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Ochrona kontekstowa  

i Kampania Bądź świadomy 
 
 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie 
 
North Yorkshire's Safeguarding Children Partnership (NYSCP) prosi wszystkich w North Yorkshire o 

czujność na zmiany w dzieciach i młodzieży, które mogą sugerować, że cierpią z powodu "ukrytej krzywdy" 

lub wykorzystywania. Pomocne jest, aby rodzice i opiekunowie byli świadomi koncepcji ochrony 

kontekstowej i nowo rozpoczętej kampanii NYCC Be Aware.  

 
Co to jest ochrona kontekstowa? 

Ochrona kontekstowa to podejście do zrozumienia i reagowania na doświadczenia młodych ludzi 

dotyczące znacznej krzywdy wykraczającej poza ich rodziny.  Takie podejście uwzględnia różne 

relacje, jakie dzieci mają w swoich szkołach, grupach rówieśniczych, w Internecie i w swojej 

społeczności. 

 

 

 

Przeczytaj więcej o tym, jak rozpoznać oznaki ukrytej szkody na stronie NYSCP tutaj: 
 
www.safeguardingchildren.co.uk/parents-carers/what-is-hidden-harm 
 
NYSCP wyprodukowało również podcast o Hidden Harm - posłuchaj tutaj. 
 
Wszelkie wątpliwości dotyczące dziecka lub młodej osoby można zgłaszać anonimowo 

pod numerem 01609 780780. 
 
  

Dzieci i młodzież mogą napotkać ryzyko w każdym z 

tych środowisk. Czasami różne konteksty są ze sobą 

powiązane i mogą oznaczać, że dzieci i młodzież mogą 

napotkać wiele zagrożeń. 

Ochrona kontekstowa jest szczególnie ważna dla 

nastolatków, ponieważ wraz z wiekiem młodzi ludzie 

spędzają więcej czasu na spotkaniach towarzyskich z 

dala od swoich rodzin. W związku z tym ich sieci 

społecznościowe – i wszelkie szkody z nimi związane – 

stają się bardziej znaczące. 

 

 

http://www.safeguardingchildren.co.uk/parents-carers/what-is-hidden-harm
https://anchor.fm/north-yorkshire-safeguarding-children-partnership/episodes/1--NYSCP-Podcast---What-is-hidden-harm-e10bvnt


Uruchomienie nowego centrum wiedzy North Yorkshire 

Safeguarding Children Partnership – Be Aware.  
www.safeguardingchildren.co.uk/beaware 

 
 
North Yorkshire Safeguarding Children Partnership z dumą uruchamia nowe centrum 

wiedzy Be Aware .  
Be Aware to centrum wiedzy zaprojektowane w celu zapobiegania i zwalczania 

wykorzystywania dzieci w North Yorkshire. Od marca 2021 r. jest wykorzystywany przez 

profesjonalistów z całego North Yorkshire jako kluczowe źródło wiedzy i informacji na 

temat wykorzystywania dzieci. Strona została rozszerzona o istotne informacje 

przeznaczone dla młodych ludzi, rodziców, opiekunów i społeczności lokalnych, abyśmy 

wszyscy mogli wspólnie pomóc w walce z wykorzystywaniem dzieci w North Yorkshire.  
Strona została opracowana w porozumieniu z młodymi ludźmi i rodzinami w North 

Yorkshire, zapewniając, że informacje są kształtowane w sposób, który będzie miał 

największy wpływ.  
Został zaprojektowany specjalnie dla rodziców, opiekunów i młodych ludzi,  aby podnieść 

świadomość i zapewnić punkt kompleksowej obsługi informacji na temat wykorzystywania 

dzieci poprzez podkreślenie  
• Czym jest wykorzystywanie dzieci i jak może wyglądać.  

• Podkreślając różne rodzaje wykorzystywania dzieci – w tym linie hrabstwa i 

wykorzystywanie online.  

• Jak rozmawiać z dziećmi o tym, czym jest wykorzystywanie dzieci i co młodzi ludzie 

mogą zrobić, aby zachować bezpieczeństwo.  

• Jakie są oznaki, że wykorzystywanie dzieci i uwodzenie może mieć miejsce.  

• Jaka pomoc i wsparcie są dostępne w North Yorkshire, jeśli się martwisz.  
 

Istnieje również specjalna sekcja dla firm i społeczności , aby podkreślić niektóre oznaki 

wykorzystywania dzieci i zachęcić ludzi do dzielenia się wszelkimi obawami lub 

informacjami, które mogą zapobiec lub zakłócić sprawców atakujących młodych ludzi w 

North Yorkshire.  
Podzielono się również historiami i doświadczeniami związanymi z wykorzystywaniem 

dzieci, dzięki czemu rodziny i mieszkańcy mogą zobaczyć , jak może wyglądać i czuć się 

wykorzystywanie dzieci oraz jaki wpływ może mieć na ofiary. 
 
 

Jeśli rodzice i opiekunowie chcieliby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy link 
 
 

www.safeguardingchildren.co.uk/beaware 
 

http://www.safeguardingchildren.co.uk/beaware
http://www.safeguardingchildren.co.uk/beaware

