa môže zapojiť do pomoci nájsť dieťa/ mladého človeka tam, kde
existuje pri jeho hľadaní vysoké riziko.

Ukázať svojmu dieťaťu, že ste šťastní, že je späť doma. Zachovajte pokoj,
vyjadrite úľavu a povedzte svojmu dieťaťu, že ho máte radi

Dovoľte vášmu dieťaťu usadiť sa doma. Bude sa možno potrebovať osprchovať
sa, dať si niečo na zjedenie alebo pitie, čisté oblečenie alebo vyspať sa.
Ponúknutie týchto základných vecí, môže byť mocným odkazom, že vám
na ňom záleží.
Dajte polícii vedieť, že sa vaše dieťa vrátilo. Ak máte akékoľvek obavy, že došlo
k spáchaniu trestného činu tak to nahláste.
Zatelefonujte priateľom a rodine, ktorým ste predtým volali a povedzte im, že
vaše dieťa sa vrátilo domov.
Pokojne sa porozprávajte so svojím dieťaťom o tom, kde bolo, a dôvody jeho
zmiznutia. Dajte mu vedieť, že ste mali strach a starosti o neho a chcete
spoločne pracovať na prípadných problémoch. Pokúste sa vytvoriť
prostredie, kde sa dieťa cíti počúvané a podporované. Poznačte si všetky
informácie, ktoré vám hovorí na informovanie polície.
Vyhľadajte lekársku pomoc, ak ju potrebuje. Vezmite svoje dieťa ku svojmu
všeobecnému lekárovi. Ak existujú naliehavé lekárske obavy zoberte svoje
dieťa na pohotovosť.
Počas niekoľkých dní po návrate vášho dieťaťa domov vás a/alebo dieťa príde
niekto navštíviť. Môžu ponúknuť podporu s akýmikoľvek pretrvávajúcimi
problémami, ktoré vy a vaše dieťa môžete mať ..
Poznajte kamarátov vašich detí. Ak povedia, že ostávajú spať v dome u svojho
priateľa uistite sa tým, že sa obrátite na rodičov tohto dieťaťa a potvrdíte, že je
OK. Uistite sa, že ste spokojní s tým, že adresa kde sa dieťa nachádza je
vhodná.

Ak sa obávate, že vaše dieťa je využívané existujú užitočné spôsoby, ako môžu rodičia
spolupracovať s políciou a ďalšími službami na pomoc zabezpečiť bezpečie pre vaše dieťa.
Poznačte si:
1. Kedykoľvek keď vaše dieťa zmizne alebo chýba
2. mená, prezývky, vek a popisy ľudí, ktorých sa obávate
3. Značky auta, model, značku, farbu auta, ktoré ste mohli vidieť ako doviezlo alebo
vyzdvihlo vaše dieťa
4. Telefóne čísla, profily, užívateľské mená, ktorými je vaše dieťa kontaktované na
telefónoch, aplikáciách, sociálnych médiách alebo herných konzolách.
5. Miesta, o ktorých vaše dieťa hovorí že ich navštevuje
6. Dátum a čas, kedy sa môžu vyššie uvedené veci diať
Pamätajte si, že sú aj iní ľudia, ktorí vám môžu pomôcť!
Dôležité telefónne čísla
Cambridgeshire polícia - 101 (alebo ak hrozí bezprostredné nebezpečenstvo volajte 999 (
Detská sociálna starostlivosť:
Peterborough: (Po-Pia 09:00 – 17:00) 01733 864170 alebo 864180.
Cambridgeshire: (Po-Pia 08:00 – 18:00) 0345 045 5203.
Pre mimoriadne situácie mimo pracovného času - 01733 234724
NSPCC (Národná spoločnosť zameraná na prevenciu krutosti spáchaných na deťoch)0800 800 5000

Ak chcete získať ďalšie informácie o bezpečnosti detí navštívte
stránky
http://www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/
www.safeguardingpeterborough.org.uk
www.twitter.com/peterboroughscb
https://twitter.com/CambsLSCB

www.facebook.com/peterboroughlscb

