Detské služby v Peterborough Detské služby v Cambridgeshire
01733 864180 & 01733 864170

0345 045 5203

Po pracovnej dobe - Tím tiesňovej služby
01733 234724
Policajný tím ochrany detí 101
Ak je dieťa/ mladý človek v bezprostrednom ohrození volajte 999 alebo sa
obráťte na miestnu políciu 999

Ak potrebujete pomoc alebo informácie, alebo máte obavy o dieťa alebo
mladého človeka vo vzťahu k sexuálnemu zneužívaniu detí zavolajte na
linku pre dospelých 0808 800 5000
Detská rada pre ochranu detí v Peterborough 01733 863744
Detská rada pre ochranu detí v Cambridgeshire 01480 373522
www.peterboroughlscb.org.uk
www.cambslscb.org.uk
V rámci Odboru školstva nájdete "Poradenstvo čo robiť keď máte
podozrenie, že dieťa je sexuálne zneužívané" na adrese
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/279511/step_by_step_guide.pdf
Za HM vládu nájdete Poradenstvo na ochranu detí a mladých ľudí pred
sexuálnym vykorisťovaním na adrese
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/278849/Safeguarding_Children_and_Young_People_from_Sexual_Expl
oitation.pdf

Písomné informácie stiahnete návštevou

www.peterboroughlscb.org.uk alebo
www.cambslscb.org.uk alebo zavolajte
Peterborough alebo Cambridgeshire LSCB

SEXUÁLNE
ZNEUŽÍVANIE DETÍ
VAROVNÉ ZNAKY PRE
PROFESIONÁLNYCH PRACOVNÍKOV

Pracujete s mladými ľuďmi?

Čo môžem urobiť ako
Ako profesionáli pracujúci s mladými ľuďmi, budete mať možnosť identifikovať problémy v
počiatočnom období, takže je dôležité aby ste sa zoznámili s príznakmi toho, keď je mladý
človek zneužívaný a zdieľať tieto informácie so svojimi kolegami a odborníkmi v iných
agentúrach.

Na koho to má vplyv?



Ako sa to stane?






byť na pozore pred zmenami v správaní alebo akýmikoľvek fyzickými príznakmi
zneužívania a ďalej ich prešetriť
Zabezpečiť, že viete kto vedie ochranu detí je na vašom pracovisku a že ste si
vedomí aké postupy treba dodržiavať ak máte obavy o mladého človeka
premýšľať o spôsoboch, akými by ste mohli byť schopní lepšie podporovať a
pomáhať mladým ľuďom zdieľať informácie v prípade, že sa obávajú o svoju vlastnú
alebo situácie iných mladých ľudí
identifikovať príležitosti pre vzdelávanie mladých ľudí a ich rodičov o zdravých
vzťahoch a o sexuálnom zneužívaní

