
 

 

 

 

  

JEUGDBESCHERMING 

ROTTERDAM RIJNMOND  

Wspólna ochrona dzieci 
 

ZAPEWNIAMY POMOC I WSPARCIE RODZINOM 

ZMAGAJĄCYM SIĘ Z POWAŻNYMI TRUDNOŚCIAMI W 

WYCHOWANIU DZIECI. DĄŻYMY DO POPRAWY ICH 

SYTUACJI RODZINNEJ I POWSTRZYMANIA 

DALSZEGO ROZWOJU ICH PROBLEMÓW. 

Co można zrobić, gdy rodzice nie 

potrafią samodzielnie rozwiązywać 

swoich problemów z wychowaniem 

dziecka?  

Nasz inspektor ds. ochrony dziecka 

zainterweniuje w przypadku zagrożenia 

dla bezpieczeństwa lub rozwoju dzieci. 

Zgodnie z prawem mamy obowiązek 

zgłosić ten fakt Raad voor de 

Kinderbescherming (Radzie Ochrony 

Dzieci), która następnie zbada sytuację 

domową danego dziecka. Na podstawie 

dochodzenia Rady sędzia ds. ochrony 

dzieci może podjąć decyzję o 

zastosowaniu środka ochrony dziecka. 

Środki ochrony dzieci stanowią 

obowiązkowe wsparcie połączone z 

nadzorem w zakresie wychowania dzieci. 

Za egzekwowanie ich stosowania 

odpowiada Jeugdbescherming 

Rotterdam Rijnmond (Agencja ds. 

Ochrony Młodzieży z Rotterdamu i 

Rijnmond). Istnieją cztery rodzaje 

środków ochrony dzieci: 

 

1. Zalecenie dotyczące ochrony 

dziecka:  

Choć ta forma wsparcia nie jest 

przymusowa, nakłada ona na rodziców 

pewien obowiązek. W tym przypadku 

zachęcamy daną rodzinę do 

samodzielnego rozwiązania własnych 

problemów.  

 

 

 

 

 

2. Nadzór formalny:  

Choć w tym przypadku zostaje 

ograniczona władza rodziców nad 

dzieckiem lub dziećmi, nadal ponoszą oni 

odpowiedzialność. Rodzice objęci 

nadzorem formalnym mają obowiązek 

przestrzegać pisemnych i ustnych 

instrukcji inspektora ds. ochrony dziecka. 

 

3. Opieka:  

Dziecku zostaje przydzielony inspektor 

ds. ochrony dziecka, który pełni funkcję 

jego formalnego opiekuna i 

przedstawiciela oraz przejmuje 

odpowiedzialność za jego wychowanie. 

Inspektor określa, kto będzie 

wychowywał dziecko, sprawuje stały 

nadzór nad dzieckiem, a także występuje 

jako jego prawny przedstawiciel i 

zarządza jego finansami. 

 

4. Nadzór kuratora nad nieletnimi:  

Holenderskie sądy dla nieletnich mogą 

wyznaczyć kuratora dzieciom, nieletnim i 

młodym dorosłym w wieku od 12 do 18 

lub 23 lat po popełnieniu przez nich 

przestępstwa. Nadzór kuratora nad 

nieletnimi stanowi połączenie ścisłego 

dozoru i kontroli w celu powstrzymania 

młodych ludzi od ponownego popełnienia 

przestępstwa. 

 

 



 

 

 

 

 

Nasza strategia  

Zachęcamy rodziców do samodzielnego 

rozwiązywania swoich problemów, 

zapewniając im pomoc i wsparcie w tym 

procesie. Współpracujemy z rodzicami, 

siecią społeczną danej rodziny, 

doradcami i innymi specjalistami. 

Nasi inspektorzy ds. ochrony dzieci 

odpowiadają za zapewnienie rodzinom 

zorganizowanego i stałego wsparcia. 

Wraz z daną rodziną opracowujemy 

plan obejmujący aspekty, które 

wymagają poprawy, w celu dalszego 

funkcjonowania tej rodziny bez naszego 

wsparcia.  

 

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych 

Zapewniamy natychmiastową pomoc w 

sytuacjach nadzwyczajnych. Jesteśmy 

dostępni 24 godziny na dobę pod 

numerem telefonu +31 (0)10 233 0000. 

 

Dodatkowe informacje  

W razie jakichkolwiek pytań można 

skontaktować się ze swoim inspektorem 

ds. ochrony dziecka pod numerem +31 

(0)10 233 0000. Więcej informacji 

znajduje się na stronie internetowej 

www.jbrr.nl (wyłącznie w języku 

holenderskim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeugdbescherming 
Rotterdam 
Rijnmond 
Delftseplein 29,  

3013 AA Rotterdam, Holandia  

T +31 (0) 10 233 00 00  

T +31 (0) 10 478 27 22  

E info@jbrr.nl  

www.jbrr.nl 

KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO 

BEZPIECZNEGO ROZWOJU. 

http://www.jbrr.nl/
http://www.jbrr.nl/

