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Az eltűnt gyermekek világnapja

Ronald Reagan amerikai elnök kezdeményezésére, 1983-ban lett nemzetközi emléknap május 25. Ezen a napon
világszerte az eltűnt gyermekekre irányul a figyelem.
A jelenség hátterében állhat családon belüli erőszak, fizikai vagy lelki bántalmazás, iskolai problémák, esetleg
család által nem támogatott párkapcsolat. Legtöbbször a szökés egy kísérlet a gyermek részéről, hogy felhívja
magára a figyelmet, és megoldást találjon a gondjaira.
Mit tehetünk?
 Fontos, hogy a szülő minél többet beszélgessen a gyermekével, ismerje a szokásait, barátait, tudja,
milyen gondolatok foglalkoztatják.
 Amennyire lehet, a családban bizalmi légkör legyen, ahol a gyermek bátran és őszintén elmondhatja a
problémáit.
 Ha segítségre van szüksége, célszerű felkeresni pszichológust a gondok megoldására.
 A gyermek eltűnése esetén azonnal értesíteni kell a Rendőrséget!
A jó idő beköszöntével és a hamarosan kezdődő nyári szünetben egyre több fiatal indul esténként szórakozni,
barátokkal találkozni.
A Hazakísérő Telefon 2017. november 15-én azzal a szándékkal indult, hogy azoknak nyújtson egy telefonos
beszélgetés útján támogatást, biztonságérzetet és magabiztosságot, akik kénytelenek éjszaka vagy kora
hajnalban egyedül útra kelni.
Sokan alkalmazzák ezt a telefonálós hazakísérést családon, baráti körön belül, de előfordul, hogy nem szeretnék
felébreszteni szeretteiket vagy nincsenek telefonközelben. A telefonáló egy remélhetőleg kellemes beszélgetés
mellett úgy tudja elérni a célját, hogy közben ne érezze magát teljesen elhagyatottnak és tudja, hogy ha
védelemre lenne szüksége és ő már nem képes ezt maga megtenni, akkor a hívásfogadó megteszi a szükséges
lépést és értesíti a 112-es segélyhívó számon keresztül a hatóságokat.
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Hétfőtől szombatig 22 órától hajnali 4 óráig, vasárnap 22 órától hajnali
1 óráig várják a hívásokat. Az egész ország területéről korlátozás nélkül
hívható, a 06 80 442 422-es zöld szám.

Bűncselekmény esetén hívja a 112-es segélyhívószámot!
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