
Uwierz dziecku. Dziecko powinno wiedzieć, że ma 
przed sobą dorosłego, który mu wierzy i udzieli mu 
pomocy. Osoba dorosła nie powinna osądzać tego, 
co mówi dziecko, ani oceniać prawdziwości jego 
wypowiedzi.

Zachowaj spokój. Jeśli Twoja twarz lub wybuch 
emocji zdradzą, że jesteś zszokowany, wściekły pełen 
odrazy lub w inny sposób wyprowadzony z 
równowagi, dziecko może nie powiedzieć Ci 
wszystkiego o doświadczanym wykorzystywaniu albo 
wycofać się tego, co już powiedziało.   

Zapewnij bezpieczne, spokojne miejsce do 
rozmowy. Trzeba zapewnić dziecku spokojne 
miejsce, w którym będzie mogło na osobności 
opowiedzieć i wyjaśnić wszystko, co tylko będzie 
chciało. 

Niezwłocznie zgłoś przypadek wykorzystywania. 
Należy natychmiast zgłosić tę sytuację wyznaczonej 
osobie w szkole. 

Zapewnij dyskrecję. Chociaż zgłoszenie 
wykorzystywania jest obowiązkowe, bardzo ważne 
jest zapewnienie dziecka, że będziesz traktować 
uzyskane od niego informacje z dyskrecją – że o 
sytuacji dziecka dowiedzą się jedynie osoby, które 
mogą mu skutecznie pomóc, a nie wszyscy w szkole. 

Dowiedz się z wyprzedzeniem, kogo i w jaki 
sposób zawiadomić. Nauczyciele powinni wiedzieć z 
wyprzedzeniem (przed ujawnieniem przypadku 
wykorzystywania seksualnego), komu w szkole 
należy zgłosić takie sytuacje – kto jest odpowiedzialny 
za uruchomienie krajowej procedury reagowania i za 
podjęcie odpowiednich środków ochrony. 
  
Powiedz dziecku, co się wydarzy. Wyjaśnij dziecku, 
co się będzie działo po ujawnieniu wykorzystywania. 
Być może nie będziesz umiał odpowiedzieć na 
wszystkie jego pytania. Bądź szczery i powiedz 
dziecku, że nie znasz odpowiedzi na dane pytanie. 
Informacje, jakich udzielasz, powinny być adekwatne 
do wieku dziecka i dostosowane do jego potrzeb.

Zapewnij sobie wsparcie. Aby zadbać o własny 
dobrostan, jest ważne, abyś sam przepracował 
uczucia, jakie wzbudziło w Tobie wyznanie dziecka. 
Czasami pomocna może się okazać rozmowa z 
psychologiem szkolnym albo specjalistą z organizacji 
zajmującej się tym problemem.

Nie składaj obietnic, których nie możesz 
dotrzymać. Jeśli złożysz obietnicę, której 
nie możesz dotrzymać, to dziecko nabierze 
przekonania, że jesteś kolejnym dorosłym, 
któremu nie można ufać.

Nie osądzaj sprawcy ani samego czynu. 
Jeśli zaczniesz mówić źle o sprawcy, 
dziecko może się za nim wstawić i zacząć 
bronić tę osobę, którą w wielu wypadkach 
kocha. 

Nie prowadź dochodzenia w sprawie 
zarzutów wysuniętych przez dziecko. 
Zostaw zbadanie sprawy odpowiednim 
służbom. Kiedy już dysponujesz 
informacjami wystarczającymi do zgłoszenia 
sprawy, nie zadawaj dziecku dalszych pytań. 
Mogłoby to utrudnić późniejsze dochodzenie 
lub ściganie sprawcy. 

Właściwe działania w reakcji na ujawnienie 
wykorzystywania seksualnego przez dziecko 

wraz z uzasadnieniem (DLACZEGO) 

Niewłaściwe działania w reakcji na ujawnienie 
wykorzystywania seksualnego przez dziecko wraz 
z uzasadnieniem (DLACZEGO) 


