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بدرفتاری با کودکان  -وظیفه گزارش دادن
مسئولیت اصلی گزارش دادن در مورد کودکان و نوجوانانی که در معرض بدرفتاری هستند بر عهده سازمان
خدمات اجتماعی است .به همین دلیل کارکنانی که در دیگر نهادها از جمله مدارس و مراکز مراقبتهای بهداشتی
کار میکنند ،بر اساس بخش  1فصل  14قانون خدمات اجتماعی موظفند به عنوان بخشی از فعالیتهای حرفه
ای خود هنگامی که با کودکانی برخورد کردند که به زعم آنها به حمایت و محافظت نیازمندند ،اطالعاتی را
در اختیار دپارتمان خدمات اجتماعی قرار دهند.
عالوه بر این صورتی که کودکی نیاز به کمک داشته باشد عموم مردم تشویق می شوند که با دپارتمان خدمات
اجتماعی تماس حاصل کنند.
این پیش بینی ها همگی مصداق بارز مراقبتهای خاص از کودکان و نوجوانان است که در قوانین سوئد گنجانده
شده اند.
فرایند انجام تحقیقات در مورد وضعیت رفاهی کودکان
تحقیقات عمدتا شامل گفت و گو میان ماموران ،کودک و والدین در دپارتمان خدمات اجتماعی است .این گفت
و گو می تواند به صورت مشترک انجام گیرد اما مامور تحقیق همچنین با طرفین درگیر به صورت مجزا
صحبت می کند.
اغلب ،افراد می توانند در مورد حمایت های الزم در همان جلسه اول توافق کنند .دپارتمان خدمات اجتماعی
همواره در تالش است که حتی االمکان تحقیقات خود را در تعامل نزدیک با کودک و خانواده انجام دهد .برای
انجام تحقیقات جامعتر ماموران همچنین موظفند که با سایر افرادی که به نوعی در زندگی اجتماعی کودک
سهمی داشته اند در ارتباط باشند ،برای مثال مرکز رفاه کودکان ،مراکز پیش دبستانی و مدارس .این ارتباطات
اغلب با توافق طرفین درگیر انجام می گیرد اما بدون رضایت سرپرست قانونی هم میتوان با مراکز فوق الذکر
ارتباط داشت.
انجام تحقیقات در ظرف  4ماه
تحقیقات می بایس ظرف  4ماه به نتیجه بر سد مگر اینکه دلیل خاصی برای تمدید زمان تحقیقات وجود داشته
باشد .ساختار تحقیقات با خانواده در میان گذاشته می شود و خانواده نیز این حق را دارد افرادی را پیشنهاد کند
که می توانند اطالعات مهمی را به تحقیقات بیافزایند.
تحقیقات به پایان می رسد و دپارتمان خدمات اجتماعی با استناد به آن ارزیابی خود را ارائه می دهد و تصمیم
می گیرد که آیا باید به کودک و خانواده کمک کرد و اگر چنین است به چه نوع کمکی از خدمات اجتماعی نیاز
دارند.
هنگامی که تحقیقات به پایان رسید ،دپارتمان خدمات اجتماعی موظف است که تحقیقات را در اختیار سرپرست
قانونی و کودک (در صورتی که کودک  15ساله یا بیشتر باشد) قرار دهد و طرفین هم می توانند دیدگاههای
خود را در مورد رای و تصمیم اداره رفاه اجتماعی ارائه کرده و آنها را به صورت مکتوب درآورند .فردی
که مخاطب تصمیم اداره رفاه هستند (یعنی سرپرست قانونی کودک ،در صورتی که  15ساله یا بیشتر باشد)
می بایست تصمیم مکتوب را دریافت کنند که در آن می بایست دپارتمان خدمات اجتماعی توجیه اخذ چنین
تصمیمی را تشریح کرده باشد.
چه کسی تحقیقات را انجام می دهد؟
مسئولیت انجام فعالیتهای نهاد دولتی (اداره رفاه اجتماعی) در شهر لینکوپینگ بر عهده کمیته رفاه اجتماعی
است که توسط نهادهای سیاسی منصوب می شود .این کمیته می بایست متعهد شود که ساکنان شهر کمک ها و
مراقبتهایی را که مستحق آن هستند دریافت می کنند.
تحقیقات منطبق با BBIC
در لینکوپینگ ،همه تحقیقات مربوط به کودکان و نوجوانان بر اساس  BBICانجام می گیرد .در زبان سوئدی
 BBICمخفف کلمات " "، Barns Behov I Centrumاست که ترجمه آن به فارسی به این صورت است:
"توجه کردن به نیازهای کودکان" که سیستمی برای انجام تحقیقات ،برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به
کودکان و نوجوانان در مراقبتهای اجتماعی است .هدف  BBICتقویت کردن جایگاه کودک برای ارتقاء تعامل
با کودکان و شبکه آنهاست و همچنین تضمین ایجاد رویکردی نظام مند و تبعیت از قانون می باشد .هدف نهایی

ایجاد فرصتهای برابر برای کودکان و نوجوانانی است که نیازمند تالشهای خدمات اجتماعی هستند یعنی همان
فرصتهایی که سایر کودکان جامعه از آنها بهره مند هستند.
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برای گزارشات اضطراری بعد از ساعات اداری با گروه اورژانسی خدمات اجتماعی تماس بگیرید.
می توانید از طریق شماره تلفن  013-20 75 26یا شماره سیستم  SOSکه  112است با برای تماس با خدمات
اجتماعی اضطراری تماس بگیرید.

