Rodzicu, o tym musisz pamiętać!
Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu
na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu
ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania,
liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również
zapewnić dostęp do opieki medycznej.
Na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego
wypoczynku. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny
pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na
wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową. Przydatną wiedzę o
zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach
internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl,
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl;
www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl. Dostępny jest
również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199
990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Dodatkowo
na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o
zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”.
Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie
numery ratunkowe 985 lub 601 100 300.
Warto pamiętać także o:
− odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą”
www.polakzagranica.msz.gov.pl, − bezpłatnej aplikacji iPolak
– niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane
przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
− rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”,
www.odyseusz.msz.gov.pl.
Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa
i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy.
− adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami
kontaktowymi (dyżurnymi)
– szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek,
wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,
− sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych
wypoczynkowi.
Wśród spraw związanych z bezpieczeństwem znajduje się też problem handlu ludźmi,
w tym handel dziećmi. W ostatnich latach znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu
i obejmuje obecnie wszelkie działania nakierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci
i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten związany jest zazwyczaj
z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem..
Formy handlu ludźmi to:
• handel dziećmi w celu zatrudniania ich jako służby domowej
• nielegalne adopcje, często zagraniczne, w celu zmuszania do popełniania drobnych
przestępstw kryminalnych lub żebrania
• handel kobietami – nakłanianie kobiet do wyjazdu do pracy za granicą w innym
charakterze, a następnie zmuszaniu ich do prostytucji,

•
•

handel narządami – sprzedaż (nielegalna w większości państw) organów do
przeszczepu,
handel tanią siłą roboczą – za swoją pracę osoby takie otrzymują wynagrodzenie
niższe niż dopuszcza prawo danego kraju

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.handelludzmi.eu
Życzę, aby okres letniego wypoczynku pozwolił na zebranie sił potrzebnych do dalszej nauki
i pracy w nowym roku szkolnym. Udanych i bezpiecznych wakacji!
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