
Parafia Św. Pawła wyraziła chęć podjęcia próby znalezienia wśród parafian i osób związanych ze 
szkołą i liceum Św.Pawła,  rodzin, które chciałyby pełnić rolę rodzin zastępczych dla dzieci i młodzieży, 
które potrzebują takiej pomocy. 
 
Także wśród naszych parafian znajdują się rodziny, które mogą potrzebować  takiej pomocy ze strony 
Barnevernet..  
 
Barnevernet  działa  według następującej procedury: kontaktuje się z rodziną dziecka po uprzednim 
zgłoszeniu zaniepokojenia przez szkołę, sąsiadów, lekarza czy inne osoby, które znają sytuację dziecka 
i są zaniepokojone  jego stanem zdrowia lub rozwojem.  
 
Pracownicy instytucji państwowych i komunalnych w Norwegii mają obowiązek kontaktowania się z 
Barnevenet jeśli  mają podejrzenie, że dziecko ma problemy czy trudności wynikające z sytuacji w 
domu. 
 
Kiedy Barnevernet otrzyma takie meldunek  o zaniepokojeniu, ma za zadanie w pierwszym rzędzie 
pomóc rodzicom poprzez udzielenie porad lub w inny sposob.  Wiekszość dzieci otrzymuje pomoc  z 
Barnevernet w domu rodzinnym. Tylko najbardziej drastyczne meldunki dotyczące sytuacji domowej, 
która może zagrażać zdrowiu dziecka, mogą prowadzić do konieczności  podjęcia decyzji  o 
umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.  
 

Oto przykładowe symptomy które mogą budzić zaniepokojeniei spowodować doniesienie do 

Brnevernet.  

● POWAŻNE ZANIEDBANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM. Dzieci które nie są bezpieczne, nie mają 

wystarczającej  opieki, nie są ubrane, są głodne,  nie otrzymują koniecznej pomocy i tej opieki, 

która jest konieczna aby mogły funksjonować w  szkole i wśród rówieśników.  

● PRZEMOC. Dziecko jest poszkodowane jeśli dziecko doświadcza przemocy między rodzicami, lub 

jeśli dziecko jest bite. 

● PRZEMOC  SEKSUALNA ze strony opiekunow lub innych osób. 

● NADUŻYWANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH (alkoholu czy narkotyków) przez opiekunów lub 

przez dziecko. 

● POWAŻNA CHOROBA PSYCHICZNA  opiekunów lub dziecka.  

 

Kiedy dziecko potrzebuje rodziny zastępczej Barnevernet najpierw  sprawdza czy jest ktoś w rodzinie, 
lub kręgu znajomych, kto zna dziecko i mógłby być rodziną zastępczą. Kiedy to nie jest możliwe 
Słuzba Rodzin Zastępczych (Fosterhjemtjeneste)  szuka innej rodziny, która mogłaby być domem dla 
tego dziecka. 
 
Więcej informacji  na temat relacji dom / dziecko, barnevernet i rodzin zastępczych można znależć 
na: 
https://www.bufdir.no    -  także po angielsku  

www.lovdata.no    - po norwesku   

● Lov om barn og foreldre (barnelova) / Prawo dot. dzieci i rodziców  

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) Prawo o ochronie dziecka. 

https://www.bufdir.no/
http://www.lovdata.no/

