
 ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZAGINIĘCIA DZIECKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ KILKU 

PODSTAWOWYCH ZASAD: 

 właściwie opiekuj się swoim dzieckiem, małego dziecka nie zostawiaj samego w domu i na 

podwórku (do 10. roku życia dziecko nie powinno przebywać samo w domu, do 7. roku życia dziecko 

nie powinno bawić się samo na podwórku); 

 jak najwcześniej naucz dziecko swego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania; 

 naucz dziecko rozpoznawać sytuacje groźne bez budzenia jego lęku; 

 wyeksponuj w domu kartkę z numerami telefonów do najbliższych oraz telefonami alarmowymi, 

naucz dziecko korzystać z telefonu; 

 wyjaśnij dziecku, że w sytuacjach problemowych może głośno krzyczeć, płakać, wołać o pomoc;  

 szczególną opieką otaczaj dziecko w zatłoczonych miejscach publicznych (supermarkety, imprezy 

plenerowe, itp.), małe dziecko trzymaj za rękę – pamiętaj, to Ty masz pilnować dziecka a nie ono 

ma pilnować się Ciebie! 

 wyjaśnij dziecku, że w razie zaginięcia powinno stać w miejscu,  

aż opiekun je znajdzie, ewentualnie powinno zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej (najlepiej do 

policjanta, ochroniarza, sprzedawcy sklepowego); 

 naucz dziecko, że nie powinno rozmawiać z nieznajomymi, przygotuj  

je na ewentualny kontakt z obcą osobą, która zaczepia dziecko (częstuje słodyczami, proponuje 

„podwiezienie” lub atrakcyjne zabawy, puka do drzwi pod nieobecność rodziców), naucz dziecko 

zdecydowanie odmawiać; 

 naucz dziecko mądrze korzystać z Internetu, wyjaśnij jakim zagrożeniem jest podawanie swoich 

danych kontaktowych; 

 zorganizuj dziecku bezpieczną drogę do szkoły (pod opieką osoby dorosłej lub w gronie 

rówieśników); 

 nie pozwól dziecku podróżować autostopem; 

 staraj się poznać przyjaciół i znajomych dziecka, interesuj się jego sposobami spędzania czasu 

wolnego; 

 nie bagatelizuj problemów swojej pociechy, nie pozwól by brak wsparcia ze strony opiekunów 

ułatwił dziecku podjęcie decyzji o ucieczce z domu; 

 reaguj, gdy widzisz dziecko w sytuacji problemowej, także wtedy, gdy  

to nie jest Twoje dziecko. 
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