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„Babysitting”
Opieka nad dzieckiem
Wskazówki dla rodziców
„Babysitting” Wskazówki dla rodziców
Jedn¹ z najwa¿niejszych decyzji jak¹ musz¹ podj¹æ rodzice, jest decyzja o tym, kogo
zatrudniæ do opieki nad dzieckiem.
Akt Dziecko i Rodzina (The Child and Family Services Act) stwierdza, ¿e dzieci poni¿ej 10 lat
nie powinny byæ zostawiane same w domu. Rodzice dzieci w wieku poni¿ej 10 lat s¹ prawnie
odpowiedzialni za zapewnienie im sta³ego bezpieczeñstwa. Niemowlêta oraz ma³e dzieci
musz¹ mieæ zapewnion¹ opiekê przez ca³y czas. Nawet dzieci 8-mio czy 9-cio letnie nie
mog¹ byæ same w domu przez d³u¿szy okres czasu. Rodzice powinni przygotowaæ swoje
dzieci na wszelkie niebezpieczeñstwa, a tak¿e musz¹ sobie zdawaæ sprawê z tego, jak
doros³e i odpowiedzialne s¹ ich dzieci w sytuacjach kiedy s¹ pozostawione same.
W przypadku dzieci powy¿ej lat 10, odpowiedzialnoœæ prawna rodziców polega na
zapewnieniu im dobrej opieki do lat 16. To wymaganie ma na celu pomóc rodzicom w
podejmowaniu powa¿nych decyzji dla dobra i bezpieczeñstwa dziecka. Rodzice powinni
pamiêtaæ, ¿e wiek dziecka nie zawsze odpowiada jego poziomowi dojrza³oœci lub
odpowiedzialnoœci. Niektóre dzieci w wieku lat 10 potrafi¹ zaj¹æ siê sob¹ przez kilka godzin.
Inne dzieci w tym samym wieku, a nawet starsze, nie zawsze to potrafi¹. Rodzice musz¹
zdecydowaæ, kiedy dziecko mo¿e byæ pozostawione samo bez opieki, i na jak d³ugo.
Kiedy rodzice zdecyduj¹, ¿e dziecko potrzebuje opieki, musz¹ siê te¿ powa¿nie zastanowiæ
komu powierzyæ to odpowiedzialne zadanie. Wielokrotnie, rodzice myœl¹ o starszych
dzieciach jako opiekunach dla dzieci m³odszych, i zadaj¹ sobie pytania w jaki sposób wybraæ
kogoœ odpowiedniego dla dziecka.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿de dziecko jest inne. Tak samo jak prawo nie mo¿e decydowaæ o
tym, kiedy twoje 10-cio letnie lub starsze dziecko mo¿e spokojnie zostaæ w domu samo, tak
te¿ nie ma takiego prawa, które okreœla wiek, w którym dziecko powy¿ej lat 10-ciu mo¿e
zacz¹æ opiekê nad innym dzieckiem. To ty jesteœ odpowiedzialny/odpowiedzialna za to, ¿eby
wybraæ osobê, która bêdzie mog³a zaspokoiæ specjalne potrzeby twojego dziecka, kiedy
bêdziesz poza domem.
W momencie kiedy rodzice decyduj¹ czy starsze dziecko jest w pe³ni przygotowane do
opiekowania siê m³odszymi dzieæmi, musz¹ kierowaæ siê zdrowym rozs¹dkiem. Jako ktoœ,
kto opiekuje siê dzieckiem codziennie, jesteœ najlepsz¹ osob¹ do podejmowania decyzji o
tym, kto mo¿e zapewniæ mu najlepsz¹ opiekê, odpowiedni¹ do jego specyficznych potrzeb.
Kiedy wybierasz opiekuna, powinieneœ/powinnaœ wzi¹æ pod uwagê wiele okolicznoœci. Nale¿y
rozwa¿yæ takie cechy jak dojrza³oœæ, odpowiedzialnoœæ, przesz³oœæ oraz zdolnoœæ do
rozwi¹zywania problemów.
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Pytania, które trzeba sobie postawiæ


Czy starsze dziecko wykazuje zdrowy rozs¹dek i ma doœwiadczenie w samodzielnym
rozwi¹zywaniu problemów? Czy on lub ona bêdzie wiedzieæ co robiæ w razie powodzi,
po¿aru, nieszczêœliwego wypadku lub zranienia m³odszego dziecka?



Czy starsze dziecko lub doros³y ma jakiekolwiek problemy emocjonalne, problemy z
zachowaniem, narkotykami lub alkoholem, które mog³yby byæ przeszkod¹, aby dzia³aæ w
sposób odpowiedzialny?



Czy twoje w³asne dziecko ma jakiekolwiek problemy z zachowaniem lub problemy
emocjonalne, które mog³yby utrudniæ sprawowanie nad nim opieki ? Jak twoje dziecko
bêdzie siê czu³o kiedy zostanie samo z tym opiekunem? Czy nie bêdzie ono czuæ
niepokoju lub strachu?



Na jak d³ugo jest „babysitter” potrzebny? D³u¿szy okres oznacza, ¿e „babysitter” bêdzie
odpowiedzialny za wiêcej czynnoœci, wymagaj¹cych wiêkszej dojrza³oœci i wiedzy.



W jakim wieku jest dziecko, które potrzebuje opieki? 12-to latek nie jest odpowiednim
opiekunem dla niemowlêcia lub ma³ego dziecka, ale mo¿e opiekowaæ siê 7-mio lub
8-mio latkiem po szkole.

Twoje obowi¹zki


Musisz daæ ka¿demu opiekunowi twojego dziecka listê numerów telefonicznych, na które
trzeba dzwoniæ w razie wypadku, a tak¿e ustaliæ procedurê zachowania w
niebezpieczeñstwie. Poinformuj opiekuna je¿eli dziecko ma jakiekolwiek uczulenia lub
inne problemy zdrowotne.



Kiedy dziecko jest w domu ze starszym dzieckiem sprawuj¹cym nad nim opiekê, musi
byæ ustalony jasny i niezawodny sposób, aby “babysitter” móg³ siê z tob¹ skontaktowaæ.
Musisz mieæ mo¿liwoœæ szybkiego powrotu do domu lub zapewniæ, aby inny
odpowiedzialny doros³y by³ na zawo³anie w razie niebezpieczeñstwa.



Musisz poinformowaæ opiekuna o wszystkich zasadach obowi¹zuj¹cych w twoim domu.
Na przyk³ad, czy „babysitter” lub dziecko mo¿e zaprosiæ do domu kolegów, albo co ma
mówiæ opiekun kiedy ktoœ zadzwoni lub zapuka do drzwi?



Powinieneœ/powinnaœ szukaæ opiekuna, który skoñczy³ kurs „babysitting”, na przyk³ad
kurs oferowany przez St. John's Ambulance albo Czerwony Krzy¿. Kursy takie s¹ ju¿
dostêpne dla dzieci w wieku od lat 11.



Dzieci poni¿ej lat 16 nie mog¹ byæ zatrudniane jako „babysitters” w godzinach szkolnych,
chyba ¿e maj¹ pisemne pozwolenie z lokalnego Wydzia³u Oœwiaty.
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