
WSKAZÓWKI DLA  
WROCŁAWIAN  
I TURYSTÓW

Jak mądrze pomagać 
i zapobiegać  
komercyjnemu
wykorzystywaniu 
dzieci?



Wrocławska edycja kampanii realizowana jest przez partnerstwo:  

Urzędu Miejskiego Wrocławia, Fundacji Go’n’Act,  

Fundacji Dom Pokoju i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w ramach obchodów 30-lecia Konwencji o prawach dziecka.

Wrocław to wspaniałe miejsce do życia oraz idealna destynacja 
turystyczna. Nasze miasto ma ogromnie dużo do zaoferowania zarówno 
stałym mieszkańcom, jak i turystom i podróżnikom, którzy decydują się 
tutaj zawitać na krótki czas.

Jednak, jak każda metropolia, Wrocław mierzy się z wyzwaniami takimi jak: 
żebractwo, bezdomność czy różne formy komercyjnego wykorzystywania 
dzieci. Paradoksalnie, zjawiska te często pogłębiają się z powodu dobrej woli 
turystów czy mieszkańców miasta. To na ich niewiedzy i empatii żeruje się, 
wykorzystując dzieci do wyłudzania pieniędzy.

Przygotowaliśmy dla Państwa pięć prostych wskazówek, które mówią o tym, 
jak unikać nieświadomego wspierania patologicznych mechanizmów  
oraz jak skutecznie pomagać dzieciom i innym osobom potrzebującym.

Więcej na: www.podrozeaprawadziecka.pl



Nie dawaj dzieciom pieniędzy na ulicy
Odruch serca każe nam podzielić się pieniędzmi z dziećmi żebrzącymi na ulicy  
lub z matką z niemowlakiem na ręku. Ale dawanie prezentów czy drobnych  
kwot powoduje zamknięty krąg biedy. Budujemy w dziecku (lub jego opiekunach,  
którzy wysyłają je na żebry) przeświadczenie, że życie na ulicy jest sposobem  
na życie i jest dużo bardziej opłacalne niż inwestowanie w edukację.

Ponadto, zgodnie z polskim prawem żebractwo z udziałem dzieci jest karalne.  
Art. 104 kodeksu wykroczeń mówi „Kto skłania do żebrania małoletniego  
lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub  
oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności  
albo grzywny”.

Jeśli chcesz, żeby Twoje pieniądze efektywnie pomagały, zajrzyj na koniec broszury,  
gdzie piszemy o alternatywnych (w stosunku do jałmużny) sposobach pomagania.

Nie kupuj niczego od dzieci na ulicy
Zakup róży od dziecka czy skorzystanie z usługi wymycia szyby w aucie  
wydaje się wielu osobom lepszym pomysłem niż po prostu danie pieniędzy  
(w końcu mamy tu do czynienia z wymianą „coś za coś”). Jednak to również jest 
niewłaściwa forma pomocy, a mechanizm wykorzystywania dzieci jest dokładnie  
ten sam, co w przypadku żebractwa.

Pamiętajmy, że w zdecydowanej większości przypadków dziecko zarabiające  
na ulicy nie jest samotnie funkcjonującą jednostką, która nagle została  
pozbawiona opieki, tylko zostało wysłane na ulicę przez kogoś dorosłego  
(dużo łatwiej wzruszamy się trudną sytuacją dziecka niż osoby dorosłej).

Zarobione pieniądze i tak zostaną dziecku odebrane, a im bardziej dochodowy 
będzie biznes wykorzystujący dzieci do zarabiania na ulicy, tym więcej dzieci  
będzie jego ofiarą.

Więcej na: www.podrozeaprawadziecka.plWięcej na: www.podrozeaprawadziecka.pl



Zachowaj czujność i zwracaj uwagę na inne formy  
wykorzystywania dzieci
Mimo, że Polska nie należy do światowej czołówki krajów mierzących się  
z problemem wykorzystywania dzieci w celach zarobkowych, nie jesteśmy  
wolni od takich problemów, jak prostytucja dziecięca czy angażowanie  
dzieci do sprzedaży narkotyków (dla przykładu, według danych organizacji  
„Dajemy dzieciom siłę” około 6,5% małoletnich padło ofiarą wykorzystywania  
seksualnego z bezpośrednim kontaktem fizycznym).

Szczególnym kontekstem jest wykorzystywanie dzieci przy zaangażowaniu lub 
biernym uczestnictwie turystów i podróżników. Przestępcy wyzyskujący dzieci 
wiedzą, że osoby przyjezdne często nie znają lokalnego prawa i/lub lokalnych  
realiów społecznych. Nie mają też wiedzy (na przykład nie znają numerów 
alarmowych) lub możliwości (na przykład nie znają języka polskiego) do zgłaszania 
przypadków nadużyć wobec małoletnich.

Przebywając w hotelach, spacerując wieczorami po ulicach Wrocławia czy  
korzystając ze środków komunikacji miejskiej (szczególnie nocami), zwracajmy 
uwagę na sytuacje, w których osoby małoletnie są potencjalnie 
wykorzystywane, i nie bójmy się zgłaszać takich przypadków.

Zgłaszaj wykorzystywanie dzieci
Jeśli jesteś świadkiem wykorzystywania dzieci w jakiejkolwiek formie  
(pedofilia, seksturystyka, wysyłanie na żebry, zmuszanie dzieci do pracy podczas 
godzin obowiązkowej edukacji szkolnej etc.) lub jeśli chociaż podejrzewasz taką 
sytuację (na przykład jesteś świadkiem wynajmowania pokoju na jedną noc przez 
starszego mężczyznę i młodą dziewczynkę, która nie wygląda na jego córkę)  
zgłoś to kadrze danej instytucji (np. menadżerowi hotelu), lub odpowiednim 
służbom.

Zawsze lepiej pomylić się i wszcząć „fałszywy alarm” niż narazić dziecko  
na doświadczenie przemocy seksualnej czy innej formy wykorzystywania.  
To my, dorośli, bez względu na okoliczności, jesteśmy odpowiedzialni za dobro  
dzieci. Być może jesteś jedyną osobą, która zauważyła coś niepokojącego  
i tylko Ty możesz pomóc.

Jeśli uważasz, że sprawa jest pilna – użyj ogólnopolskiego numeru alarmowego 
(112) lub numeru alarmowego policji (997). Jeśli nie – zajrzyj tutaj i poszukaj 
odpowiedniego telefonu:  
www.wroclaw.pl/telefony-alarmowe-zaufania-infoliniewe- wroclawiu.



Pomagaj skutecznie
Dawanie pieniędzy na ulicy czy korzystanie z usług małoletnich nie jest dobrą  
formą pomocy, a wręcz szkodzi dzieciom. Jeśli chcesz zaangażować się w realną 
pomoc, wybierz wsparcie finansowe rzetelnej organizacji działającej na rzecz 
osób małoletnich i chroniącej prawa dziecka.

Zapraszamy do wsparcia organizacji, które współpracują z Urzędem Miejskim 
Wrocławia przy niniejszej kampanii i realizują inne projekty mające na celu  
ochronę praw dziecka: 
• Fundacji Go’n’Act (www.podrozeaprawadziecka.pl/wesprzyj-nas) 
• Fundacji Dom Pokoju (www.dompokoju.org/o-fundacji)

Polecamy też inne, godne zaufania polskie organizacje działające na rzecz dzieci  
w Polsce, np.: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (www.fdds.pl),  
Fundacja „Na ratunek” (naratunek.org) czy Fundacja „Mam marzenie”  
(www.mammarzenie.org).

Pełen wykaz organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci znajduje  
się na stronie spis.ngo.pl (należy zaznaczyć kategorię „dzieci”).  
Zachęcamy do przejrzenia listy i wybrania organizacji, której działalność  
jest dla Państwa ważna i która wzbudza Państwa zaufanie.

Szerszy kontekst: zjawisko żebractwa we Wrocławiu
Patologiczne zjawiska angażujące dzieci to fragment bardziej złożonych problemów,  
z którymi boryka się każde większe miasto. Jednym z nich jest kwestia żebractwa 
ludzi dorosłych. Pomimo że (w przeciwieństwie do żebractwa z udziałem dzieci) nie 
jest ono procederem karalnym, jest zjawiskiem wysoce niekorzystnym z punktu 
widzenia społecznego i jednostkowego.

Podarowane pieniądze mogą zostać niewłaściwie wydane (na przykład na używki, 
które będą pogłębiać problem danej osoby). Ponadto będą wspierać daną osobę  
w przeświadczeniu, że nie ma potrzeby podejmowania próby zmiany swojego życia.

Pamiętajmy też, że ten sposób życia jest dziedziczny. Żebrzący (skutecznie) rodzic 
przenosi taki wzorzec na swoje dzieci, które z dużym prawdopodobieństwem 
powielą ten model funkcjonowania w przyszłości.

Jeśli los osób ubogich jest dla Ciebie ważny, zaangażuj się w alternatywne formy 
pomocy: wesprzyj organizacje prowadzące noclegownie (np. Towarzystwo  
im. św. Brata Alberta we Wrocławiu), jadłodajnie (np. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej) 
czy pomagające osobom niepełnosprawnym (np. Fundacja „Mimo Wszystko”).

Jeśli uznasz, że sytuacja związana z osobą żebrzącą czy bezdomną jest pilna, użyj 
ogólnopolskiego numeru alarmowego (112) lub numeru alarmowego policji (997).



Urząd Miejski Wrocławia

www.wroclaw.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

www.mopswroclaw.pl

Realizatorzy projektu:

Fundacja Go’n’Act

www.goandact.org

Fundacja Dom Pokoju

www.dompokoju.org



www.podrozeaprawadziecka.pl


