TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE
BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
Będąc Klientem T-Mobile, zwiększasz szansę na odnalezienie
zaginionego dziecka. Dołącz się!
Projekt realizowany we współpracy z Policją w ramach
systemu Child Alert.

T-MOBILE I KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
T-Mobile i Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji zachęcają wszystkich
Klientów do włączenia się w program Child Alert.
Dzięki wykorzystaniu technologii mobilnej wspólnie zwiększamy szansę na odnalezienie zaginionych dzieci.

KAŻDA PARA OCZU I TELEFON TO REALNA POMOC!
Chcesz pomóc w poszukiwaniach zaginionych dzieci i otrzymywać komunikaty
Child Alert na swój telefon? Wyślij bezpłatny SMS o treści TAK pod numer 80040.
Powiadomienia Child Alert są bezpłatne i wysyłane przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji tylko
w szczególnych przypadkach. Dowiedz się więcej na www.childalert.pl oraz www.firma.t-mobile.pl/child-alert

JAK MOŻESZ ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO DZIECKA?
 Małego dziecka nigdy, nawet na chwilę, nie zostawiaj bez opieki osoby dorosłej – w domu czy na podwórku.
 Zachowaj szczególną ostrożność, będąc z dzieckiem w zatłoczonych miejscach. Pilnuj go!
 Naucz dziecko rozpoznawania zagrożeń, bez budzenia w nim lęku.
 Naucz dziecko jego imienia, nazwiska i adresu – najwcześniej jak to możliwe. Uczul, by nie podawało tych danych obcej,
przypadkowej osobie.
 Przygotuj dziecko na kontakt z nieznajomymi – powiedz, jak powinno się zachować, gdy ktoś je zaczepia, proponuje słodycze
czy podwiezienie.
 Wyjaśnij, że w sytuacji dla niego niebezpiecznej ma prawo głośno krzyczeć, płakać i wołać o pomoc.
 Uczul dziecko, aby w sytuacji zagubienia stało w miejscu i czekało na odnalezienie przez opiekuna lub zgłosiło się do osoby
dorosłej, takiej, którą łatwo zidentyfikować (sprzedawca, ochroniarz, policjant, ratownik).
 Naucz dziecko obsługi telefonu i zadbaj, by alarmowe numery telefonów były w domu zawsze w widocznym miejscu.
 Naucz dziecko, aby nigdy nie wpuszczało do domu obcej osoby. Uczul, aby nie informowało, że jest samo w domu.
 Zorganizuj dziecku bezpieczną drogę do szkoły – pod opieką dorosłych bądź w grupie rówieśników.
 Naucz dziecko mądrze korzystać z Internetu – wyjaśnij, czym grozi podawanie obcym swoich danych kontaktowych.
 Staraj się poznać otoczenie dziecka, jego znajomych i kolegów, a także jego zainteresowania.
 Nie bagatelizuj problemów dziecka – nie pozwól, by szukało wsparcia i zrozumienia u obcych.
 Reaguj, gdy widzisz, że dziecko ma problem – każde dziecko, nie tylko Twoje!

JAK MOŻESZ POMÓC POLICJI W SKUTECZNYCH POSZUKIWANIACH TWOJEGO DZIECKA?
Jak najszybciej zgłoś zaginięcie dziecka na Policji i przekaż poniższe dane:
 Jeśli dziecko korzysta z telefonu – podaj jego numer telefonu oraz, w miarę możliwości, numer IMEI (indywidualny numer
identyfikacyjny telefonu komórkowego).
 Numery kontaktowe telefonów koleżanek i kolegów lub ich rodziców.
 Zdjęcie dziecka i charakterystyczne cechy jego wyglądu.
 Co dziecko miało na sobie i przy sobie w chwili zaginięcia.
 Miejsca, w których dziecko często i chętnie przebywa.
 Jak przebiegała ostatnia doba przed zaginięciem – czy zdarzyło się coś szczególnego bądź nietypowego,
czy spotkała je jakaś przykrość.
 Czy dało się zaobserwować jakieś zmiany w zachowaniu, postawie dziecka w ostatnim czasie – zmiany nastroju,
unikanie kontaktu z otoczeniem.
 Czy zdarzyło się już wcześniej, że dziecko oddalało się bez podania informacji dokąd.
 Czy dziecko korzysta z pomocy psychologa/psychiatry – jeśli tak, to z jakiego powodu.
 W jaki sposób dziecko radzi sobie w trudnych sytuacjach (szuka pomocy, zamyka się w sobie itp.).
 Jakie są dominujące cechy charakteru dziecka.
 Czy dziecko zażywa jakieś leki, używa jakiegoś sprzętu leczniczego.

