
Wspólnie robimy to, 
co konieczne



Kim jesteśmy?

Angażujemy się w sprawy rodziny, gdy  
pojawiają się obawy o bezpieczeństwo  
Państwa dziecka. Zgłoszenia rodziny  
w Jeugdbescherming dokonuje podmiot  
zewnętrzny. Na przykład organizacja Veilig 
Thuis (Bezpieczny Dom), dzielnicowy zespół 
pomocy społecznej lub decyzję o zgłoszeniu 
podejmuje sąd. 

Kiedy podejmujemy działania?

Jeugdbescherming Regio Amsterdam to  
Ośrodek ds. Ochrony Dziecka w regionie  
Amsterdam. Chcemy, aby dzieci dorastały  
bezpieczne i mogły się rozwijać. Zazwyczaj  
zapewnia im to rodzina, ale czasami sobie  
z tym nie radzi. Jeugdbescherming wspólnie  
z Państwem omawia, co jest potrzebne  
w takiej sytuacji. 
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Na czym polegają  
nasze działania?

Po otrzymaniu zgłoszenia, odwiedza  
Państwa pracownik Jeugdbescherming – 
asystent rodziny. Asystentowi często towa-
rzyszy jeszcze inna osoba, na przykład inny 
asystent rodziny, specjalista ds. udzielania 
pomocy dzieciom i dorosłym lub ktoś z  
organizacji, która dokonała zgłoszenia. 
Wspólnie sprawdzają, jak wygląda Państwa 
sytuacja i sytuacja Państwa dzieci, a także  
z jakiego powodu doszło do zaangażowania 
Jeugdbescherming. Asystent rodziny omawia 
te sprawy zarówno z Państwem, jak i innymi 
osobami, które odgrywają znaczącą rolę w 
życiu Państwa i Państwa dziecka lub dzieci. 

Faza pierwsza
wspólnie z Państwem przygotowujemy  
plan rodziny. W planie znajdują się  
wszystkie informacje na temat rodziny  
wraz z celami, które zamierzamy osiągnąć. 
Najpierw omawiamy z Państwem, co musi 
ulec zmianie, aby usunąć obawy o bezpie-
czeństwo dzieci. W tym celu dokonujemy 
uzgodnień z Państwem, dziećmi i osobami  
z Państwa otoczenia. Umawiamy się rów-
nież, co zrobimy, jeśli uzgodnień nie uda  
się wykonać.
Następnie przechodzimy do pracy nad  
resztą planu.

Sprawdzamy wraz z Państwem, jak do tego 
doszło, że znaleźli się Państwo z dziećmi  
w zaistniałej sytuacji. W tym celu korzysta-
my również z informacji podmiotów, które 
już wcześniej udzieliły Państwu pomocy,  
na przykład szkoły lub profilaktycznej 
przychodni pediatrycznej. Asystent rodziny 
słucha, co mają Państwo do powiedzenia i 
co ma do powiedzenia Państwa dziecko. 
Omawiamy, co mogą Państwo zrobić sami 
lub z pomocą swojego otoczenia, aby doszło 
do poprawy Państwa sytuacji i sytuacji Pań-
stwa dziecka. Sprawdzamy również, jaka 
pomoc jest Państwu potrzebna. W tej fazie 
asystent rodziny kontaktuje się z Państwem 
każdego tygodnia. Kiedy plan rodziny jest 
gotowy, otrzymują Państwo jego egzem-
plarz. Plan jest regularnie uzupełniany.  
Mogą Państwo w każdej chwili zwrócić  
się do asystenta rodziny o aktualną wersję. 
Więcej informacji na temat planu rodziny 
znajduje się na naszej stronie internetowej.

Faza druga
przechodzimy wraz z Państwem, osobami 
w Państwa otoczeniu i podmiotami udzie-
lającymi pomocy do realizacji planu rodziny. 
Asystent rodziny monitoruje sytuację  
Państwa oraz Państwa dziecka.  



Podkreślamy, że współpracujemy  
z Państwem. Współpracujemy również  
z innymi organizacjami zaangażowanym  
w sprawy Państwa rodziny. Może to być 
pracownik młodzieżowy, ale również np. 
psycholog zajmujący się Państwem lub 
dziećmi lub ktoś ze szkoły. Robimy to,  
aby jak najlepiej skoordynować pomoc,  
którą otrzymuje Państwa rodzina. 
Jest dla nas ważne, abyśmy odnosili się do 
siebie z szacunkiem, pomimo różnic między 
nami i naszymi opiniami. Na naszej stronie 
internetowej znajduje się więcej informacji, 
w jaki sposób nasza współpraca może  
być przyjemna. 

Na czym polega 
nasza współ-
praca?

Współpracujemy  
z Państwem
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Sprawdza również, czy od chwili zaangażo-
wania pomocy doszło do poprawy sytuacji. 
Regularnie konsultujemy się z Państwem  
i wszystkimi podmiotami zaangażowanymi 
w sprawy Państwa rodziny (np. z organi-
zacjami udzielającymi pomocy, szkołą czy 
rodziną). Konsultacje te nazywamy konsul-
tacjami w sprawie wykonania planu  
(uitvoerdersoverleg czyli w skrócie UVO). 
Podczas tych konsultacji sprawdzamy,  
czy obraliśmy właściwą drogę do osiągnię-
cia celów, czy może powinniśmy zrobić  
coś innego. 
W tej fazie asystent rodziny rzadziej się  
z Państwem kontaktuje. Najczęściej kontak-
tują się Państwo z organizacjami udzielający-
mi pomocy. Po osiągnięciu wszystkich celów, 
kiedy Państwa rodzina może samodzielnie 
funkcjonować przy wsparciu odpowiedniej 
pomocy, rozpoczyna się faza trzecia.

Faza trzecia 
Sytuacja Państwa rodziny poprawiła się  
i doprowadzamy wspólnie sprawy do końca. 
Omawiamy z Państwem, zaangażowanymi 
podmiotami udzielającymi pomocy i oso-
bami z Państwa otoczenia, czego Państwa 
rodzina potrzebuje w przyszłości, aby nie 
było więcej obaw o bezpieczeństwo Pań-
stwa dzieci i utrzymała się dobra sytuacja. 
Omawiamy, kto może nadal w razie potrze-
by udzielać Państwu pomocy. W fazie tej 
asystent rodziny ponownie częściej  
u Państwa bywa.
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Jak obchodzimy 
się z Państwa 
danymi?

Kto ma  
dostęp do  
Państwa akt?

Każdy pracownik Jeugdbescherming  
w regionie Amsterdam ma ustawowy 
obowiązek zachowania tajemnicy. Aby móc 
dobrze wykonywać naszą pracę, oprócz 
Państwa i Państwa rodziny dostęp do akt 
mają następujący pracownicy Jeugdbe-
scherming regionu Amsterdam:

Asystenci rodziny, którzy pracują  
z Państwem i Państwa rodziną.
Inne wydziały Jeugdbescherming  
regionu Amsterdam, na przykład nasi
prawnicy, pracownicy administracji  
lub nadzorcy, którzy kontrolują jakość 
naszej pracy.
Przełożeni, którzy mogą pomóc,  
jeśli zechcą Państwo złożyć skargę. 

Może się zdarzyć, że w związku z aktami 
Państwa sprawy zechcą Państwo zadać 
pytanie lub zapoznać się z aktami. Mogą 
Państwo zwrócić się ze stosowną prośbą  
do asystenta rodziny. 

Wszelkie informacje na temat, w jaki sposób 
obchodzimy się z Państwa danymi, znajdują 
się na naszej stronie internetowej.

Przechowujemy plan rodziny i inne Państwa 
dane w aktach sprawy. Znajdują się tam 
dane osobowe wszystkich członków ro-
dziny takie, jak imię i nazwisko, adres, data 
urodzenia i numer ewidencyjno-podatkowy 
(burgerservicenummer czyli w skrócie BSN). 
W aktach sprawy znajduje się również:

W jaki sposób znaleźli się Państwo w cen-
trum zainteresowania Jeugdbescherming.
Co wspólnie uzgodniliśmy.
Jaką pomocą Państwa objęliśmy i kto  
jest w nią zaangażowany. 

Akta sprawy przechowujemy w każdym 
razie przez 15 lat.
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Rada klientów

Pragniemy wiedzieć, co o nas sądzą  
rodzice i dzieci, którzy mają z nami kontakt.  
W tym celu powstała rada klientów.  
W radzie tej zasiadają rodzice i dzieci  
służący nam doradztwem. W ten sposób 
staramy się udoskonalać naszą pracę z 
rodzinami. Z radą klientów można skontak-
tować się korzystając z adresu e-mail:
clientenraad@jeugdbescherming.nl.

W ten sposób staramy się 
udoskonalać naszą pracę  
z rodzinami
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W jaki sposób mogą 
Państwo wyrazić 
niezadowolenie?

Jeśli coś jest powodem Państwa niezado-
wolenia, proszę omówić to najpierw  
z asystentem rodziny. Jeśli nie wpłynie to  
na poprawę sytuacji, mogą Państwo zwró-
cić się do przełożonego asystenta rodziny: 
kierownika zespołu. Kierownik zespołu 
wspólnie z Państwem i asystentem rodzi-
ny postara się znaleźć rozwiązanie. Mogą 
Państwo zwrócić się do kogoś o mediację 
podczas rozmowy. Mogą Państwo również 
złożyć skargę do niezależnej komisji ds. 
skarg (klachtencommissie@jeugdbescher-
ming.nl). Więcej informacji na ten temat 
znajduje się na naszej stronie internetowej.

Mogą Państwo zwrócić  
się do kogoś o mediację
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Więcej informacji  
i dane do kontaktu

W przypadku pytań, mogą  
je Państwo zadać asystentowi 
rodziny. Mogą Państwo  
również zapoznać się z naszą 
stroną internetową:  
www.jeugdbescherming.nl. 
 
Lub zadzwonić na nasz  
ogólny numer telefonu:
020 487 82 22.



Overschiestraat 57 
1062 HN Amsterdam 
Postbus 69168 
1060 CG Amsterdam 
www.jeugdbescherming.nl 
T 020-4878222 
E info@jeugdbescherming.nl

Każde dziecko bezpieczne!

Jeugd 
Bescherming 


