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Jak złożyć raport o ryzyku znacznej 
krzywdy (RoSH)?
Dziecko jest zagrożone znaczną krzywdą, jeśli okoliczności, które 
powodują obawy o bezpieczeństwo, dobro lub samopoczucie 
dziecka, występują w znacznym stopniu.

Zgłoszenia RoSH składa się do 24-godzinnej infolinii NSW 
Department of Communities and Justice (DCJ): P 132 111.

Zgłaszający powinni najpierw zapoznać się z przewodnikiem 
dla zgłaszających (Mandatory Reporters Guide, MRG), który 
jest narzędziem internetowym opracowanym przez rząd NSW, 
pomagającym w ustaleniu, czy zgłaszane problemy stanowią 
RoSH. https://reporter.childstory.nsw.gov.au/s/mrg

Jeśli wiesz, że dziecko jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie, 
zadzwoń pod numer Triple Zero "000".

Możesz również skontaktować się z Office of Safeguarding w celu 
uzyskania porady.

Zgłaszanie przemocy i 
zaniedbań
Informacje dla rodziców, 
opiekunów i innych osób dorosłych

Assistance for Families (Pomoc dla 
Rodzin) – Kryzysy
Domestic Violence (Przemoc Domowa): 1800 671 442 (24 godziny)

1800RESPECT (Przemoc Domowa i Napastowanie seksualne –  
24 godz.): 1800 737 732

Mental Health Line (Linia ds. zdrowia psychicznego): 1800 55 1800

Link2Homelessness (Bezdomność): 1800 152 152 

Lifeline (Linia życia): 131 114

Assistance for Families (Pomoc dla 
Rodzin) – Nie kryzysowa
Parent Line (Linia dla Rodziców): 1300 130 052

Relationships Australia (Relacje w Australii): 1300 364 277

Housing Contact Centre & Aboriginal Enquiry Line 9 (Ośrodek 
informacji mieszkaniowej i infolinia dla Aborygenów):  
1800 422 322

Family Referral Service (Rodzinny Serwis Informacyjny):  
1300 006 480

Office of Safeguarding 
Diecezja Maitland-Newcastle

50 Crebert Street, Mayfield NSW 2304 
PO Box 152, Mayfield NSW 2304 

P  02 4979 1390
E  childprotection@mn.catholic.org.au 
www.officeofsafeguarding.org.au



Diecezjalne zobowiązanie do 
zapewnienia ochrony
Katolicka Diecezja Maitland-Newcastle jest trwale zaangażowana 
w promowanie bezpieczeństwa, dobra i dobrego samopoczucia 
dzieci. The Office of Safeguarding (OoSG) jest organizacyjnym 
wyrazem zaangażowania diecezji.

W NSW osoby, które mają obowiązek składania raportów, są 
zobowiązane prez prawo do zgłaszania podejrzenia ryzyka znacznej 
szkody (RoSH) do Department of Communities and Justice (DCJ).

Osoba podlegająca obowiązkowi zgłaszania to osoba, która w ramach 
swojej pracy zawodowej lub innego płatnego zatrudnienia zapewnia 
dzieciom opiekę zdrowotną, społeczną, edukacyjną, usługi dla dzieci, 
usługi mieszkaniowe lub ochronę porządku publicznego, częściowo lub 
w pełnym zakresie. W dniu 1 marca 2020 r. grupy osób zobowiązanych 
do składania raportów w NSW rozszerzono, aby objąć również:

 f  osobę pełniącą posługę religijną lub osobę zapewniającą 
dzieciom zajęcia oparte na religii (płatne lub niepłatne)

 f  zarejestrowanego psychologa świadczącego profesjonalne 
usługi jako psycholog.

Czym jest znęcanie się nad dziećmi i 
zaniedbanie?
Zaniedbanie – 
ma miejsce, gdy rodzic lub opiekun nie zapewnia podstawowych 
potrzeb życiowych, takich jak jedzenie, ubranie, schronienie, 
edukacja, opieka medyczna i odpowiedni nadzór.

Wykorzystywanie seksualne – 
to sytuacja, w której ktoś angażuje dziecko lub młodą osobę w 
aktywność seksualną, wykorzystując swoją władzę nad nim lub 
jego zaufanie.

Wykorzystywanie seksualne może obejmować formy 
bezkontaktowe, takie jak wystawianie dziecka na działanie 
pornografii, lub formy kontaktowe, takie jak całowanie, 
dotykanie seksualne lub penetracja.

Może to również obejmować problematyczne lub szkodliwe 
zachowania seksualne w grupie rówieśniczej.

Przemoc fizyczna – 
to krzywda wyrządzona dziecku przez nieprzypadkowe działania 
rodzica lub innej osoby odpowiedzialnej za opiekę nad nim. 
Przemoc fizyczna obejmuje takie działania jak bicie, potrząsanie, 
gryzienie, duszenie, celowe przypalanie i okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych.

W NSW kary cielesne mogą stanowić znęcanie się fizyczne, jeśli 
dziecko jest uderzane powyżej ramion lub występują trwałe 
obrażenia lub ślady na jakiejkolwiek części ciała.

Krzywda psychologiczna – 
może wystąpić, gdy zachowanie rodzica lub opiekuna wyrządza 
szkodę pewności siebie i poczuciu własnej wartości dziecka. Może 
to obejmować odrzucenie, izolację, terroryzowanie, ignorowanie 
lub korumpowanie dziecka, przemoc słowną lub umniejszanie. 
Możliwe jest, że pojedynczy incydent spowoduje szkody 
psychiczne, ale częściej wynikają one z zachowań, które są częste i 
utrzymują się przez dłuższy czas.

Narażenie na przemoc domową lub rodzinną – 
występuje wtedy, gdy dziecko jest świadkiem przemocy 
fizycznej, seksualnej lub psychicznego znęcania się nad 
rodzicem lub rodzeństwem; lub gdy agresywne zachowanie 
danej osoby wyrządza szkodę innym osobom lub mieniu.

Obowiązki wolontariuszy
Niektórzy wolontariusze, szczególnie w parafiach, są prawnie 
zobowiązani do zgłaszania prawdopodobnych nadużyć lub 
zaniedbań. Biskup Bill Wright stwierdził, że wszyscy pracownicy 
w diecezji, w tym wolontariusze, mają moralny obowiązek opieki 
nad dziećmi i wrażliwymi dorosłymi.

Uważam, że dziecko jest wykorzystywane
Jeśli obawiasz się, że dziecko jest wykorzystywane lub zaniedbywane, 
proszę omówić swoje obawy z odpowiednimi służbami - 
nauczycielem, asystentem dyrektora lub dyrektorem w Szkołach 
Katolickich; koordynatorem lub kierownikiem spraw w CatholicCare.

Niepokoi mnie zachowanie 
pracownika diecezjalnego
Jeśli masz obawy co do zachowania pracownika diecezjalnego, 
poinformuj odpowiedniego kierownika służby lub lidera 
parafii, który następnie poinformuje OoSG. Pamiętaj, że możesz 
skontaktować się bezpośrednio z OoSG.


