Czym jest
wykorzystywanie
seksualne
dzieci?
Jest to zachęcanie lub zmuszanie
osób poniżej 18 roku życia do
wejścia w relację lub sytuację o
charakterze seksualnym przez
osoby dorosłe. Wiąże się to z
proponowaniem nieletnim
różnych rzeczy, np. alkoholu,
papierosów, telefonów
komórkowych, pieniędzy,
narkotyków i miłości, w zamian
za uczestniczenie w
czynnościach o charakterze
seksualnym.
Wykorzystywanie seksualne dzieci
(WSD) jest szeroko
rozpowszechnionym procederem.
Dotyka on chłopców i dziewczęta
w wieku 11-18 lat, a czasem nawet
młodsze dzieci ze wszystkich
środowisk.
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Aby uzyskać pomoc dotyczącą WSD:
W nagłej sytuacji skontaktuj się z policją pod numerem:

999

Calderdale Multi-Agency Screening Team – MAST –
(Zespół ds.ochrony dzieci i nieletnich) – pomaga osobom
zaniepokojonym zagrożeniem dziecka lub osoby nieletniej przez WSD
– 01422 393336 lub MAST@calderdale.gov.uk
CMBC Emergency Duty Team (Zespół dyżurny - poza zwykłymi godzinami
pracy) – 01422 288000
Child Exploitation and Online Protection – CEOP (Wykorzystywanie dzieci
i ochrona w Internecie) – www.ceop.police.uk
ChildLine (Linia dziecięca)- Jesteś niepełnoletni(a)? Bezpłatna poufna porada
i wsparcie w każdym problemie i o każdej porze – 0800 1111
NSPCC – Jeśli jesteś osobą dorosłą zaniepokojoną o dziecko, nawet gdy nie
masz pewności, skontaktuj się z naszymi profesjonalnymi doradcami dostępnymi
24/7, aby uzyskać poradę i pomoc- 0808 800 5000 lub help@nspcc.org.uk
Pace – dostarcza wsparcia rodzicom i umożliwia rozmowę z innymi rodzicami –
www.paceuk.info
Safe Hands – projekt pomocy dzieciom i nieletnim dotkniętym
lub zaniepokojonym WSD – 01422 430495
West Yorkshire Police – porady dotyczące bezpieczeństwa w Internecie
www.westyorkshire.police.uk/who-r-u-talking-2
Youth Works – pomoc i porady dla osób młodocianych
07990 780661 lub 07917 158296
Jeśli masz informację, która może pomóc policji, skontaktuj się z nią pod
numerem 101 lub z Crimestoppers pod numerem 0800 555 111
…………………………………………………………………….
If you would like this information in another format
or language, please call 01422 392743
Aby uzyskać powyższe informacje w innym formacie
lub języku, proszę dzwonić pod numer:
Jestly byste chtely tyhle informace v jinem jazyce nebo
v jinem format prosim kontaktujte nas na:

01422 392743

