
 

 

 

 
 

ZALECENIA 

Wydane w celu zabezpieczenia praw dzieci w drodze: 

Problem integracji społecznej migrantów 

Regionalne Spotkanie Europejskich Rzeczników Praw Dziecka, Ateny, 13 listopada 20171
 

  

 

Dzieci w drodze są przede wszystkim dziećmi i tak też powinny być traktowane. Dzieci są 
pełnoprawnymi osobami, i jako takie zasługują na to, aby dołożono wszelkich starań by 
zapewnić im ochronę i możliwość korzystania z ich praw, a także by umożliwić im integrację 
ze społecznością Europy. 

Wszystkie działania dotyczące dzieci w drodze powinny być motywowane prawami dziecka i 
fundamentalnymi prawami człowieka, w tym: 

 Prawem do wolności od dyskryminacji; 

 Prawem do tego, by ich najlepiej pojęty interes był wartością nadrzędną we 
wszystkich działaniach dotyczących dzieci; 

 Prawem do swobodnego wyrażania swych poglądów we wszystkich sprawach ich 
dotyczących oraz do tego, by uwzględniano te poglądy i opinie, stosownie do wieku i 
stopnia dojrzałości dziecka. 

 Prawem do przeżycia i rozwoju; 

 Prawem do bycia chronionym przed wszelkimi formami przemocy. 

Przedstawiamy zalecenia wypracowane przez 23 niezależne instytucje zajmujące się 
prawami człowieka z Państw Członkowskich Rady Europy, które weszły w skład grupy 
roboczej Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC), a której zadaniem jest 
monitorowanie przestrzegania praw dzieci w drodze. Zalecenia opierają się na Konwencji o 
Prawach Dziecka ONZ i innych stosownych międzynarodowych instrumentach prawnych. 
Nawiązują do wezwania członków sieci ENOC do wdrożenia perspektywy praw dziecka w 
procedurach przyjmowania migrujących dzieci (styczeń 2016) jak również na 
indywidualnych doświadczeń rzeczników praw dziecka, którzy mieli okazję spotkać się z 
takimi dziećmi, wysłuchać ich, interweniować w indywidualnych sprawach, monitorować ich 
prawa i dalsze losy. 

Państwa Europejskie są przede wszystkich zobowiązane do zagwarantowania i ochrony 
praw wszystkich dzieci, w granicach swej jurysdykcji, bez względu na ich stan prawny. 
Mimo, że w tej dziedzinie zaobserwowano pewien postęp, prawa dzieci w drodze nadal są 

                                                
1 Regionalne spotkanie Rzeczników Praw Dziecka, które odbyło się w Atenach w dniach 13-
14.11.2017 r., zostało zorganizowane z inicjatywy greckiego Rzecznika we współpracy z Siecią 
ENOC oraz UNICEFEM na rzecz migrantów i uchodźców w Grecji, w ramach środków przekazanych 
przez Komisję Europejską z Programu Prawa, Równość Obywatelstwo. 
W pracach nad zaleceniami brali udział członkowie ENOC z Albanii, Belgii/ Flandrii, Belgii/ Walonii, 
Bośni i Hercegowiny, Cypru, Francji, Gruzji, Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Włoch, Litwy, Łotwy, 
Mołdawii, Holandii, Norwegii, Polski, Zjednoczonego Królestwa/Szkocji, Serbii, Hiszpanii/Katalonii, 
Hiszpanii/Państwa Baskijskiego, Szwecji jak również niezależne instytucje działające na rzecz praw 
dziecka z Niemiec i Austrii, doradcą była pani Marta Santos Pais, Specjalny Przedstawiciel 
Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci oraz Gehad Madi, członek Komitet NZ 
Praw Dziecka. 

 



 

 

łamane. Rządy państw powinny podjąć bardziej zdecydowane kroki aby wypełnić swe 
zobowiązania. Oznacza to także działania mające na celu ochronę praw dzieci i 
umożliwienie im włączenia się i pełnej partycypacji w życiu społecznym. 

Jako Niezależne Instytucje Działające na Rzecz Praw Dzieci, zobowiązujemy się do 
promowania i monitorowania procesu wdrażania niniejszych zaleceń. 
 

1. OCRHONA DZIECI PO PRZYBYCIU I W PIERWSZYCH CHWILACH POBYTU 
 

a. Należy ustalić i wdrożyć do procedur przyjęcia procedury zabezpieczające i ujednolicone 
protokoły uwzględniające aspekty specjalnych potrzeb dzieci w zależności od płci i wieku. 

b. Należy zakazać przetrzymywania dzieci w areszcie - tych pod opieką i bez opieki - tylko 
na podstawie ich statusu migranta. Detencja ze względu na status migranta zawsze 
stanowi złamanie praw dziecka, i złamanie zasady nadrzędności najlepszego interesu 
dziecka. Dzieci należy chronić, także za pomocą rozwiązań nie-opiekuńczych 
przewidzianych prawem, zawsze zabezpieczając ich prawo do wolności. 

c. Czas pobytu dzieci, w tym także tych bez opieki, w ośrodkach przyjmujących powinien 
być ograniczony do minimum niezbędnego do pierwszej rejestracji i oceny indywidualnej, 
i nie przekraczać maksimum określonego przepisami prawa. 

d. Dzieciom nie wolno zakazywać dostępu do procedury azylowej. 

e. Wszystkie osoby z obsługi ośrodka przyjmującego powinny mieć odpowiednie 
przeszkolenie w zakresie praw i podstawowych potrzeb dzieci. Szkolenie powinno 
uwrażliwiać profesjonalistów i urzędników na ryzyka i przypadki przemocy, takie jak 
wykorzystywanie i przemyt ludzi, oraz uczyć, jak rozmawiać i porozumiewać się z 
potencjalnymi ofiarami i jak im pomóc. 

f. W punktach kontroli granicznej powinny być osoby wyznaczone do ochrony dzieci, mające 
uprawnienia do kierowania dzieci do wyspecjalizowanych pracowników oceniających 
indywidualnie sytuację każdego dziecka. 

g. W punkcie pierwszego kontaktu (w portach, na lotniskach, przy granicach) i punktach 
identyfikacji, wszystkie nowo przybyłe dzieci (te z rodzinami i bez opieki) powinny być 
informowane o swych prawach, przysługujących im w państwie przyjmującym, w sposób 
zrozumiały dla nich i dostosowany do ich wieku. Informacje powinny zawierać informacje 
na temat procedur prawnych, gwarancji, azylu, ponownego połączenia się z rodziną i 
innych form międzynarodowej ochrony. 

h. Dzieci powinny mieć swobodę wypowiadania się, i być w stanie zwrócić się ze skargą do 
właściwych władz, jeśli ich prawa są łamane.  

i. W punktach pierwszego kontaktu sytuację każdego dziecka powinny ocenić, poprzez 
przeprowadzenie wywiadu, odpowiednio przeszkolone, multidyscyplinarne zespoły 
profesjonalistów, przy pomocy tłumaczy, z uwzględnieniem potrzeb dzieci dotyczących 
miejsca pobytu/ zakwaterowania. Szczególnie uważnie należy zbadać ich sytuację pod 
kątem ewentualnej wiktymizacji (przemoc, wykorzystywanie, zaniedbanie wyzysk, 
małżeństwa dzieci/ nieletnich/ przymusowe), potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub 
innych specjalnych potrzeb, które mogą zwiększać ryzyko zagrożeń dla dziecka.  
Dzieciom należy dać możliwość - jeśli leży to w ich najlepszym interesie - intymnej 
rozmowy bez obecności rodziców/ opiekunów/ innych dorosłych. 

j. Władze ośrodka przyjmującego lub dla azylantów powinny bardzo dokładnie sprawdzić 
wszelkie dokumenty przedłożone przez rodziny lub dzieci bez opieki. Jeśli dokumentacja 

zostanie uznana za nieważną, decyzja taka musi być wyjaśniona i uzasadniona. 

k. Należy opracować Standardowe Procedury Operacyjne w celu przeprowadzenia 
identyfikacji, podjęcia decyzji o skierowaniu dziecka do dalszych służb/ instytucji lub o 



 

 

udzieleniu dziecku pomocy, jeśli dziecko jest zagrożone przemocą, w tym także 
wyzyskiem lub przemytem, a także względem dzieci, których zaginęły w ośrodkach opieki 
i ośrodkach przyjmujących. Standardowe procedury operacyjne powinny opierać się na 
zasadzie nadrzędności najlepszego interesu dziecka i pomagać w jego zdefiniowaniu, 
oraz uwzględniać prawo dziecka do bycia wysłuchanym. 

l. Należy opracować mechanizmy i kwestionariusze pomagające ocenić rodzaj relacji i 
więzi dziecka z towarzyszącym mu dorosłym, i zakładające częste kontrole stanu dziecka 
i jego potrzeb w zakresie ochrony. Należy zwrócić szczególną uwagę na mechanizmy i 
kwestionariusze/ wytyczne pomagające identyfikować i pracować z dziećmi zmuszanymi 
do małżeństw i nieletnimi. 

m. Kiedy zakłada się, że  dziecko może być ofiarą przemocy, wykorzystywania, 
zaniedbania, wyzysku i przemytu, powinno zostać otoczone specjalistyczną opieką i nie 
należy go usuwać ze struktur systemu opieki społecznej, nawet jeśli popełniło czyn 
zabroniony związany z rodzajem doznanej przemocy. 

n. Należy opracować procedury azylowe dostosowane do dzieci, a sprawy o udzielenie 
azylu dla dzieci (tych z opiekunami i tych bez opieki) powinny być traktowane 
priorytetowo. Należy ustalić termin, w jakim powinny rozpocząć swój bieg sprawy o 
udzielenie azylu, zwłaszcza te, które dotyczą dzieci. 

o. Warunki w ośrodkach przyjmujących migrantów powinny być przyjazne dla dzieci i 
zapewniać swobodny dostęp do wszelkich usług, w tym opieki zdrowotnej dla osób 

w każdym wieku i każdej płci, ochrony, pomocy prawnej, edukacji i zajęć rekreacyjnych 
(zgodnie z opisem szczegółowym w Części 2).  

p. Należy udostępniać bezpieczne przestrzenie dostosowane do potrzeb dzieci i każdej 
płci w ośrodkach przyjmujących migrantów, zapewniając jednocześnie szybką obsługę 
proceduralną i zakwaterowanie dostosowane do potrzeb dzieci. Ocena wieku dziecka 
powinna być przeprowadzana wyłącznie wtedy, gdy zachodzi poważne podejrzenie co 
do podanego wieku dziecka, w odpowiednim czasie i przy wsparciu przedstawiciela 
prawnego lub opiekuna dziecka. Procedury związane z oceną wieku powinny 
uwzględniać szczególne uwarunkowania kulturowe, specyfikę wieku i płci, powinny 
odbywać się z zachowaniem zasad szacunku, bezpieczeństwa i wiarygodności i być 
przeprowadzane przez multi-dyscyplinarny zespól z wykorzystaniem jak najmniej 
inwazyjnych technik. Badania lekarskie należy przeprowadzać w ostateczności. W razie 
wątpliwości, należy zawsze przyjąć wersję korzystniejszą dla dziecka, należy także 
zagwarantować możliwość z korzystania z prawa do odwołania się. 

Należy niezwłocznie przydzielić dzieciom bez opieki i oddzielonym od rodziców 
odpowiednio przeszkolonych opiekunów, a dzieci powinny być umieszczone w 
odpowiednich, bezpiecznych i przyjaznych im otoczeniach, najlepiej u rodzin 
zastępczych, jeśli to możliwe, lub innych formach społecznej opieki nie-instytucjonalnej.  
Należy udostępnić odpowiednie zasoby, tak by opieka była skuteczna, w tym poprzez 
zagwarantowanie, że zatrudniony zespół opiekunów, to osoby wykwalifikowane, 
przeszkolone i mające odpowiednie wsparcie, tak by interes dziecka był na każdym 
kroku zabezpieczony. 

q. Akta osobowe powinny być przekazywane wraz z przemieszczającym się dzieckiem i 
udostępniane służbom społecznym w nowym miejscu, zgodnie z prawem dotyczącym 
ochrony danych osobowych i względami poufności.  

r. Organy odpowiedzialne za procedury przyjmowania uchodźców i/lub za ochronę praw 
dzieci, powinny być kontrolowane i nadzorowane pod kątem zgodności 
przeprowadzanych działań z wytycznymi, oraz czy wytyczne te są realizowane 
konsekwentnie, we właściwym czasie i z pewnością prawną. 

 



 

 

2. KOLEJNE ETAPY PRZYJMOWANIA I DOSTĘP DO PRAW ZWIĄZANYCH Z 
INTEGRACJĄ SPOŁECZNĄ  

 

2.1 Zagadnienia przekrojowe 

a. Ocena i opieka społeczno-edukacyjna powinna być zindywidualizowana wobec 
każdego dziecka, i powinna obejmować ocenę potrzeb dziecka oraz zdefiniowanie 
rozwiązań, które leżą w jego najlepiej pojętym interesie, z uwzględnieniem prawa 
dziecka do bycia wysłuchanym w kwestii wyboru miejsca zamieszkania i rodzaju opieki. 

b. Wszystkie dzieci w drodze powinny mieć dostęp do wysokiej jakości usług 
świadczonych w ramach krajowych programów opieki społecznej. 

c. Dzieci w drodze powinny brać odział w programach profilaktyki przemocy  
I programach integracji społecznej (włączenia społecznego). 

d. Należy zbudować sieci pomocy społecznej, tak by pomóc dzieciom poczuć się 
bezpiecznymi, nabrać pewności siebie i odporności psychicznej oraz by promować 
partycypację dzieci w zabawach, wydarzeniach społecznych, kulturowych i sportowych.  

e. Personel wszystkich zaangażowanych organów i instytucji powinien mieć specjalne 

kwalifikacje i być odpowiednio przeszkolony, by umiejętnie radzić sobie z problemami 
związanymi z dziećmi w drodze.  

 
 

2.2 Ochrona międzynarodowa - status prawny 

a. Należy zagwarantować dzieciom prawidłowe procesowanie wniosków o udzielenie 
azylu oraz zapewnić dostęp do innych opcji prawnych związanych z przyznaniem 
statusu osoby objętej ochroną humanitarną. Aby ustalić, czy dziecko kwalifikuje się 
do udzielenia pozwolenia na azyl, należy zdiagnozować, co leży w jego najlepiej pojętym 
interesie. 

b. Możliwość ponownego połączenia się rodziny powinna być zagwarantowana 
przepisami prawa. Możliwość taka powinna podlegać ocenie pod kątem najlepiej 
pojętego interesu dziecka, jego prawa do dorastania w rodzinie i rozpatrywana w sposób 
humanitarny i sprawny. Procedura ta powinna odbywać się bez zbędnej zwłoki, aby 
uniknąć wywołania niepotrzebnego stresu i poczucia niepewności u dziecka, i powinna 
obejmować udzielenie wsparcia rodzinie i dziecku, w tym także przekazanie niezwłocznie 
jasnych informacji na temat postępu sprawy. 

c. Należy wprowadzić specjalne przepisy prawa regulujące odnowienie ważności 
dokumentacji dotyczącej statusu prawnego dziecka, które uczestniczy już w 
trwającym  procesie integracji w państwie przyjmującym. 

d. Dzieci powinny mieć prawo ubiegać się o uregulowanie statusu ich pobytu jeżeli 
zamieszkują państwo przyjmujące od dłuższego czasu i nawiązały już pewne więzi i 
relacje, z uwzględnieniem ich najlepiej pojętego interesu.  

e. Wszystkim dzieciom, urodzonym w granicach jurysdykcji Państw Europejskich, bez 
względu na status prawny rodziców, należy zagwarantować możliwość formalnej 
rejestracji urodzenia. 

 

2.3 Warunki mieszkaniowe 

a. Rozmiar zabudowy mieszkaniowej dla dzieci powinien być ograniczony do zabudowy 
rodzinnej lub osiedlowej, która umożliwi mieszkańcom komunikację i współpracę, a dla 
dzieci będzie formą gwarantującą bezpieczeństwo i najlepszą dla dobra dziecka.  

b. Aby pobyt dziecka w docelowym miejscu był bezpieczny i jak najkorzystniejszy, należy 
uwzględnić potrzeby dziecka, rozwiązanie, które będzie najlepsze dla jego dobra oraz 
prawo dziecka do bycia wysłuchanym.   We wszystkich miejscach zamieszkania należy 



 

 

wdrażać polityki i procedury zabezpieczające dobro i prawa dzieci. 

c. Decyzje o umieszczeniu dzieci w miejscu zamieszkania rodziny powinny być 
podejmowane niezwłocznie. Zarówno dziecko jak i rodzina powinny otrzymywać 
regularne wsparcie. 

d. W przypadku konieczności zmiany miejsca zamieszkania, najlepiej pojęty interes dziecka 
powinien być względem nadrzędnym, i powinien obejmować kwestię wsparcia i czasu 
niezbędnego na dostosowanie się do nowego otoczenia. Dziecko musi partycypować we 
wszystkich procesach decyzyjnych, zgodnie ze swym potencjałem wiekowym i stopniem 
rozwoju.  

e. Pomieszczenia mieszkalne dla rodzin z dziećmi muszą być dostosowane do potrzeb 

dzieci i przeznaczone wyłącznie dla rodzin z dziećmi.  

f. Dzieci bez opieki powinny być lokowane oddzielnie od dorosłych, tak by zapewnić im 
maksimum bezpieczeństwa.  

 

2.4 Zdrowie 

a. Wszystkie dzieci muszą mieć natychmiastowy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej 
w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego wedle swoich potrzeb, w tym do 
leczenia chorób przewlekłych, niepełnosprawności, opieki w zakresie zdrowia 
seksualnego i rozrodczego, poradnictwa psychologicznego oraz profilaktyki 
samookaleczeń i samobójstw. 

b. Należy zatrudnić tłumaczy i mediatorów kulturowych wspierających dzieci 
korzystające z opieki zdrowotnej.  

c. Należy zorganizować szczepienia ochronne zgodnie z krajowymi programami 

szczepień. 

d. W obozach, ośrodkach  i schroniskach dla uchodźców, w których mieszkają dzieci w 
drodze ze swymi rodzinami lub dzieci bez opieki należy wprowadzić regularne lekarskie 
wizyty kontrolne, w trakcie których dzieci zostaną zbadane pod kątem zdrowia 
psychicznego i fizycznego i które umożliwią wczesne wykrywanie niepełnosprawności, 
chorób i przypadków przemocy, a także udzielanie stosownych porad oraz zastosowanie 
odpowiedniej profilaktyki i środków zaradczych. W ramach profilaktyki zdrowotnej należy 
zapewnić także opiekę okołoporodową.  

e. Dzieci i ich rodziny muszą być dokładnie poinformowani o możliwościach leczenia oraz 
kompleksowej opieki zdrowotnej, tak by mogli przezwyciężyć traumę i stres, której 
doświadczyli. Należy udostępnić im opiekę terapeutyczną i inne wspomagające usługi, 
świadczone za pośrednictwem tłumaczy.  

f. Należy udostępnić ośrodki terapeutyczne dla dzieci nadużywających środków 
odurzających. Pogotowia, ośrodki terapeutyczne i domy opieki powinny być 
udostępnianie dzieciom o podobnych potrzebach, tak by zoptymalizować zastosowanie 
najskuteczniejszej opieki i środków zaradczych wobec nich. 

g. Personel ośrodków i schronisk dla wszystkich dzieci powinien być specjalnie wyszkolony 
oraz nadzorowany, tak by umiał zapewnić dzieciom i rodzinom odpowiednią opiekę 
psychiczną przy współpracy z publiczną opieką zdrowotną, i zgodnie z zasadami ochrony 
danych osobowych.  

 

2.5 Edukacja  

a. Wszystkie dzieci, bez względu na to czy są w trakcie podróży czy też dotarły do miejsca 
przeznaczenia, i bez względu na swój status prawny, powinny mieć dostęp do edukacji 
obowiązkowej i nieobowiązkowej (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i 
ponadpodstawowe oraz szkolenie zawodowe), w wolności od dyskryminacji i/lub 
segregacji rasowej.  Dzieci powinny mieć możliwość uczęszczania na zajęcia językowe i 



 

 

zapisania się do szkoły publicznej w ciągu miesiąca od czasu przybycia.  

b. Dzieci, które nie znają języka państwa przyjmującego, powinny mieć możliwość 
uczęszczania na językowe kursy przygotowawcze, i jednocześnie integrowania się z 
dziećmi w lokalnej szkole. 

c. Dzieci powinny mieć także możliwość stałego korzystania z odpowiednio zaplanowanych 
i dostosowanych zajęć jak formy wsparcia ich procesu edukacyjnego oraz 

integracyjnego. 

d. Dzieciom należy pomagać pielęgnować swe wartości kulturowe oraz uczyć się języka 
natywnego.  

e. Władze powinny podjąć stosowne kroki by zapobiegać zjawisku opuszczania szkoły i 
wyłączenia z życia szkoły i skreślenia z listy uczniów w przypadku dzieci uchodźców i 
migrantów, bez względu na ich status prawny. 

f. Nauczycieli należy szkolić i wspierać by jak najlepiej odpowiadali na potrzeby 
edukacyjne dzieci w drodze. 

g. Rodzice dzieci migrantów i uchodźców powinni być informowani i uświadamiani w 
zakresie lokalnego systemu edukacji, jak również w zakresie istniejących praw i 
obowiązków rodziców. 

h. Program nauczania powinien obejmować edukację w zakresie praw człowieka, 
promowanie wartości takich jak pokój, tolerancja, równość i przyjaźń pomiędzy 
wszystkimi grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi.  Należy podjąć specjalne 
działania aby zwalczać i zapobiegać ksenofobii, przemocy rówieśniczej i innym formom 
przemocy wobec dzieci.  

 

2.6. Opieka społeczna  

a. Należy udostępnić dzieciom i ich rodzinom odpowiednia opiekę społeczna i pomoc, 
uwzględniającą ich szczególne potrzeby i doświadczenia życiowe.  

b. Należy opracować specjalne, szyte na miarę potrzeb dzieci w drodze usługi w zakresie 
opieki społecznej, w tym dla dzieci będących ofiarami wykorzystywania, zaniedbania, 
przemocy i wyzysku, jak również dla dzieci niepełnosprawnych.  

c. Władze lokalne powinny ułatwiać dzieciom i ich rodzinom dostęp do lokalnych usług 
opieki społecznej.  

d. Należy zorganizować ośrodki skupiające multi-dyscyplinarne i międzyagencyjne 
usługi dla dzieci w drodze, przez co poprawi się ich sytuacja, zwiększy bezpieczeństwo, 
a dostęp do wymiaru sprawiedliwości - także dla ofiar przemocy - będzie lepszy. 
Wszystkie procesy i procedury powinny być dokumentowane i ewidencjonowane na 
potrzeby przyszłej procedury ubiegania się o azyl lub innych postępowań.  

 
 

2.7 Pomoc prawna 

a. Dzieciom w drodze należy zapewnić bezpłatne doradztwo prawne i reprezentację prawną 
we wszystkich postępowaniach ich dotyczących. 

b. Należy zapewnić dostęp do bezpłatnych usług tłumaczeniowych w ramach doradztwa 
prawnego oraz w trakcie postępowań sądowych i administracyjnych.  

 

2.8 Okres dorosłości  

a. Gdy dzieci osiągają wiek dorosłości, należy zapewnić możliwość odnowienia ważności 
dokumentacji dotyczącej ich statusu prawnego, zwłaszcza w przypadku tych, którzy 
zaangażowani są już w proces integracji.  

b. Należy opracować i realizować stale programy monitorowania i wspierania nastolatków 



 

 

wchodzących w okres dorosłości, skupiające się w szczególności na: 

 Edukacji w dla osób powyżej 18 roku życia 

 Miejscowych programach integracji społecznej 

 Dostępie do rynku pracy 

 Wyspecjalizowanych interwencjach odpowiadających na potrzeby osób z grup 
największego ryzyka, takich jak młodzież z niepełnosprawnościami lub z 
traumatycznymi doświadczeniami oraz problemami ze zdrowiem psychicznym.  

c. Należy zapewnić kontinuum opieki na dziećmi oddzielonymi od opiekunów i bez opieki 
poprzez zaangażowanie ich w programy zapewniające ich stopniowe i łagodne 
osiągnięcie niezależności, autonomiczności i dorosłości; programy takie powinny być 
przygotowane wcześniej, na podstawie indywidualnych potrzeb i rozwiązań każdego 
dziecka, tak by mogło ono zrealizować swe własne plany.  

d. Wszystkie właściwe instytucje i agencje wspierające dzieci, te pod opieką lub bez, 
powinny opracować stały system współpracy z innymi organami lub instytucjami, 
tak by w jak najpełniejszy i jak najskuteczniejszy sposób sprostać potrzebom dzieci 
przechodzą w okres dorosłości.  

 
 

3. MECHANIZMY ZABEZPIECZAJĄCE PRAWA DZIECI I PROMOWANIE INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ 

 

3.1 Mechanizmy monitorowania 

a. Właściwe organy i mechanizmy nadzoru powinny uwzględniać specyficzne aspekty i 
czynniki, które umożliwiają zbieranie szczegółowych i kompleksowych danych 
dotyczących sytuacji dzieci pod kątem planowania spójnej i trwalej polityki na rzecz 
ochrony i integracji społecznej dzieci.  

b. Biorąc pod uwagę większe potrzeby dzieci bez opieki i oddzielonych od opiekunów, 
ważne jest, by stworzyć narodową, chronioną bazę danych, która pozwoli na 
identyfikację i skuteczne monitorowanie i wspieranie każdego przypadku indywidualnie, 
ze szczególnym uwzględnieniem danych sensytywnych. 

c. Władze odpowiedzialne za ochronę praw dzieci powinny być w stałym kontakcie i stale 
współpracować z instytucjami zajmującymi się zbieraniem danych i monitorowaniem 
sytuacji dzieci w drodze.  

d. Zebrane dane powinny być zawsze dostępne dla Niezależnych Instytucji Działających na 
Rzecz Praw Dzieci, tak by mogły one jak najlepiej je wykorzystać w swej działalności. Co 
więcej, z ww. instytucjami należy konsultować się w kwestii wskaźników stosowanych w 
procesie monitorowania sytuacji dziecka. 

 
 

3.2 Procedury skargowe 

a. Procedury skargowe powinny być niezależne i uregulowane przepisami prawa, a 
decyzje wydane w związku z nimi powinny być respektowane przez władze publiczne.  

b. Dostęp dzieci do procedur skargowych należy ułatwić poprzez: 

 Zagwarantowanie go wszystkim dzieciom bez względu na ich status, zaprojektowanie 
go w formie prostego, przyjaznego dla dzieci postępowania, nie stawiającego 
skomplikowanych wymogów proceduralnych 

 Usuwanie barier językowych, które blokują dzieciom dostęp (w tym materiał 
informacyjny w różnych językach w formie przyjaznej dla dzieci, w razie potrzeby z 
usługą tłumaczenia i mediacji kulturowej) 



 

 

 Realizowanie działań mających  na celu dotarcie do dzieci potrzebujących ochrony, w 
formie celowych wizyt na miejscu i postępowań dochodzeniowych wszczętych z 
urzędu 

 Umocnienie współpracy pomiędzy władzami właściwymi a lokalnymi agencjami, tak 
aby informacje i dane na temat skarg złożonych przez dzieci były wiarygodne i 
zebrane we właściwym czasie. 

c. Niezależne instytucje działające na rzecz praw dzieci, zwłaszcza Rzecznicy Praw 

Dziecka, ze swą specjalistyczną wiedzą i uprawnieniami dedykowanymi obronie praw i 

najlepszego interesu dziecka bez względu na okoliczności, powinni mieć dostęp do 

ośrodków przyjmujących i instytucji, w których umieszczane są dzieci, także jeśli chcą 

składać wizyty bez uprzedniego powiadomienia.  Instytucje te i Rzecznicy powinni: 

 Mieć dostęp do wszelkich potrzebnych im informacji, 

 Móc zażądać dostępu do raportów i sprawozdań przed, w trakcie i po kontroli, i uzyskać 
natychmiastową odpowiedź; 

 Móc otrzymywać skargi bezpośrednio od dzieci; 

 Mieć uprawnienia do upubliczniania wyników swych kontroli i zaleceń pokontrolnych; 

 Jednocześnie zapobiegać ujawnianiu danych lub informacji, których upublicznienie może 
postawić dziecko w sytuacji zagrożenia. 

d. Niezależne instytucje działające na rzecz praw dziecka powinny otrzymywać i mieć 

dostęp do wszelkich materiałów i zasobów, które gwarantują im niezależność w działaniu 

i pozwalają pełnić ich funkcje zgodnie z najwyższymi standardami.  

 

3.3 Koordynacja działań - procedury regulujące współpracę 

a. Należy dążyć do ustanowienia procedur współpracy ukierunkowanej na ochronę dzieci 
w drodze, przy udziale wszystkich zainteresowanych publicznych i obywatelskich 
aktorów na poziomie narodowym, w tym takich jak stowarzyszenia skupiające 
migrantów, aby ułatwiać społeczną integrację dzieci i ich rodzin z lokalną społecznością. 

b. Stabilna, płynna współpraca bez zakłóceń pomiędzy opiekunami/ przedstawicielami 
prawnymi a władzami właściwymi do spraw ochrony dzieci jest sprawą kluczową w 
skutecznej ochronie dzieci bez opieki.  

c. Właściwe władze publiczne powinny wykorzystać i opracować swoje osiągnięcia i 
doświadczenia w ramach nieformalnych platform współpracy i koordynacji z myślą o 
ustanowieniu ogólnych, spójnych procedur koordynujących, które dotyczyłyby 
wszystkie zainteresowanych działaczy publicznych i obywatelskich o zasięgu 
ogólnokrajowym. 

d. Koordynacja współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście ponownego 
połączenia się rodziny oraz procedur śledzenia losów rodziny, jak również realizacja 
programów relokacji, wymaga dopracowania, lepszej regulacji i promocji, tak aby: 

 Zapewnić kontinuum opieki i ochrony praw dzieci w drodze 

 Ujednolicić i przyspieszyć procedury ponownego łączenia się rodzin. 

e. Współpraca transgraniczna powinna zostać umocniona w zakresie profilaktyki, 
badania, ścigania i karania przemocy wobec dzieci w drodze, w tym także w zakresie 
przemytu dzieci w celu wyzysku seksualnego lub ekonomicznego, zmuszania dzieci do 
zawierania małżeństw i innych szkodliwych praktyk, przemytu narkotyków, wyłudzeń, 
torturowania i innych form znęcania się i/lub niewłaściwego traktowania. 


