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„Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka”

fot. LESZEK RUSEK/REPORTER

„W każdym działaniu należy kierować się dobrem dziecka. Należy zapewnić mu właściwą opiekę oraz
poczucie bezpieczeństwa” – tak brzmi główna zasada postępowania policjanta wobec dziecka
podczas podejmowanych czynności. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z inicjatywy Rzecznika Praw
Dziecka, wypracowało „Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka”. Dokument zostanie
oficjalnie zaprezentowany 30 maja w warszawskim Teatrze Dramatycznym.
Zalecenia zostaną przedstawione podczas konferencji „Prawa dziecka w sztuce – dialog pokoleń. 25
lat o prawach dziecka”. Odbędzie się ona w ramach Festiwalu Korczak przy 18. Światowym
Kongresie ASSITEJ. Organizatorem konferencji jest Rzecznik Praw Dziecka. W spotkaniu planowany
jest udział Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.
W spotkaniu przewidziany jest udział młodzieży z warszawskich szkół, grona Społecznych Doradców
RPD, a także Policji.
„Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka” - to praktyczne wskazówki dla
funkcjonariuszy Policji w sytuacji podejmowania działań, w których obecne jest dziecko. Dokument
powstał w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań
„Razem bezpieczniej”, we współpracy z przedstawicielami Biura Rzecznika, Ministerstwa
Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa
Edukacji Narodowej, oraz Komendy Głównej Policji. Zalecenia w formie plakatu zostaną przekazane
do wszystkich jednostek Policji w całym kraju.
Spotkanie w warszawskim teatrze to przede wszystkim okazja do dyskusji nad prawami dziecka.
Zaprezentowane zostaną przygotowane przez młodzież trzy spektakle teatralne, zwracające uwagę
na istotne problemy społeczne: konflikty między rodzicami, wychowanie dziecka w placówkach,
żebractwo dzieci i ich wykorzystywanie do pracy, nietolerancję, przemoc fizyczną, alkoholizm i inne
uzależnienia. Sztuki autorstwa poznańskiego Teatru Szkolnego Łejery, siedleckiego Teatru Fanum
grupa PaT oraz Częstochowskiej Grupy PaT poruszają tematykę odpowiedzialności, wolności, ale
także budowania i burzenia więzi między rodzicami a dziećmi. Wystawiane sztuki mają zachęcić do
rozmów młodzieży i zaproszonych gości na temat szeroko rozumianych praw dziecka.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 12.00.
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