
Dlaczego urzędnicy 
Urzędu Ochrony Praw 
Dziecka kontaktują się z 
Tobą?
Co to jest Urząd Ochrony Praw Dziecka, i w 
jaki sposób możemy pomóc Twojej rodzinie?
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Co to jest Urząd Ochrony Praw Dziecka?
Wszystkie gminy norweskie dysponują urzędnikami Urzędu Ochrony Praw 
Dziecka, których zadaniem jest sprawdzanie, jak żyje się dzieciom. Urząd 
Ochrony Praw Dziecka dba o to, by wszystkie dzieci były bezpieczne i 
dobrze się czuły w okresie dorastania. Jako osoby pracujące w Urzędzie 
Ochrony Praw Dziecka pomagamy dzieciom i rodzinom, gdy znajdą się 
w trudnej sytuacji lub gdy dzieciom nie jest zapewniana opieka, jakiej 
wymagają od swoich rodziców.

Spotykamy się z wieloma ludźmi z różnych krajów, którzy uważają, że 
codzienne życie rodzinne jest trudne. Gdy pomagamy rodzinom, szanujemy 
ich kulturę, przynależność etniczną, religię oraz język.

Dlaczego urzędnicy Urzędu Ochrony Praw 
Dzieckakontaktują się z Tobą?
Kontaktujemy się z Tobą, ponieważ ktoś zgłosił, że martwi się o Twoje 
dziecko. Podczas spotkania z Tobą chcemy dowiedzieć się, co się stało i 
jakie jest Twoje zdanie na temat zgłoszonej sprawy. Dlatego też ważne jest, 
abyśmy mogli współpracować oraz byś się zgłosił lub zgłosiła na umówiony 
termin spotkania z urzędnikami Urzędu Ochrony Praw Dziecka. Jeżeli 
istnieje coś, do czego Ty lub Twoje dziecko będziecie potrzebować pomocy, 
mamy wiele ofert pomocowych, które mogą się Wam przydać.

Wielu rodziców denerwuje się, gdy kontaktują się z nimi urzędnicy Urzędu 
Ochrony Praw Dziecka. Ale często zdarza się, że rodzice sami zgłaszają 
się do nas i proszą o pomoc. Wszyscy zajmują się tym, aby zarówno ich 
własne dzieci, jak i dzieci innych osób miały się dobrze. Gdy ktoś kontaktuje 
się z urzędnikami Urzędu Ochrony Praw Dziecka, ma to na celu udzielenie 
pomocy dziecku i rodzinie, aby ich wspólne życie uległo poprawie.

W czym mogą pomóc urzędnicy Urzędu Ochrony 
Praw Dziecka?
Urzędnicy Urzędu Ochrony Praw Dziecka mogą pomagać na wiele 
sposobów. Najczęściej pomagamy rodzinie przez krótszy lub dłuższy 
okres, wprowadzając wiele różnych działań. Odbywa się to przykładowo 
poprzez doradztwo i pouczanie, kursy dla rodziców, przyznanie miejsca 
w przedszkolu, pomoc w odrabianiu lekcji, dom odwiedzin lub wsparcie 
socjalne.

Jeýeli niektórzy rodzice nie sà w stanie opiekowaã siæ swoim dzieckiem, 
dziecko moýe zostaã przeniesione. Dziecko może zostać przeniesione do 
krewnych lub do instytucji, albo do innej rodziny.



Jakie przysługują Ci prawa? 
 
• Jeżeli nie mówisz po norwesku ani nie 

rozumiesz tego języka, przysługuje Ci 
prawo do tłumacza na czas spotkania 
z urzędnikami Urzędu Ochrony 
Praw Dziecka. Powiadom nas, jeśli 
potrzebujesz tłumacza.

• Masz prawo przyjść na spotkanie z 
urzędnikami Urzędu Ochrony Praw 
Dziecka ze swoim doradcą lub z inną 
osobą, do której masz zaufanie.

• Możesz poprosić o możliwość 
zapoznania się ze sprawozdaniami 
ze spotkania oraz inną dokumentacją 
sprawy, w celu sprawdzenia, czy 
zapisane tam informacje są prawidłowe.

• Podczas spotkania z urzędnikami 
Urzędu Ochrony Praw Dziecka możesz 
uzyskać więcej informacji na temat 
przysługujących Ci praw i obowiązków.
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Jak inni oceniają pomoc ze strony Urzędu Ochrony 
Praw Dziecka?
«Bycie mamą nastolatka nie jest łatwe! Urząd Ochrony Praw Dziecka 
zapewnił nam doradztwo i pomoc w lepszym rozumieniu się nawzajem. 
Teraz w domu jest znacznie spokojniej i dobrze czujemy się w swoim 
towarzystwie.»

«Oczekiwania stawiane tacie mogą się faktycznie różnić w zależności od 
kraju. Bardzo się cieszę, że mogłem pójść na kurs i uzyskać pomoc Urzędu 
Ochrony Praw Dziecka po przybyciu do Norwegii.»

Urząd Ochrony Praw Dziecka może pomagać dzieciom i rodzinom w razie 
problemów w domu. Interesuje Cię więcej informacji na temat Urzędu 
Ochrony Praw Dziecka? bufdir.no




