
Ocena pracowników 
opieki społecznej 
dotycząca obaw w 

zakresie ochrony i dobra 
dzieci

Opieka dobrowolna: jeśli poprosisz o lub wyrazisz 
zgodę na to, by agencja Tusla zaopiekowała się 
dzieckiem. Jeśli zgodzisz się dobrowolnie na oddanie 
dziecka pod opiekę, poprosimy o wypełnienie 
formularza zgody. Pracownik socjalny objaśni 
formularz. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości 
związane z formularzem, poproś pracownika 
socjalnego o wyjaśnienie. Pracownik socjalny 
powinien wręczyć kopię formularza.

Nakazy sądowe: w małej liczbie przypadków,
w których nie da się uzgodnić bezpiecznego
sposobu organizacji opieki, agencja może rozważyć
możliwość wystąpienia do sądu o nakaz znalezienia
odpowiedniego sposobu organizacji opieki nad
waszym dzieckiem.

Nakaz monitorowania: występuje, gdy sąd 
zadecyduje, że w najlepszym interesie dziecka 
leżą spotkania Twoje i Twojego dziecka z różnymi 
specjalistami w waszym domu.

Opieka ustawowa: występuje w przypadkach, gdy 
agencja Tusla może rozważać opcję wystąpienia 
do sądu o nakaz objęcia dziecka opieką. Oznacza 
to, że agencja Tusla zdecyduje o tym, kto zajmie 
się dzieckiem. Pracownik socjalny nie może zabrać 
dziecka spod Twojej opieki bez uzyskania Twojej 
zgody lub nakazu sądowego.

Istnieją trzy rodzaje nakazu sądowego, na podstawie 
których dziecko można oddać pod opiekę agencji: 
 (a) nakaz natychmiastowej opieki (Emergency Care 
Order) – wydawany na maksymalnie osiem dni;
(b) tymczasowy nakaz opieki (Interim Care Order) 
– wydawany na maksymalnie 28 dni z możliwością 
przedłużenia; lub
 (c) pełny nakaz opieki (Full Care Order) – może 
obowiązywać do ukończenia 18 roku życia.
Jeśli dziecko znajduje się pod opieką agencji 
Tusla, możesz wystąpić do sądu o pozwolenie na 
sprawowanie nad nim opieki lub na kontakt (często 
zwany dostępem) ze swoim dzieckiem.

* Narada w sprawie ochrony dziecka
Czasami konieczne jest zorganizowanie formalnego 
spotkania ludzi, którzy współpracują z Tobą i Twoją 
rodziną, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku. 
Zebranie to nazywamy naradą w sprawie ochrony 
dziecka (Child Protection Conference). Podczas 
spotkania sporządza się plan przedstawiający w 
skrócie działania, które powinni podjąć specjaliści, 
agencje lub Twoja rodzina, aby zadbać o dobro i 
ochronę dziecka.
Będziesz mieć możliwość uczestniczenia w tych 
spotkaniach oraz prawo do zabrania ze sobą 
osoby, która Cię wesprze (chyba że nie będzie to w 
interesie dziecka). Dziecko może zostać do niego 
włączone, w zależności od wieku i umiejętności 
rozumowania.

Imię i nazwisko pracownika socjalnego, 
który się z Tobą kontaktował:

___________________________________

Jego numer telefonu:

___________________________________
Jeśli musisz z kimś pilnie porozmawiać,
prosimy o kontakt:

__________________________________

Przydatne linki:
www.tusla.ie

www.oco.ie

www.ombudsman.gov.ie

www.dcya.

Jako rodzic masz prawo do:
• Zostania wysłuchanym;
• Otrzymywania informacji i bycia 
zaangażowanym;
• Uczestnictwa w obmyślaniu i planowaniu 
strategii celem rozwiązywania problemów;
• Otrzymywania porad prawnych;
• Proszenia i otrzymywania wyjaśnień;
• Otrzymywania wsparcia;
• Dostępu do dokumentacji Twojego dziecka;
• Otrzymania usług tłumacza, jeśli go 
potrzebujesz;
• Uwzględnienia Twojej kultury i religii;
• Jeśli nie jesteś zadowolony z zapewnianych Ci 
usług, za pomocą strony www.tusla.ie możesz 
uzyskać dostęp do procedury skargowej Tusla, 
alternatywnie od swojego pracownika socjalnego 
lub z miejscowej przychodni zdrowia możesz 
otrzymać ulotkę dot. procedury skargowej.

Informacje dla rodziców
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zapewnić dziecku bezpieczeństwa, dział opieki 
społecznej poszuka wraz z Tobą innych sposobów 
na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. Może to 
obejmować oddanie dziecka pod opiekę kogoś 
innego: członka rodziny lub przyjaciół; może też 
obejmować przypadek dobrowolnego oddania 
dziecka pod opiekę.

Udzielanie informacji na bieżąco
Pracownik socjalny będzie na bieżąco informował o 
postępie procesu oceny oraz przekaże informacje 
na ważnych etapach tego procesu. Zazwyczaj 
odbywa się to poprzez rozmowę. Czasami może 
się zdarzyć się, że pracownik socjalny napisze do 
Ciebie w sprawie oceny. Komunikacja pisemna 
pozwala wyjaśnić problematyczne kwestie.

Czasami podzielenie się z Tobą wszystkimi 
informacjami może być niemożliwe, np. jeśli 
udzielenie jakiejś informacji może przynieść 
szkodę dochodzeniu prowadzonemu przez policję 
irlandzką; pracownik socjalny poinformuje, jeśli 
chodzi o taki właśnie przypadek. W trakcie procesu 
oceny pracownik socjalny powinien sprawdzać, 
czy rozumiesz zgłoszone obawy oraz działania 
podejmowane w ich sprawie. Pracownik socjalny: 

• podczas rozmowy będzie używał zrozumiałego 
języka i będzie się zwracał z szacunkiem oraz 
taktem;
• będzie się wyrażać jasno w kwestii rzeczy, które 
należy zmienić oraz oczekiwań wobec Ciebie 
i Twojej rodziny, by zapewnić bezpieczeństwo 
dziecku;
• będzie punktualny oraz będzie szybko reagować, 
np. na nieodebrane połączenia telefoniczne; będzie 
przybywać na umówione spotkania na czas;
• powie, czy podzielił się uzyskanymi informacjami z 
innymi specjalistami/agencjami.

Wyniki oceny

Pracownik socjalny przedstawi wyniki oceny. 
Możliwe wyniki oceny:

1. Nie istnieje ryzyko dla dziecka i sprawa zostanie 
zamknięta.
2. Istnieje obawa o dobro dziecka, więc zaoferowane 
zostanie wsparcie dla rodziny.
3. Istnieje bieżąca obawa o ochronę dziecka i 
konieczne będzie zwołanie narady w sprawie ochrony 
dziecka*, podczas której zostanie sporządzony plan 
ochrony dziecka.
4. Dalsza ocena nie jest konieczna.

Rola pracowników socjalnych
Pracownicy socjalni współpracują z rodzinami, 
jeśli istnieje obawa w zakresie dobra, ochrony lub 
bezpieczeństwa dziecka lub że dziecko jest ofiarą 
znęcania się lub zaniedbania. Pracownicy socjalni 
postępują zgodnie z Przewodnikiem praktycznym 
dot. ochrony i dobra dzieci (Child Protection and 
Welfare Practice Handbook) www.tusla.ie

Ty lub jakaś osoba z rodziny lub spoza niej 
wyraziła obawę o Twoje dziecko. Jeśli inna osoba 
zgłosiła obawę, pracownik socjalny porozmawia z 
tą osobą i zdobędzie od niej możliwie jak najwięcej 
informacji o jej obawach. Sprawdzi również, czy 
Twoje dziecko jest znane służbom zajmującym się 
ochroną dzieci.

Wszystkimi obawami zajmujemy się zgodnie 
z krajowymi wytycznymi „Children First” 
dotyczącymi ochrony i dobra dzieci (Children First, 
National Guidance for the Protection and Welfare 
of Children). Dotyczy to powiadamiania policji 
irlandzkiej (An Garda Síochána) w przypadku 
obaw dotyczących ochrony dzieci.

Co się dzieje w przypadku wyrażenia 
obawy?
Pracownik socjalny przeprowadzi wstępną ocenę
obaw. Ocena wstępna uwzględnia zdrowie, poziom
wykształcenia, rozwój, tożsamość, rodzinę i relacje
społeczne, wygląd społeczny waszego dziecka
oraz jego umiejętność zadbania o siebie. Bierze
również pod uwagę waszą zdolność zapewnienia
dziecku podstawowej opieki, bezpieczeństwa,
ciepła emocjonalnego, stymulacji, pomocy,
wyznaczenia granic oraz stabilizacji życiowej.

Pracownik socjalny stara się uzyskać obraz życia 
widzianego oczami dziecka i będzie do tego 
potrzebował Twojej pomocy. Pracownik socjalny 
będzie odgrywał rolę w ocenie, jeśli okaże się, 
że dany dorosły stwarza zagrożenie dla swojego 
dziecka.

Proszę zapamiętać!
Jeśli nie masz pewności co do jakiejś kwestii 
przedstawionej przez pracownika socjalnego, poproś 
go o ponowne wyjaśnienie. Jeśli jest coś, o co chcesz 
zapytać lub co powiedzieć pracownikowi socjalnemu, 
zapisz to sobie i zapytaj go o to lub powiedz mu 
następnym razem.

Ocena wstępna
Pracownik socjalny:
• porozmawia z Tobą o Twoich obawach i będzie
chciał poznać Twoje zdanie na ten temat;
• porozmawia z innymi ludźmi o Twoich obawach, za
Twoją zgodą;
• porozmawia z Tobą o Twoim domu, domownikach,
w tym lokatorach lub tymczasowych gościach, o
ich relacjach oraz zaangażowaniu w życie
Twoje i Twojego dziecka, o tym, czy dziecko ma coś
przeciwko sposobowi organizacji opieki nad nim,
opiekunkom do dzieci, itp.;
• będzie chciał się zobaczyć i porozmawiać z Twoim
dzieckiem;
• będzie chciał zobaczyć, gdzie mieszka dziecko;
• sporządzi pisemny zapis przebiegu Waszych
spotkań;
• postara się ukończyć wstępną ocenę w ciągu
maksymalnie 20 dni.

Pracownik socjalny będzie chciał wiedzieć, że dziecko 
jest bezpieczne i że je chronisz. Jeśli dziecko zostało 
skrzywdzone lub zranione w jakikolwiek sposób, 
pracownik socjalny zapyta, jak do tego doszło, i może 
poprosić o zabranie dziecka do lekarza i zbadanie go.
Pracownik socjalny porozmawia również z różnymi
ludźmi i specjalistami zaangażowanymi w sprawy
Twoje i Twojego dziecka, np. z lekarzem pierwszego
kontaktu, nauczycielem, pielęgniarkami publicznej
służby zdrowia oraz członkami rodziny. Pracownik
socjalny zwróci się do Ciebie z prośbą o zgodę na
rozmowę z tymi osobami. Jeśli nie wyrazisz zgody,
pracownik socjalny może kontynuować tego rodzaju 
kontrole,
jeśli uzna, że dziecko jest narażone na ryzyko.
Pracownik socjalny powie, co może wydarzyć się
dalej.
Jeśli na jakimś etapie procesu oceny pracownik 
socjalny będzie miał obawy, że istnieje poważne i 
bezpośrednie zagrożenie dla dziecka, może ubiegać 
się o nakaz sądowy lub poprosić policję irlandzką o 
interwencję, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo.

Jeśli podczas oceny wystąpią obawy, że nie możesz 

Informacje przedstawione w niniejszej ulotce
mają na celu zapoznanie z działaniami
podejmowanymi przez Agencję ds. dzieci i
młodzieży – Tusla. Otrzymaliście tę ulotkę,
ponieważ w agencji Tusla zgłoszono obawę
dotycząca Waszego dziecka. Dobro dziecka
jest dla nas ważne i jesteśmy zobowiązani
do współpracy z Tobą mającej na celu
zapewnienie bezpieczeństwa Twojemu dziecku.


