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Kontekst  
i cel dokumentu
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Obowiązujące w Europie regionalne i krajowe 

przepisy prawa tworzą solidne ramy dla ochrony 

dzieci oparte na normach międzynarodowych.1

Jednak przepisy te nie przekładają się w sposób 

systemowy na poprawę dobrostanu dzieci będących 

uchodźcami i migrantami. W istocie dzieci, instytucje 

państwowe oraz podmioty pozarządowe często 

stają w obliczu złożonych, niejasnych i kosztownych 

procedur biurokratycznych, które w niedostatecznym 

stopniu uwzględniają najlepiej pojęty interes dzieci 

pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin.

Z inicjatywy UNHCR, UNICEF i IRC odbył się 

proces konsultacyjny mający na celu umożliwienie 

państwom usprawnienia działań związanych z 

ochroną znajdujących się na terenie Europy dzieci 

pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin – Plan 

działania na rzecz wzmocnienia polityk i praktyk.

Proces obejmował trzy sesje konsultacyjne z około 

100 osobami zajmującymi się praktycznymi aspektami 

pracy z dziećmi (opiekunowie prawni, psychologowie, 

pracownicy socjalni, prawnicy, nauczyciele itp.) z 

niemal wszystkich krajów europejskich dotkniętych 

bieżącym kryzysem migracyjnym i uchodźczym2, sesję 

w konwencji okrągłego stołu, w której wzięło udział 

9 krajów europejskich3, konsultacje z podmiotami 

na szczeblu Unii Europejskiej (UE)4, a także 

indywidualne lub grupowe rozmowy z grupą ponad 

50 przebywających w Europie dzieci pozbawionych 

opieki i oddzielonych od rodzin.

Proces konsultacji umożliwił sformułowanie 

opisanych w niniejszym dokumencie konkretnych 

zaleceń dotyczących działań, których wdrożenie 

pozwoli na zwiększenie efektywności, optymalizację 

i harmonizację procesów zapewniających dzieciom 

ochronę i dostęp do procedur i rozwiązań zgodnie z 

ich najlepiej pojętym interesem.

Wszystkim osobom 
zaangażowanym w realizację tego 
procesu, a zwłaszcza wszystkim 
dzieciom, pragniemy złożyć 
serdeczne podziękowania za 
cenną pomoc.
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Kluczowe 
kwestie
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Zasadnicze problemy i sugestie, które 

zidentyfikowano w trakcie poszczególnych sesji 

konsultacyjnych, zostały opisane poniżej z podziałem 

na poszczególne obszary wymagające najpilniejszych 

usprawnień. Jednak pewne ogólne zalecenia dotyczą 

wszystkich omówionych obszarów:

Szczególna rola zaufania

Dzieci odczuwają strach i samotność, a często 

znajdują się także pod silną presją wywieraną 

przez przemytników i/lub członków rodziny 

przebywających w kraju pochodzenia. Zarówno osoby 

pracujące bezpośrednio z dziećmi, jak i same dzieci 

pozbawione opieki i oddzielone od rodzin, wskazują 

na zasadnicze znaczenie zaufania dla skuteczności 

działań mających na celu zapewnienia im ochrony. 

Powodzenie każdego etapu postępowania, 

poczynając od identyfikacji, poprzez rejestrację 

i zapobieganie dalszemu niekontrolowanemu 

przemieszczaniu się, aż po poszukiwanie rodziny i 

wdrażanie trwałych rozwiązań w znaczącym stopniu 

uzależnione jest od możliwości zbudowania z 

dzieckiem relacji opartej na zaufaniu.

Promotorzy zmian

W świetle powyższych okoliczności można wskazać 

trzy główne kategorie promotorów zmian, którzy 

mogą stać się siłą napędową zmian i udoskonaleń:

1 
Opiekunowie prawni, ponieważ często są to osoby, 

których pozycja w systemie pozwala w optymalny 

sposób dbać o uwzględnienie najlepiej pojętego 

interesu dziecka. Ponadto to właśnie opiekun 

powinien być osobą do kontaktu w sprawach 

dotyczących dziecka;

2 
Mediatorzy kulturowi, ponieważ potrafią usuwać 

bariery kulturowe, co ma kluczowe znaczenie w 

procesie budowania z dzieckiem relacji opartej na 

zaufaniu. Mogą także mobilizować społeczności 

migrantów i uchodźców do działania na rzecz ochrony 

dzieci; oraz

3 
Same dzieci i młodzież, ponieważ są to grupy 

najbardziej zainteresowane poprawą swojej sytuacji, 

które zarazem posiadają niezbędną do tego celu 

wiedzę i doświadczenie. Od dawna wiadomo, że dzieci 

i młodzież chcą i potrafią efektywnie uczestniczyć 

w rozwiązywaniu dotyczących ich problemów, zaś 

ich perspektywa i spostrzeżenia często pozwalają na 

wdrożenie znaczących, pozytywnych zmian.

Priorytetyzacja

W świetle ograniczonych zasobów zarówno podmioty 

państwowe, jak i niepaństwowe powinny w pierwszej 

kolejności koncentrować podejmowane wysiłki 

na wybranych kluczowych obszarach. Ze względu 

na kluczowe znaczenie i możliwość wywarcia 

natychmiastowego, istotnego wpływu na dobrostan 

dzieci sugeruje się, aby pierwszy etap działań 

optymalizacyjnych objął następujące priorytetowe 

obszary.

1 
Właściwa identyfikacja i rejestracja w 

ogólnoeuropejskim systemie oraz kompleksowe 

procedury oceny wieku.

2 
Zapewnienie zrozumiałych dla dziecka informacji 

na temat procedur, dostępnych usług, podmiotów, 

ich roli i zakresów odpowiedzialności, obowiązków i 

zobowiązań ciążących na dzieciach oraz dostępnych 

rozwiązań.

3 
Ustanowienie sprawnie działającego i efektywnego 

systemu opieki prawnej, z uwzględnieniem 

zaangażowania skutecznych mediatorów 

kulturowych.

4 
Poprawa dostępu do odpowiednich dla wieku 

i bezpiecznych form opieki, w tym kluczowych 

usług, takich jak edukacja, opieka medyczna 

i wsparcie psychologiczne oraz opracowanie 

Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP) 

koordynujących działania wszystkich istotnych 

podmiotów (na szczeblu państwowym i 

międzynarodowym, rządowym i pozarządowym 

oraz społecznościowym) w celu wypracowania 

sprawniejszych i skuteczniejszych państwowych, a 

najlepiej międzypaństwowych, procedur identyfikacji 

i zapewniania rozwiązań.

5 
Zaangażowanie członków społeczności pozwoli 

skuteczniej eliminować problemy, zapewniając 

większą efektywność kosztową i lepszy poziom 

ochrony.
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Obszary  
wymagające  
usprawnień

W kolejnych rozdziałach zawarto omówienie 

wszystkich sugerowanych obszarów wymagających 

usprawnień, zarysowując dostrzeżone problemy oraz 

przedstawiając wizję i postulowane rozwiązania.

Następujący schemat przedstawia zalecenia 

dotyczące ogólnej procedury postępowania wobec 

dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych od 

rodzin, która umożliwiłaby połączenie obszarów 

wymagających usprawnień w jeden spójny system.
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC DZIECI POZBAWIONYCH 
OPIEKI I ODDZIELONYCH OD RODZIN

Identyfikacja (z udziałem mediatorów kulturowych) oraz rejestracja przez policję

Odpowiedzialność: 

ORGAN ds. OCHRONY DZIECI
Odpowiedzialność: 

ORGAN DO SPRAW AZYLOWYCH

Natychmiastowe zapewnienie 

odpowiedniego przyjęcia

Wstępna ocena wieku (wyłącznie 

jeśli podany wiek budzi wątpliwości 

i wyłącznie na korzyść osoby, której 

sprawa dotyczy)

Natychmiastowe przydzielenie 

opiekuna prawnego

Zapewnienie odpowiedniej opieki

Multidyscyplinarna 

Ocena najlepiej pojętego interesu (BIA)

Ustalenie najlepiej pojętego 

interesu (BID)

Ocena wniosku o azyl

Decyzja w sprawie  

wniosku o azyl

Wniosek o azyl

Połączenie z 
rodziną w kraju 
UE

Rozporządzenie 
dublińskie 
wymaga złożenia 
wniosku o azyl, 
jednak bez 
konieczności 
finalizacji całego 
procesu

Połączenie z 
rodziną w kraju 
pierwszego 
azylu

Proces ustalania 
najlepiej pojętego 
interesu (BID) 
musi uwzględniać 
ocenę ochrony

Integracja 
w kraju 
goszczącym

dotyczy między 
innymi dzieci 
pozbawionych 
opieki i oddzielo-
nych od rodzin nie 
wymagających 
objęcia ochroną 
międzynarodową 
jednak nie kwali-
fikujących się do 
odesłania do kraju 
pochodzenia

Transfer w 
granicach UE

Wstępny transfer 
po zakończeniu 
oceny najlepiej 
pojętego interesu 
(BIA) i transfer do 
miejsca długoter-
minowego pobytu 
po ustaleniu 
najlepiej pojętego 
interesu (BID)

Przesiedlenie 
do kraju 
nienależącego 
do UE

Powrót do kraju 
pochodzenia

inicjuje

Brak wniosku o azyl

W przypadku wystąpienia  
z wnioskiem o azyl

Kompleksowa ocena wieku (w razie 

wątpliwości dotyczących wieku)

Poszukiwanie członków rodziny

Możliwość odwołania: 

NIEZALEŻNY ORGAN 
KONTROLI
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1 
Identyfikacja,  
rejestracja  
i ocena wieku
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Zarys problemu:

Wszystkie procedury powinny rozpoczynać się od 

rejestracji i identyfikacji dzieci pozbawionych opieki 

i oddzielonych od rodzin, a także od oceny wieku, 

jeśli budzi on wątpliwości. System nie może zapewnić 

należytej ochrony dzieciom bez odpowiedniej 

rejestracji i identyfikacji. Jednak w wielu krajach 

proces rejestracji jest często niedokładny lub 

niekompletny. Dzieci nie są rejestrowane wcale lub 

nie są rejestrowane jako dzieci pozbawione opieki 

i oddzielone od rodzin (ponieważ rejestrowane są 

z innymi osobami), bądź też są rejestrowane jako 

dzieci pozbawione opieki, mimo że podróżują z 

członkami dalszej rodziny, co w konsekwencji może 

prowadzić do oddzielenia od rodziny. Istnieje również 

ryzyko błędnej identyfikacji lub automatycznego 

zarejestrowania jako osoby dorosłej, bądź zdarza się, 

że same dzieci rejestrują się jako osoby dorosłe pod 

presją lub za radą przemytników.

„Nie jestem odpowiednio informowany 
o mojej sytuacji. Informacje zdobywam z 
Internetu i od znajomych.”  
Said Mokrani*, chłopiec, 16 lat, Algierczyk

Mechanizmy identyfikacji często nie mają charakteru 

systemowego i opierają się na czynnościach 

identyfikacyjnych prowadzonych w trybie doraźnym 

i procedurach kierowania spraw. Funkcjonujące 

obecnie systemy identyfikacyjne są mało wydajne 

i nie wykorzystują potencjału społeczności 

uchodźców/migrantów. Ponadto pozbawione opieki 

dzieci często uchylają się od procedury identyfikacji, 

działając pod wpływem przemytników i/lub instrukcji 

przekazanych przez członków rodzin i społeczności, a 

nawet presji ze strony rówieśników.

Duża liczba dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych 

od rodzin przyznała w trakcie konsultacji, że dzieci 

często starają się unikać identyfikacji i rejestracji. 

Główne przyczyny takiego stanu rzeczy to strach 

przed policją lub zatrzymaniem, a także obawa, że 

proces identyfikacji i rejestracji uniemożliwi im dalsze 

przemieszczanie się.

I wreszcie, procedury oceny wieku przeprowadzane 

w trakcie procesu identyfikacji nie są wykonywane 

zgodnie ze stosownymi wytycznymi5. Różnice w 

stosowanych na terenie Europy procedurach oceny 

wieku skutkują rozbieżnościami w orzeczeniach o 

wieku dla tej samej osoby, co utrudnia świadczenie 

opieki i zapewnianie ochrony dzieciom pozbawionym 

opieki i oddzielonym od rodzin, zwłaszcza w 

przypadku transferu osób realizowanego w oparciu o 

rozporządzenie dublińskie. W kontekście europejskim 

odpowiedź na potrzeby związane z ochroną dzieci 

pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin musi 

być traktowana priorytetowo zarówno na szczeblu 

regionalnym, jak i krajowym i powinna opierać się 

na zharmonizowanych procedurach oceny wieku, 

w tym na systemowym stosowaniu/pojmowaniu 

zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść osoby, 

której dotyczy postępowanie. W wielu przypadkach 

organy przeprowadzające ocenę wieku skupiają 

się wyłącznie na aspektach medycznych, pomijając 

aspekty społeczne i kulturowe, co często prowadzi do 

nieprawidłowej oceny wieku. Zaledwie kilka krajów 

zapewnia możliwość formalnego odwołania się 

przed niezależnym organem od wyników procedury 

oceny wieku. Obecność takiego proceduralnego 

zabezpieczenia jest szczególnie ważna w sytuacji, gdy 

wynik procedury oceny wieku nie tylko warunkuje 

możliwość skorzystania przez dziecko z krajowego 

systemu ochrony dzieci, który obejmuje dostęp do 

wyspecjalizowanych usług, ale i rzutuje na wiele 

innych kwestii, takich jak np. odpowiedzialność karna.

„Dzieci często nie chcą się rejestrować z 
obawy przed nieludzkim traktowaniem. […] 
Zapewnienie im pomocy i zakwaterowania 
zachęci je do rejestracji.” 
Faisal Shanawaz*,  
chłopiec, 16 lat, Afgańczyk

Wizja/Cel:

Wszystkie przybywające do Europy dzieci bez 

względu na płeć, w tym również dzieci pozbawione 

opieki i oddzielone od rodzin, podlegają identyfikacji, 

odpowiedniej rejestracji i objęte zostają właściwym 

dla danego kraju systemem ochrony dzieci. Dzieci 

nie są pozbawiane swoich praw na skutek błędnego 

ustalenia wieku. Wszystkie kraje europejskie 

przyjmują ujednolicone krajowe ustawowe wytyczne 

w zakresie kompleksowej metodologii oceny wieku 

oraz wdrażają ustawowe środki odwoławcze od 

decyzji dotyczących oceny wieku.
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Strategia 
działania i etapy 
realizacji:
Identyfikacja

1 
Przyspieszony tryb realizacji procesów dotyczących 

dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin: 

Identyfikacja i rejestracja, a także usprawniony proces 

oceny prowadzony w najlepiej pojętym interesie 

dziecka powinny mieć status priorytetowy i odbywać 

się jak najszybciej po ujawnieniu miejsca pobytu 

dziecka.

2 
Szkolenia dla służb granicznych: Ogromna większość 

dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin, 

z którymi przeprowadzono konsultacje, za główny 

powód uchylania się od procesu identyfikacji i 

rejestracji podawała strach przed policją i brutalne 

traktowanie przez funkcjonariuszy. Dlatego wszyscy 

funkcjonariusze służb granicznych/policji muszą 

zostać przeszkoleni w zakresie identyfikacji dzieci 

pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin i 

postępowania z nimi. W momencie pierwszego 

kontaktu z dzieckiem powinni być również obecni 

przedstawiciele podmiotów/organów ds. ochrony 

dzieci.

„Dzieci chętniej by się rejestrowały, gdyby 
w podróży lepiej je traktowano.” 
Amina Safi*, dziewczyna, 16 lat, Afganka

3 
Inwestycja w budowanie zaufania: Podczas 

konsultacji dzieci pozbawione opieki i oddzielone 

od rodzin podkreślały towarzyszące im uczucie 

strachu, samotności oraz braku zaufania do innych 

osób, zwłaszcza w całkowicie obcym im środowisku. 

Odbudowa ich zaufania ma kluczowe znaczenie dla 

powodzenia każdego programu. Zespoły ds. dotarcia, 

mediatorzy kulturowi, natychmiastowy przydział 

opiekunów prawnych oraz zapewnienie przystępnych 

dla dziecka informacji na temat procedur to środki 

sprzyjające budowie zaufania wskazane przez same 

dzieci i pracujące z nimi osoby.

4 
Zaangażowanie zespołów ds. dotarcia: Niezależnie 

od funkcjonariuszy służb granicznych konieczne jest 

zaangażowanie zespołów ds. dotarcia złożonych z 

mediatorów kulturowych i personelu ds. ochrony, by 

umożliwić identyfikację dzieci pozbawionych opieki 

i oddzielonych od rodzin na jak najwcześniejszym 

etapie, najlepiej już w momencie przyjazdu. 

Pozwoli to na objęcie ich określonymi procedurami, 

odpowiednimi dla dzieci pozbawionych opieki i 

oddzielonych od rodzin. Zespoły ds. dotarcia mogą 

podlegać organizacjom pozarządowym oraz być 

nadzorowane przez władze państwowe. Koniecznym 

elementem procesu identyfikacji jest także stały 

kontakt z istniejącą populacją, na przykład za 

pośrednictwem mediatorów kulturowych6.

5 
Mediatorzy kulturowi: Odgrywają kluczową 

rolę, prowadząc dialog z dziećmi, budując ich 

zaufanie oraz ograniczając wpływ handlarzy 

ludźmi, którzy zniechęcają dzieci do pozostania na 

miejscu. Odpowiednio przeszkoleni i nadzorowani 

mediatorzy kulturowi wielokrotnie udowodnili swoją 

przydatność. Jednak w celu szybkiej identyfikacji i 

eliminacji nadużyć konieczny jest ścisły nadzór nad 

mediatorami, który sprawować mogą wyznaczone 

do tego celu organizacje pozarządowe lub właściwe 

organy władz państwowych. Ponadto biorący udział 

w rozmowach przy okrągłym stole przedstawiciele 

władz państwowych zwrócili uwagę na zasadność 

dokumentowania dobrych praktyk, jakie funkcjonują 

w realizowanych obecnie programach mediacji 

kulturowych oraz testowania nowych inicjatyw 

poprzez projekty pilotażowe wdrażane w wybranych 

państwach.

„Policja musi zawsze mieć do  
dyspozycji tłumaczy oraz mediatorów 
kulturowych lub innych urzędników,  
którzy mogą pomóc w tym procesie.”  
Farooq Hashmi*, 
Chłopiec, 17 lat, Afgańczyk
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Rejestracja

6 
Rejestracja indywidualna: Wszystkie dzieci 

pozbawione opieki lub oddzielone od rodzin należy 

rejestrować indywidualnie. Proces rejestracji 

może uwzględniać pobranie i zapisanie danych 

biometrycznych, przy uwzględnieniu zmienności takich 

danych wynikającej z wieku. Podczas rozmów przy 

okrągłym stole przedstawiciele władz państwowych 

zgodzili się, że tego rodzaju baza danych jest 

niezbędna, lecz używany obecnie system EURODAC 

nie jest odpowiedni do tego celu. System EURODAC 

jest dostosowany do obsługi procedur azylowych i jako 

taki nie jest zoptymalizowany pod kątem procesów 

związanych z zapewnianiem ochrony dzieciom, czego 

należałoby wymagać od centralnej bazy danych. 

Na przykład dzieci oddzielone od rodzin muszą 

zostać skojarzone z krewnymi, z którymi podróżują, 

podczas gdy w ramach usprawnionej procedury oceny 

najlepiej pojętego interesu (BIA – patrz niżej) zbadane 

zostanie, czy w najlepiej pojętym interesie dziecka 

leży pozostanie z członkami rodziny, czy też konieczne 

jest ustalenie innej, alternatywnej formy opieki. Cały 

system rejestracji, a w szczególności baza danych, musi 

uwzględniać takie i inne problemy z obszaru ochrony 

dzieci.

7 
Odrębny tryb rejestracji dla dzieci pozbawionych 

opieki i oddzielonych od rodzin: Należy przygotować 

odrębny, dostosowany do potrzeb dzieci tryb 

rejestracji w miejscu zejścia na ląd lub przekroczenia 

granicy, aby zapobiec przedłużonemu przebywaniu 

dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin w 

tym samym miejscu co niespokrewnione z nimi osoby 

dorosłe. Specjalny tryb rejestracji powinien wyznaczać 

początek przyjaznej dzieciom procedury skierowanej 

do dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych od 

rodzin. Rozwiązanie to może również obejmować 

przeprowadzenie transferu nadzwyczajnego do 

innego rejonu kraju, jeżeli w miejscu zejścia na ląd/

identyfikacji nie jest możliwe zaspokojenie potrzeb 

dziecka. Potrzeby takie mogą dotyczyć kwestii 

natychmiastowego przydzielenia opiekuna prawnego, 

adekwatnej do wieku dziecka procedury przyjęcia oraz 

szybkiego dostępu do procedur.

„Myślę, że władze powinny  
z nami rozmawiać i wyjaśnić  
nam, jakie mamy prawa.” 
Noor Khan*, chłopiec, 16 lat, Pakistańczyk

8 
Terminowe dostarczenie podanych w przystępny dla 

dzieci sposób informacji o wszystkich procedurach: 

Dzieci, z którymi przeprowadzono wywiady, zwróciły 

uwagę na konieczność przekazywania odpowiednich 

informacji na temat procedur, dostępnych opcji i 

usług, z jakich mogą skorzystać. Ogromna większość 

dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin, 

z którymi przeprowadzono konsultacje, podkreślała, 

że dzieci chętniej rejestrowałyby się, gdyby miały 

dostęp do informacji i doradztwa w zakresie 

dostępnych im opcji.

Ocena wieku

9 
Ujednolicenie procedur oceny wieku na terenie 

całej Europy: W oparciu o istniejące wytyczne 

należy opracować normy dla procesu oceny, które 

będą możliwe do wdrożenia na szczeblu krajowych 

systemów prawnych. Zaleca się, aby tego rodzaju 

wytyczne powstały na szczeblu UE i uwzględniały 

zagadnienia wykraczające poza politykę azylową, 

gdyż ocena wieku ma zastosowanie nie tylko w 

procedurze azylowej, ale odgrywa istotną rolę w 

kwestiach takich, jak określenie prawa do edukacji, 

czy zasad odpowiedzialności karnej. Podmioty 

krajowe powinny dołożyć starań, aby personel 

właściwych agencji znał i potrafił stosować najlepsze 

praktyki z obszaru oceny wieku oraz odbywał 

regularne szkolenia z tego zakresu. Uczestniczący 

w rozmowach przy okrągłym stole przedstawiciele 

władz państwowych zgodzili się z koniecznością 

ujednolicenia praktyk oceny wieku w poszczególnych 

krajach w celu sprawniejszego zapewnienia dzieciom 

pozbawionym opieki i oddzielonym od rodzin 

lepszego wsparcia i ochrony.

10 
Dwuetapowa ocena wieku: Z zasady nie wszystkie 

dzieci powinny być poddawane procedurze 

oceny wieku. Procedurę oceny wieku należy 

przeprowadzać wyłącznie w przypadku dzieci, u 

których zachodzi uzasadniona wątpliwość co do 

ich rzeczywistego wieku. Ponadto ze względu na 

trudności z przeprowadzeniem kompleksowej i 

multidyscyplinarnej oceny wieku w momencie 

identyfikacji – zwłaszcza w przypadku konieczności 

jednoczesnego obsłużenia kilkuset dzieci 

pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin – 

proces oceny wieku powinien zostać podzielony na 

następujące etapy:
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• Pierwszy etap to wstępna ocena wieku inicjowana 

w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 

co do zadeklarowanego wieku dziecka (wygląd 

wskazujący na wiek powyżej 18 lat lub podawanie się 

za osobę pełnoletnią) i przeprowadzana w punkcie 

przyjęcia przez mediatorów kulturowych działających 

w imieniu właściwego podmiotu ds. ochrony dzieci. 

Celem oceny jest zapewnienie szybkiego i sprawnego 

przydzielenia objętej nią osoby do właściwej 

grupy już na etapie przyjęcia. Ocena powinna w 

zasadniczej części opierać się na oświadczeniach 

dziecka i dokumentacji, jaką przedłożyło, jednak 

z uwzględnieniem uwag mediatora kulturowego / 

specjalisty ds. ochrony dzieci.

• Drugi etap, mający zastosowanie w przypadku, 

gdy wyniki i/lub metodologia oceny wstępnej 

budzą wątpliwości, polega na przeprowadzeniu 

kompleksowej i multidyscyplinarnej (medyczna 

społeczna, kulturowa, psychologiczna) oceny 

wieku w ramach udoskonalonej procedury oceny 

najlepiej pojętego interesu (BIA – patrz wykres 1 

i poniżej) i powinien uwzględniać uwagi dziecka, 

tak by możliwe było wypracowanie racjonalnej i 

należycie udokumentowanej decyzji. Aby oszczędzać 

dostępne zasoby, multidyscyplinarna ocena wieku 

może zostać wykonana przez ten sam zespół, który 

dokonuje oceny najlepiej pojętego interesu, jednak z 

zastrzeżeniem zachowania niezależności i rozdziału 

od procedury azylowej.

11 
Dziecko nigdy nie powinno ponosić kosztów 

jakichkolwiek procedur przeprowadzanych w celu 

ustalenia jego wieku.

12 
Należy ustanowić skuteczne środki odwoławcze 

umożliwiające każdemu dziecku zakwestionowanie 

wyniku oceny wieku. Środki odwoławcze mogą 

pozostawać w kompetencji organu kontroli ds. 

ochrony dzieci (patrz rozdział o najlepiej pojętym 

interesie) przy rzeczniku praw dziecka, krajowych 

instytucjach ochrony praw człowieka, czy sądzie 

właściwym dla rozpatrywania spraw dotyczących 

młodocianych lub zabezpieczenia socjalnego. Dziecko 

powinno mieć dostęp do pomocy i doradztwa 

prawnego i znać swoje prawa do korzystania ze 

środków odwoławczych.
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2 
Opiekunowie  
i przedstawiciele7 prawni
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Zarys problemu:

Opiekunowie prawni dysponujący odpowiednim 

przygotowaniem, narzędziami i wsparciem mogą 

odegrać kluczową rolę w przezwyciężaniu wielu 

trudności, z jakimi obecnie borykają się w Europie 

dzieci pozbawione opieki i oddzielone od rodzin. 

Opiekun prawny, który zbudował z dzieckiem 

relację opartą na zaufaniu i występuje w roli jego 

reprezentanta i rzecznika, może nie tylko zapewnić 

uwzględnienie najlepiej pojętego interesu dziecka 

na każdym etapie procesu, ale i ograniczyć wpływ 

wywierany przez przemytników, handlarzy ludźmi lub 

organizacje przestępcze. Relacja taka skłania również 

dzieci do bardziej aktywnej współpracy i udziału w 

procedurach, np. w poszukiwaniach członków rodziny. 

Dzieci pozbawione opieki i oddzielone od rodzin, 

które znalazły się pod kuratelą zaangażowanego 

opiekuna prawnego, podkreślały korzystny wpływ 

tej relacji na różne aspekty życia – poczynając 

od dostępu do usług i adekwatnych form opieki 

poprzez procedury azylowe i możliwość zgłaszania 

problemów i obaw.

Mimo to instytucja opiekunów prawnych dzieci 

pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin 

nie została dotąd uwzględniona w systemowym 

podejściu do ochrony dzieci, co przekłada się na 

brak ujednoliconego podejścia do opieki prawnej 

w krajach Europy i odmienne postrzeganie roli 

i zakresów odpowiedzialności opiekunów w 

poszczególnych krajach. Opiekunowie prawni często 

pełnią podwójną rolę opiekunów i przedstawicieli 

prawnych, co może utrudniać jasne rozgraniczenie 

zakresów odpowiedzialności dla każdej z tych ról. 

Ponadto w kontekście bieżących wydarzeń okazuje 

się, że systemy opieki prawnej są często przeciążone i 

generują wysokie koszty, a opiekunowie przydzielani 

są dzieciom ze sporym opóźnieniem. Wszystko to 

negatywnie odbija się na dzieciach pozbawionych 

opieki i oddzielonych od rodzin. Osoby bezpośrednio 

pracujące z dziećmi sygnalizowały, że w niektórych 

krajach pojedynczy opiekun prawny reprezentuje 

nawet do 75 dzieci pozbawionych opieki i 

oddzielonych od rodzin, zaś rosnąca liczba uchodźców 

i migrantów wywiera ogromną presję na systemy 

opieki prawnej.

Opiekunowie prawni we wszystkich krajach regionu 

są przeciążeni, niedostatecznie nadzorowani 

i niewystarczająco przeszkoleni w zakresie 

zaspokajania potrzeb dzieci, które wymagają ich 

wsparcia. Często brakuje im również odpowiednich 

wytycznych i wsparcia instytucjonalnego w zakresie 

pełnionych przez nich ról i odpowiedzialności, co 

jest szczególnie niepokojące zważywszy na fakt, że 

zadaniem opiekuna jest budowanie relacji opartych 

na zaufaniu oraz podejmowanie istotnych decyzji 

w imieniu i w najlepiej pojętym interesie dziecka, 

nad którym sprawuje kuratelę. Podczas konsultacji 

z dziećmi pozbawionymi opieki i oddzielonymi 

od rodzin wiele z nich skarżyło się, że albo nie 

przydzielono im żadnego opiekuna, albo opiekunowie 

zbyt często się zmieniają.

Choć odpowiednie struktury opieki prawnej 

funkcjonują na terenie całej Europy, ograniczone 

nakłady na szkolenia oraz brak efektywnego 

wsparcia znacznie ograniczają ich skuteczność. 

Analizy efektywności kosztowej oparte na danych 

nadesłanych ze Szkocji i Holandii wykazały, że 

wsparcie ze strony wykwalifikowanych opiekunów 

prawnych podniosło jakość procesu decyzyjnego, 

skutkując nie tylko większą troską o najlepiej pojęty 

interes dziecka, ale również poprawą relacji kosztów 

do korzyści8.

„Podczas pierwszej wizyty w ministerstwie 
byłem sam. Lepiej, żeby ktoś mi wtedy 
towarzyszył, ponieważ była to dla mnie 
całkiem nowa sytuacja.”  
Tarek Gashi*, chłopiec, 14 lat, Albańczyk

Wizja/Cel:

Natychmiast po identyfikacji wszystkie dzieci 

pozbawione opieki i oddzielone od rodzin znajdujące 

się na terenie Europy otrzymują skutecznego 

przedstawiciela prawnego oraz niezależnego, 

wykwalifikowanego opiekuna prawnego, którzy 

aktywnie zabiegają o najlepiej pojęty interes dziecka 

oraz odbyli szkolenie z zakresu komunikacji z dziećmi 

i realizują potrzeby dziecka z obszaru ochrony i opieki 

prawnej.
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Strategia 
działania i etapy 
realizacji:

1 
Nacisk na wzmocnienie systemu opieki prawnej: 

Wzmocniony, sprawny i skuteczny system opieki 

prawnej umożliwi efektywne gospodarowanie 

dostępnymi zasobami oraz podejmowanie 

stosownych działań w innych, wymagających 

interwencji obszarach (np. badanie najlepiej 

pojętego interesu, formy opieki, przeciwdziałanie 

wykorzystaniu, nadużyciom i przemocy wobec dzieci 

oraz prowadzenie procesu identyfikacji i opracowanie 

kompleksowych rozwiązań). W pierwszym rzędzie 

należy skupić się na wzmocnieniu systemu opieki 

prawnej ze względu na jego kluczową rolę dla 

szybkiego, sprawnego i skutecznego zapewniania 

ochrony i dostarczania rozwiązań zgodnych z najlepiej 

pojętym interesem dziecka. W związku z wysoką 

liczbą9 przyjazdów opracowano już konkretne 

propozycje reform, zaś podczas dyskusji przy 

okrągłym stole przedstawiciele władz państwowych 

zgodzili się co do konieczności szerszego 

wykorzystania istniejących dobrych praktyk 

oraz rozwijania projektów pilotażowych w celu 

zapewnienia efektywnych i skutecznych systemów 

opieki prawnej.

2 
Jedna niezależna instytucja ds. opieki prawnej: 

Dobre praktyki zaobserwowane w krajach takich 

jak Holandia wskazują na zalety płynące z istnienia 

jednej niezależnej instytucji ds. opieki prawnej o 

uznanym prawnie statusie, która uprawniona jest do 

rekrutacji, szkolenia, przydzielania i monitorowania 

pracy opiekunów prawnych dzieci pozbawionych 

opieki i oddzielonych od rodzin. Postulowany system 

wykazał się najwyższą efektywnością kosztową i 

terminowością działań, a także od samego początku 

zapewniał skuteczniejszą ochronę dzieciom 

pozbawionym opieki i oddzielonym od rodzin.” 

Powinna to być wyspecjalizowana i niezależna 

instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa, 

przy czym w celu uniknięcia konfliktu interesów 

istotne jest zachowanie jej rozdziału od podmiotów 

odpowiedzialnych za świadczenie usług i różnych 

form opieki nad dziećmi. Taka instytucja może, lecz 

nie musi zajmować się zarówno sprawami dzieci 

będących uchodźcami/migrantami, jak i dzieci 

posiadających obywatelstwo danego państwa 

– stosownie do kontekstu i możliwości. Oprócz 

zarządzania pracą opiekunów instytucja powinna 

również pełnić funkcję głównego partnera i centrum 

eksperckiego dla lokalnych władz, odciążając je w 

ten sposób od odpowiedzialności za koordynację 

pracy setek opiekunów prawnych. Rozwiązanie 

takie zapewnia również lepszą kontrolę nad samą 

instytucją, której działalność powinna być regularnie 

oceniana i monitorowana. Model holenderski 

obejmuje również system refundacji wydatków 

poniesionych na każde dziecko, co zapewnia 

organom władz maksymalną efektywność kosztową 

oraz swobodę łączenia modeli opartych na pracy 

personelu i wolontariuszy. I wreszcie instytucja 

odpowiedzialna jest za sprawowanie właściwej 

opieki prawnej oraz odpowiedni dobór form opieki, a 

także za zapewnienie ochrony i rozwiązań, gdyż są to 

główne zadania opiekuna prawnego.

„Mam opiekuna. Bardzo mi pomógł  
i zabrał mnie z obozu do bezpiecznego 
domu. Wyjaśnił mi procedury, przez które 
trzeba przejść, i zatroszczył się o mnie.  
Dał mi numer telefonu, żebym mógł do 
niego zadzwonić lub wysłać wiadomość, 
jeśli będę czegoś potrzebować.  
Mój opiekun jest zawsze w pobliżu i  
mogę z nim porozmawiać kiedy tylko chcę.” 
Atif Khan*, chłopiec, 16 lat, Pakistańczyk

3 
Opiekunów prawnych należy przydzielać już na 

etapie przyjazdu/ identyfikacji, bez zbędnej zwłoki i 

jakichkolwiek warunków wstępnych (np. niezależnie 

od tego, czy dziecko wystąpi lub czy zamierza ubiegać 

się o azyl). Ma to fundamentalne znaczenie nie tylko z 

punktu widzenia psychologicznej stabilizacji dziecka 

i możliwości zbudowania z nim relacji opartej na 

zaufaniu, ale również zapewnienia mu konkretnej 

ochrony. Model oparty na jednej niezależnej instytucji 

ds. opieki prawnej zapewnia wymaganą elastyczność 

i skuteczność zarządzania, ponieważ przydzielenie 

opiekuna nie jest uzależnione od decyzji sądu 

ani żadnych innych procedur administracyjnych. 

Terminowe przydzielenie opiekuna prawnego może 

również przyczynić się do ograniczenia liczby dzieci, 

które wkrótce po przyjeździe znikają z systemu 

opieki.
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4 
Model oparty na zatrudnianiu zawodowych 

pracowników socjalnych i wolontariuszy zapewnia 

elastyczność niezbędną do sprawnego reagowania 

na nagły wzrost liczby migrantów, a jednocześnie 

pozwala zachować zgodność ze stosownymi 

normami. Instytucja ds. opieki prawnej ma obowiązek 

zatrudnić odpowiednio liczny korpus zawodowych 

opiekunów prawnych oraz przygotować kadrę 

wolontariuszy pochodzących z różnych społeczności, 

aby zapewnić utrzymanie optymalnej proporcji dzieci 

do opiekunów. Podczas rozmów przy okrągłym 

stole reprezentujący państwa pracownicy terenowi 

podkreślali, że dla efektywnego sprawowania opieki 

prawnej konieczne jest określenie maksymalnej 

liczby dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych 

od rodzin przypadającej na jednego opiekuna. W 

okresach zwiększonego napływu osób dostępna 

kadra wolontariuszy pozwala szybko zwiększyć 

liczbę opiekunów, umożliwiając jednocześnie 

połączenie dwóch odmiennych stylów pracy (dobrym 

przykładem są Niemcy) oraz wzajemną wymianę 

doświadczeń i kompetencji między wolontariuszami 

a opiekunami zawodowymi. Instytucje ds. opieki 

prawnej byłyby odpowiedzialne za uwzględnienie w 

procesie rekrutacyjnym kompetencji kandydatów, 

a także za ich weryfikację oraz wytyczenie jasnego 

podziału odpowiedzialności między opiekunami a 

instytucją. W odniesieniu do opiekunów prawnych 

będących wolontariuszami mają zastosowanie 

takie same standardy, jak w przypadku opiekunów 

zawodowych. Dotyczy to kwalifikacji, procedur 

weryfikacji, szkoleń mechanizmów monitoringu 

i zasad odpowiedzialności. Opiekunowie będący 

wolontariuszami powinni podlegać kodeksowi 

postępowania. W stosunku do tej grupy opiekunów 

powinny także obowiązywać pisemne wytyczne 

dotyczące rekrutacji, szkolenia, monitorowania, 

ewaluacji i nadzoru opracowane dla zawodowych 

opiekunów. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na aspekty związane z kwestiami kulturowymi i 

płciowymi. W przypadku dzieci oddzielonych od 

rodzin należy rozważyć wyznaczenie na opiekunów 

ich krewnych. Jednak opiekunowie będący krewnymi 

muszą przynajmniej w początkowym okresie podlegać 

tym samym mechanizmom weryfikacji i kontroli co 

wszyscy inni opiekunowie.

„Kiedy jestem z czegoś  
niezadowolony, rozmawiam  
o tym z mediatorem kulturowym.” 
Saquip Zubair*, chłopiec, 16 lat, 
Pakistańczyk

5 
W pracy zespołu muszą uczestniczyć mediatorzy 

kulturowi. Na barkach opiekunów i mediatorów 

kulturowych spoczywa zadanie zbudowania 

porozumienia pomiędzy dziećmi i społecznościami, 

z jakich się wywodzą, a społecznościami krajów 

goszczących oraz ich władzami i instytucjami. 

Tłumacze często nie posiadają odpowiednich 

kwalifikacji, by sprostać temu zadaniu. Jak pokazują 

doświadczenia z Holandii, zapewnienie samego 

tłumaczenia nie wystarczy do zbudowania relacji 

opartej na zaufaniu. Za pozyskanie i zaangażowanie 

mediatorów kulturowych odpowiadałaby instytucja 

ds. opieki prawnej.

6 
Opiekunowie prawni muszą podlegać regularnym 

szkoleniom i stałemu monitoringowi. W świetle 

informacji przedstawionych przez organizację 

SafeGuard skuteczność opiekunów prawnych zależy 

od czterech głównych obszarów kompetencji. Są 

to: sprawy proceduralne i prawne; zbudowanie 

z dzieckiem komunikacji opartej na zaufaniu; 

kwestie psychospołeczne, istotne w szczególności 

w przypadku dzieci będących ofiarami przestępstw; 

mediacja kulturowa oraz dobry kontakt z wszystkimi 

odpowiednimi podmiotami i dostęp do wszystkich 

niezbędnych usług. Uczestnicy rozmów przy 

okrągłym stole zgodzili się, że opiekunowie prawni 

powinni być wyłaniani w drodze kompleksowego 

procesu rekrutacji, a następnie poddawani 

weryfikacji i monitoringowi. W tym zakresie 

cenne spostrzeżenia wnosi również podręcznik 

FRA11. W ramach wdrażania dobrych praktyk 

należy zapewnić opiekunom prawnym możliwość 

konsultacji z multidyscyplinarnymi zespołami 

złożonymi z doświadczonych pracowników, do 

których opiekunowie mogliby zwracać się o radę i 

pomoc podczas wykonywania obowiązków. Osoby 

zajmujące się praktycznymi aspektami pracy z 

dziećmi sugerowały, by jeden superwizor nadzorował 

grupę maksymalnie 30 opiekunów. W trosce o 

wysoki poziom pracy opiekunów i zadowolenia 

podopiecznych należy również wprowadzić system 

regularnych ocen uczestniczących oraz mechanizm 

zgłaszania skarg.
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7 
Powołanie europejskiej sieci/federacji zrzeszającej 

wszystkie krajowe instytucje ds. opieki prawnej. 

Model oparty na jednej centralnej instytucji ds. 

opieki prawnej ułatwia koordynację na szczeblu 

transgranicznym oraz wymianę informacji. Federacja 

taka mogłaby służyć pomocą przy standaryzacji 

praktyk z obszaru opieki prawnej oraz organizacji 

szkoleń. W przypadku przeniesienia dziecka 

pozbawionego opieki lub oddzielonego od rodziny do 

innego kraju fakt istnienia takiej federacji ułatwiałby 

wymianę informacji o indywidualnych przypadkach z 

poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych. 

Obecnie opiekunowie prawni z różnych krajów 

są praktycznie pozbawieni możliwości kontaktu i 

wzajemnej wymiany informacji.

8 
Utworzenie unijnego funduszu na rzecz powołania 

i rozwoju instytucji ds. opieki prawnej, a także 

wspierania takich instytucji w obszarze rekrutacji, 

szkolenia i monitorowania opiekunów. Fundusz 

taki mógłby być administrowany wspólnie z 

europejską siecią/federacją zrzeszającą krajowe 

instytucje ds. opieki prawnej, a także posiadałby 

jasne kryteria finansowania (np. strategia i plan jej 

realizacji, ustalone procedury oraz określona liczba 

zatrudnionych opiekunów). Aby zapobiec wystąpieniu 

konfliktu interesów, proces przekazywania środków 

z takiego funduszu byłby monitorowany przez 

odpowiednią instytucję UE.

9 
Zasady sprawowania opieki prawnej powinny 

opierać się na kompleksowym podejściu, zgodnie 

z opisem zamieszczonym w Podręczniku FRA. 

Opiekunowie prawni powinni podejmować 

decyzje we wszystkich aspektach dotyczących 

dziecka i ponosić ostateczną odpowiedzialność za 

uwzględnienie najlepiej pojętego interesu dziecka 

na każdym etapie postępowania. Opiekun prawny 

powinien pełnić funkcję głównego punktu kontaktu 

dla dziecka, będąc przy tym pośrednikiem między 

dzieckiem a społecznością goszczącą, odpowiednimi 

władzami, dostawcami usług i instytucjami. 

Uczestniczące w rozmowach przy okrągłym stole 

osoby pracujące bezpośrednio z dziećmi zalecały 

rozdział funkcji opiekuna prawnego i przedstawiciela 

prawnego w celu zapewnienia odpowiedniej 

równowagi i wzajemnej kontroli oraz odciążenia 

opiekunów. Państwa, z którymi przeprowadzono 

konsultacje, zgodziły się na przyjęcie postulatu 

rozdziału obydwu funkcji. Niezależnie od usług 

opiekunów dzieci powinny również przez cały 

okres trwania procedury mieć, stosownie do 

potrzeb, dostęp do darmowego poradnictwa i 

przedstawicielstwa prawnego świadczonego 

przez doświadczonych prawników. Objęcie opieką 

prawną nie powinno automatycznie ustawać wraz z 

ukończeniem 18. roku życia przez osobę młodocianą, 

lecz jeśli wyrazi ona taką wolę, opieka powinna być 

utrzymana do ukończenia 21. roku życia (tak jak 

w Irlandii Północnej). I wreszcie opiekun powinien 

mobilizować społeczność goszczącą do zapewnienia 

dzieciom możliwie najlepszej opieki.

10 
Należy ustanowić mechanizm wnoszenia skarg 

zapewniający natychmiastowe podjęcie działań 

następczych, aby w ten sposób zapewnić dzieciom 

ochronę i należytą jakość opieki. Wszystkie 

dzieci pozbawione opieki i oddzielone od rodzin 

powinny zostać poinformowane o istnieniu takiego 

mechanizmu. Mechanizm wnoszenia skarg powinien 

podlegać instytucjom ds. opieki prawnej, jednak może 

również znajdować się w kompetencjach organu 

kontroli ds. ochrony dzieci (patrz niżej). Mechanizm 

taki ma również umożliwiać dziecku wyrażenie 

sprzeciwu wobec stanowiska przyjętego przez 

przydzielonego mu opiekuna.
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3 
Formy opieki  
i świadczenie  
odpowiednich usług
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Zarys problemu:

Zapewnienie odpowiednich form opieki i usług 

odpowiadających na konkretne potrzeby chłopców 

i dziewcząt ma nie tylko fundamentalne znaczenie 

dla dobrostanu i ochrony dzieci, ale również dla ich 

prawidłowego rozwoju i przyszłych perspektyw. 

Jednak europejskie systemy opieki zorganizowanej 

zmagają się z brakiem zasobów, obniżoną jakością 

usług lub obiema tymi trudnościami jednocześnie. 

Nazbyt często samo zapewnienie schronienia 

lub zakwaterowania jest mylnie utożsamiane z 

zapewnieniem opieki, podczas gdy kwestie społeczne 

i psychologiczne (troska o zdrowie psychiczne i 

wsparcie psychospołeczne, dostęp do oświaty i opieki 

medycznej) są zaniedbywane.

Nazbyt często instytucjonalne formy opieki 

przedkładane są nad inne dostępne formy 

zapewnienia opieki, mimo że wśród ekspertów 

i praktyków panuje zgoda co do tego, że często 

wiążą się one z nadużyciami (na tle seksualnym), 

przemocą, działalnością przestępczą, a także silnym 

napięciem psychicznym. Są one także często mniej 

efektywne kosztowo (zwłaszcza w ujęciu średnio- i 

długoterminowym) niż rozwiązania zapewniane w 

ramach rodzin zastępczych.12 Niestety, choć systemy 

oparte na mieszkaniach chronionych lub rodzinach 

zastępczych stanowią najlepszą formę opieki, są one 

wykorzystywane rzadko, bywają przeciążone i nie 

docierają do dzieci ze specyficznymi potrzebami. W 

najgorszym przypadku dzieci pozbawione opieki i 

oddzielone od rodzin zmuszone są przebywać przez 

dłuższy okres w centrach recepcyjnych lub nawet 

w ośrodkach zamkniętych, w tym często z osobami 

dorosłymi i w nieodpowiednich dla dzieci warunkach 

oraz bez dostępu do wyspecjalizowanych usług. 

Przebywające w takich warunkach dzieci pozbawione 

opieki i oddzielone od rodzin są często narażone na 

poważne zagrożenia dla ogólnego bezpieczeństwa oraz 

zdrowia psychicznego i fizycznego. Organy władzy 

oraz inne podmioty nie zdołały dotychczas opracować 

stosownych rozwiązań, które ograniczałaby 

ryzyko przemocy i wykorzystania, w tym również 

o charakterze seksualnym, zarówno w wymiarze 

ogólnym, jak i w kontekście zorganizowanych 

form opieki. Długotrwałe zatrzymanie dzieci 

pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin często 

wiąże się z brakiem identyfikacji i terminowego 

wyznaczenia wykwalifikowanego opiekuna prawnego. 

Zróżnicowane warunki w ośrodkach recepcyjnych 

i nierówne szanse integracji, jakie występują w 

poszczególnych krajach europejskich, często skłaniają 

dzieci do dalszego przemieszczania się i narażają na 

dodatkowe niebezpieczeństwa. Nawet w przypadku 

zapewnienia odpowiedniej formy opieki, często 

kończy się ona natychmiast po ukończeniu przez 

beneficjenta 18. roku życia.

„To bardzo ważne, żeby dzieci  
pozbawione opieki i oddzielone  
od rodzin miały natychmiastowy dostęp 
do usług, które ułatwią im przejście 
przez proces rejestracji i znalezienie 
zakwaterowania. W przeciwnym razie stają 
się celem przemytników, zwłaszcza jeśli 
podróżują samotnie.” 
Naima Malik*, dziewczyna, 17 lat, Afganka

Ponadto dostawcy usług na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym nie byli dotychczas w stanie 

zapewnić wystarczająco powszechnego dostępu do 

podstawowych usług, który pozwoliłby odpowiedzieć 

na zagrożenia przed jakimi stają w Europie dzieci 

pozbawione opieki i oddzielone od rodzin oraz 

zaspokoić ich specyficzne potrzeby. Dotyczy to w 

szczególności dostarczania usług z obszaru zdrowia 

psychicznego i wsparcia psychospołecznego. 

Zważywszy na to, jak duży odsetek dzieci, w tym 

również dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych 

od rodzin, wymaga pomocy psychologicznej, brak 

odpowiednich działań w tym zakresie wywiera 

negatywny wpływ na ich życie, a w konsekwencji 

również na społeczeństwa i społeczności, w których 

żyją. Brak oferty edukacyjnej i rekreacyjnej pogłębia 

u dzieci poziom stresu, pogarszając ich przyszłe 

perspektywy i utrudniając stabilizację.

W szczególności brak dostępu do formalnej 

edukacji ma długofalowy wpływ zarówno na rozwój 

samych dzieci, jak i na społeczności goszczące. 

Wszyscy pracownicy terenowi i dzieci, z którymi 

przeprowadzono konsultacje, zgodzili się, że brakuje 

jak dotąd systemowego zaangażowania różnych 

społeczności migrantów i uchodźców w proces 

zapewniania dzieciom usług lub ochrony. Można 

wskazać zaledwie kilka przykładów skutecznej 

mobilizacji diaspory lub społeczności niedawno 

przybyłych imigrantów. Jednak z ustaleń NIDOS, 

holenderskiej organizacji ds. opieki prawnej wynika, 

że w przypadku tych nielicznych przykładów 

mobilizacja takich społeczności często przynosiła 

pożądane skutki, a dzieci odczuwały wsparcie ze 

strony osób, które wiedziały z jakiego środowiska 

pochodzą i co przeżywają.
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„Czasem nawet trzykrotnie w ciągu jednej 
nocy do naszego pokoju zaglądają pijani 
ludzie! Też musimy spać, rano idziemy  
do szkoły, a oni nam przeszkadzają.” 
Mohammed Hassan*, chłopiec, 16 lat, 
Afgańczyk

„Byłoby świetnie, gdyby to wszystko 
[rejestracja, transport i usługi] było 
zorganizowane i nie musiałbym  
obawiać się prosić o pomoc ze strony  
policji lub innych organizacji.” 
Fayaz Khan*, chłopiec, 17 lat, Afgańczyk

Systemy zarządzania sprawami na szczeblu 

regionalnym, międzynarodowym, a nawet krajowym 

nie funkcjonują jeszcze odpowiednio sprawnie. 

Prowadzi to do utraty informacji o indywidualnych 

przypadkach oraz utrudnia efektywne i sprofilowane 

świadczenie usług na szczeblu ponadkrajowym i 

dostarczanie rozwiązań zgodnych z najlepiej pojętym 

interesem dziecka. Taki stan rzeczy ogranicza także 

możliwość efektywnego monitorowania stanu i 

potrzeb dzieci.

Wizja/Cel:

Wszystkie przebywające na terenie Europy dzieci 

pozbawione opieki i oddzielone od rodzin mają 

dostęp do bezpiecznych, dostosowanych do wieku 

form opieki zapewniających należytą ochronę, które 

nie wiążą się z pozbawieniem swobód, a także mają 

dostęp do usług, w szczególności z obszaru zdrowia 

psychicznego i wsparcia psychospołecznego oraz 

edukacji na zasadach identycznych jak inne dzieci 

żyjące w danej społeczności.

Zapewnienie stosownych form opieki wymaga 

również ustanowienia skutecznych systemów 

zarządzania sprawami i przeciwdziałania ryzyku 

przemocy o podłożu płciowym i seksualnym. 

Zatrzymanie w związku procedurami kontroli 

migracyjnej nigdy nie leży w najlepiej pojętym 

interesie dzieci i dlatego powinno być zabronione.

Strategia 
działania i etapy 
realizacji:

1 
Dwuetapowy dobór form opieki: W celu 

natychmiastowego zagwarantowania bezpieczeństwa 

i ochrony należy zapewnić stosowną do wieku 

procedurę pierwszego przyjęcia, z uwzględnieniem 

zakwaterowania najlepiej w niewielkich grupach 

liczących nie więcej niż 15 do 20 dzieci dobranych 

pod kątem wieku i płci. W tym samym czasie należy 

wyznaczyć opiekuna prawnego (patrz wykres 1), by 

zainicjować (ale nie przeprowadzić) usprawniony 

multidyscyplinarny proces oceny najlepiej pojętego 

interesu (BIA), w toku którego określone zostaną 

środki opieki, jakie należy zastosować w okresie 

średnioterminowym do czasu opracowania 

kompleksowego rozwiązania. Opiekun prawny 

powinien również zidentyfikować wszelkie konkretne 

potrzeby odkryte w trakcie oceny najlepiej pojętego 

interesu (BIA), aby umożliwić zapewnienie dziecku 

sprofilowanego wsparcia.

2 
Stworzenie lub wyznaczenie organu 

odpowiedzialnego za monitorowanie warunków 

przyjmowania oraz kontrolowanie czy ośrodki 

recepcyjne spełniają stosowne normy. Organ taki 

powinien być niezależny od podmiotów świadczących 

usługi i działać na szczeblu ogólnopaństwowym. 

Również i w tym przypadku funkcję taką pełnić 

powinien rzecznik praw dziecka lub krajowa 

instytucja ds. praw człowieka. Wspomniany organ 

powinien prowadzić monitoring, wydawać zalecenia 

dotyczące potrzebnych usprawnień i wskazywać 

istniejące braki.
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„Władze powinny stworzyć specjalny 
ośrodek świadczący wszechstronną  
pomoc dzieciom, które są same.  
W takim ośrodku mogłyby skorzystać 
z pomocy prawników, pracowników 
socjalnych, psychologów i lekarzy oraz 
znaleźć potrzebne im informacje.” 
Tawab Zahir*, chłopiec, 17 lat, Afgańczyk

3 
Sprofilowane formy opieki i świadczenia usług: 

Należy udostępnić szerokie spektrum form opieki 

uwzględniających różne potrzeby i sytuację dzieci 

pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin, np. 

częściową samodzielność, grupowe mieszkania 

chronione i rodziny zastępcze. W związku z 

ograniczoną dostępnością zasobów oferowane formy 

opieki i usługi muszą być dobierane do konkretnych, 

indywidualnie identyfikowanych potrzeb. Nie 

każde dziecko pozbawione opieki i oddzielone od 

rodziny wymaga wsparcia we wszystkich obszarach. 

Niektóre dzieci mogą nie potrzebować określonych 

usług lub wymagać wsparcia w ograniczonym 

czasie i zakresie. Piramida zdrowia psychicznego 

i wsparcia psychospołecznego13 jednoznacznie 

określa, kiedy wymagana jest interwencja w celu 

ochrony zdrowia psychicznego dzieci. Również 

i w tym przypadku wspierani przez mediatorów 

kulturowych opiekunowie prawni odgrywają 

istotną rolę w identyfikowaniu konkretnych potrzeb 

i opracowywaniu sprofilowanej odpowiedzi na 

potrzeby dzieci. Takie samo podejście można 

zastosować na potrzeby wyboru właściwej formy 

zakwaterowania. Młodsze dzieci (poniżej 15. roku 

życia) najlepiej umieszczać w rodzinach zastępczych, 

podczas gdy dzieci starsze można zbiorowo 

kwaterować w nadzorowanych mieszkaniach 

chronionych. Pozbawione opieki i oddzielone od 

rodzin dzieci, z którymi przeprowadzono konsultacje 

(większość ukończyła 15 lat), wskazywały jako 

preferowaną formę opieki grupowe zakwaterowanie 

w mieszkaniach chronionych lub częściową 

samodzielność.

Ujednolicone w skali krajowej lub nawet regionalnej 

kryteria podatności na zagrożenia ułatwiają 

profilowanie wsparcia. W ujednoliceniu podejścia 

pomaga stworzenie prostej listy definiującej 

poszczególne grupy oraz ich konkretne potrzeby i 

wymagane usługi. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na dzieci oddzielone od rodzin, które mogą skorzystać 

z chronionego środowiska przy jednoczesnym 

otrzymaniu wsparcia od krewnych.

4 
Należy natychmiast wzmocnić dostępne środki 

z zakresu zdrowia psychicznego i wsparcia 

psychospołecznego oraz dostępu do formalnej 

edukacji w celu ograniczenia długofalowych skutków 

natury psychicznej dla rozwoju dzieci. Mechanizmy 

oparte na wsparciu społecznościowym są zwykle 

najbardziej efektywne (w tym również kosztowo) w 

łagodzeniu obciążeń psychicznych. Również i w tym 

przypadku mediatorzy kulturowi mogą pełnić rolę 

moderatorów w kontaktach między społecznością a 

dzieckiem, podpowiadając jak najlepiej zaangażować 

ją w opiekę nad dzieckiem (np. grupowe zabawy z 

dziećmi posiadającymi opiekę, grupy dyskusyjne, 

sport). Dzieci pozbawione opieki i oddzielone od 

rodzin powinny na możliwie jak najwcześniejszym 

etapie otrzymać dostęp do edukacji. Edukacja 

nieformalna powinna stanowić wyłącznie rozwiązanie 

tymczasowe i nie może ani nie powinna zastępować 

formalnego systemu edukacji (tj. dostępu do szkół i 

kształcenia zawodowego).

5 
Należy wzmocnić system rodzin zastępczych 

funkcjonujących w ramach lokalnych społeczności, 

ponieważ jest to najbardziej efektywna kosztowo 

forma opieki i ochrony. W Holandii model oparty 

na rodzinach zastępczych, w którym dzieci 

umieszczane były w rodzinach pochodzących z 

tej samej społeczności, okazał się wartościowy i 

korzystny pod względem ekonomicznym i został 

uznany za najodpowiedniejszą formę opieki. 

Jednak, podobnie jak w przypadku każdej rodziny 

zastępczej, tutaj również konieczny jest szczegółowy 

proces weryfikacji, na przykład przez pracowników 

instytucji ds. opieki prawnej, a także ścisły nadzór, 

który pozwoli wykryć przypadki krzywdzenia 

dzieci. Sieci kontaktów między długo działającymi i 

nowymi rodzinami zastępczymi sprzyjają wymianie 

doświadczeń i ułatwiają szkolenie nowych rodzin 

zastępczych.
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6 
Należy sporządzić zestawienie minimalnych norm 

i dobrych praktyk14 obowiązujących w Europie. 

Wskazane jest przeprowadzenie regionalnej analizy 

kosztów i korzyści poszczególnych metodologii 

i programów. Według zaleceń osób pracujących 

bezpośrednio z dziećmi w oparciu o wyniki takiej 

analizy należy opracować sieciowy poradnik/

podręcznik najlepszych praktyk skierowany do dzieci i 

osób mających z nimi kontakt (nauczycieli, prawników, 

personelu medycznego). Przystępny w odbiorze 

podręcznik, dostępny również w wersji napisanej 

językiem zrozumiałym dla dzieci, ułatwi także proces 

informowania i monitorowania dostawców usług.

7 
Należy zadbać o ciągłość opieki po ukończeniu 

przez dzieci 18. roku życia i umożliwić ich stopniowe 

przejście z jednego systemu ochrony do drugiego.

8 
Należy wzmocnić koordynację działań 

podmiotów świadczących usługi, w tym również 

grup wolontariuszy. Organy władz powinny 

zagwarantować odpowiednią koordynację działań 

w celu wyeliminowania braków i zapewnienia 

stosownego wsparcia dzieciom, które potrzebują 

pomocy. Konieczne jest usystematyzowanie 

działań dostawców usług w celu wykrycia braków, 

przypadków powielania się zadań i nakładania się 

kompetencji, a także sformalizowanie i uzgodnienie 

treści SOP i dokumentów systematyzujących zakres 

zadań i harmonogram prac. Struktury odpowiedzialne 

za koordynację powinny korzystać z nowoczesnych 

narzędzi usprawniających komunikację i obniżających 

koszty (np. sieciowych platform koordynacyjnych, 

które funkcjonują w wybranych krajach).

„W obozie nie ma dobrej opieki medycznej. 
Jest tylko jedna lekarka, która nie jest w 
stanie zatroszczyć się o wszystkich.” 
Wahed Ahmed*, chłopiec, 17 lat, Afgańczyk

9 
Należy opracować regionalny, oparty na sieci 

mechanizm zarządzania sprawami w celu 

zapewnienia ciągłości opieki i wymiany informacji. 

Tego rodzaju system powinien znajdować się 

w kompetencji federacji instytucji ds. opieki 

prawnej. System zarządzania sprawami 

powinien dokumentować wszystkie decyzje 

i kroki podejmowane w imieniu dziecka oraz 

rekomendacje dotyczące przyszłego postępowania, 

przy jednoczesnym poszanowaniu krajowych i 

międzynarodowych standardów ochrony danych 

osobowych. System zarządzania sprawami może 

także generować metadane statystyczne (np. 

dotyczące pochodzenia, sytuacji, zagrożeń) na 

potrzeby analizy trendów na szczeblu krajowym i 

regionalnym, które można wykorzystywać podczas 

opracowania planów.
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4 
Kompleksowe  
rozwiązania w najlepiej  
pojętym interesie dziecka
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Zarys problemu:

Warunkiem zagwarantowania pozytywnych skutków 

dla samych dzieci i społeczności goszczących jest 

zapewnienie poszczególnym dzieciom trwałych 

rozwiązań wpisujących się w ich najlepiej 

pojęty interes. W przeciwnym razie dzieci będą 

funkcjonować poza formalnymi procedurami, 

narażając się na zwiększone ryzyko nadużyć, 

przemocy, wykorzystania, a nawet śmierci. Mimo to 

zapewniane rozwiązania mają często ograniczony 

charakter i nie zawsze opierają się na solidnych 

procedurach gwarantujących zabezpieczenie 

najlepiej pojętego interesu dziecka. Nadal niewiele 

uwagi poświęca się kwestii rozwiązań średnio- 

i długoterminowych. Jednak mają one zasadnicze 

znaczenie dla odbudowy poczucia normalności 

i stabilności. Jak stwierdzono w niedawno 

przeprowadzonych globalnych konsultacjach 

poświęconych młodocianym uchodźcom 

zorganizowanym przez UNHCR i Komisję ds. kobiet 

uchodźczyń, jedna z najważniejszych obaw wśród 

dzieci i młodzieży będących uchodźcami dotyczy 

dostępu do możliwości i perspektyw na przyszłość.

„Uważam, że kraje UE powinny  
się porozumieć i wdrożyć programy 
edukacyjne i integracyjne, które 
wyeliminowałyby budzące wiele  
obaw procedury.” 
Khalil Kateb*, chłopiec, 17 lat, Algierczyk

Proces identyfikacji i zapewniania dzieciom 

pozbawionym opieki i oddzielonym od rodzin 

kompleksowych, trwałych rozwiązań jest ściśle 

ukierunkowany i mało elastyczny, a także obciążony 

brakami systemowymi jeszcze sprzed kryzysu. 

Identyfikacja rozwiązań rzadko odbywa się w oparciu 

o najlepiej pojęty interes dziecka. Tego rodzaju 

procedury nie funkcjonują w niemal żadnym kraju 

Europy. Zazwyczaj przyjmuje się, że połączenie 

rodziny nastąpi w „kraju docelowym”, przy czym 

nie bierze się pod uwagę innych opcji, które mogą 

leżeć w najlepiej pojętym interesie dziecka, takich 

jak połączenie rodziny w bezpiecznym kraju 

trzecim, w którym dziecko zamieszkiwało wcześniej 

z członkami rodziny. Osoby pracujące z dziećmi 

podkreślały fakt istnienia konfliktu między najlepiej 

pojętym interesem dziecka a krajowymi politykami 

migracyjnymi, które rozpatrują dostępne opcje z 

punktu widzenia azylu, a nie ochrony dziecka, a 

co za tym idzie nie dążą w pierwszym rzędzie do 

zabezpieczenia najlepiej pojętego interesu dziecka.

Ponadto kwestia zapewniania rozwiązań nadal 

rozpatrywana jest z perspektywy krajowej, a nie 

regionalnej, co utrudnia dzieciom pozbawionych 

opieki i oddzielonym od rodzin dostęp do 

alternatywnych opcji w granicach i poza granicami 

Europy. Poważną przeszkodę stanowi także czas 

konieczny do sformalizowania trwałego rozwiązania, 

jako że procedury, w tym również związane 

z łączeniem rodzin, mogą trwać miesiącami, a nawet 

latami. Łączenie rodzin na mocy rozporządzenia 

dublińskiego to często długi i trudny proces, 

w związku z czym dzieci pozbawione opieki 

i oddzielone od rodzin nierzadko decydują się na 

dalsze, samodzielne przemieszczanie się. Proces 

relokacji z Grecji i Włoch jest bardzo długotrwały15 

i prowadzony jest w bardzo ograniczonym zakresie, 

ponieważ zaledwie kilka krajów przyjmuje w ramach 

relokacji dzieci pozbawione opieki i oddzielone od 

rodzin16. Ponadto w krajowych systemach prawnych 

zawarto ograniczenia dotyczące łączenia rodzin, 

przewidując obowiązkowy okres oczekiwania oraz 

ograniczając procedurę łączenia rodzin wyłącznie do 

dzieci i rodziców.

„Byłoby lepiej, gdybym mógł podróżować  
z rodziną lub krewnymi. Podróż jest  
bardzo trudna i niebezpieczna.” 
Ali Jibril*, chłopiec, 17 lat, Libijczyk

Wizja/Cel:

Wszystkim dzieciom pozbawionym opieki 

i oddzielonym od rodzin zapewniane są w rozsądnym 

czasie i bez narażania dzieci na ryzyko trwałe 

rozwiązania zgodne z ich najlepiej pojętym interesem.
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Strategia 
działania i etapy 
realizacji:

1 
Państwa członkowskie UE powinny opracować 

Platformę kompleksowych rozwiązań, która 

skupiałaby wszystkie możliwe kompleksowe 

rozwiązania oraz różne procedury w jednym 

regionalnym protokole/ standardowej procedurze 

operacyjnej (SOP). Należy na przykład opracować 

lub zweryfikować ujednolicone europejskie 

procedury SOP dotyczące postępowania w zakresie 

łączenia rodzin. Konieczne jest wzmocnienie 

sieci krajowych jednostek dublińskich EASO i 

zinstytucjonalizowanie czynności koordynacyjnych, 

na przykład poprzez programy wymiany lub bardziej 

systemowe zatrudnianie pracowników/ oficerów 

łącznikowych krajów przyjmujących (np. jak pokazano 

w ramach brytyjskiego programu dublińskiego), bądź 

poprzez utworzenie jednej międzynarodowej lub 

europejskiej agencji zajmującej się koordynacją sieci i 

postępowaniem w zakresie łączenia rodzin.

2 
Przyspieszony tryb identyfikacji kompleksowych 

rozwiązań w celu zapewnienia oszczędności 

czasu i zasobów. Poszukiwanie odpowiednich 

kompleksowych rozwiązań powinno rozpoczynać 

się w momencie identyfikacji i być postrzegane 

jako proces wykraczający poza kwestie doraźnej 

pomocy i ochrony. Takie podejście pozwoli z 

dużym prawdopodobieństwem zapewnić trwałość 

wybranych form opieki oraz długofalowe pozytywne 

skutki dla dziecka. Wyznaczony opiekun prawny 

powinien przyjąć rolę Koordynatora kompleksowych 

rozwiązań i jako taki opracować plan kompleksowych 

rozwiązań w oparciu o udoskonaloną ocenę najlepiej 

pojętego interesu (BIA) oraz kwestie związane z 

poszukiwaniem rodziny, który następnie powinien 

podlegać omówieniu podczas ustalania najlepiej 

pojętego interesu (BID).

3 
Każda decyzja dotycząca kompleksowego 

rozwiązania musi być oparta na wyniku procedury 

BID, która z kolei opiera się na ustaleniach BIA. 

Ponadto decyzje w sprawie kompleksowych 

rozwiązań powinny być podejmowane przez organ 

ds. ochrony dzieci, a nie przez organ azylowy, przy 

uwzględnieniu właściwych uregulowań prawnych 

normujących pracę obydwu instytucji. Pozwala to 

zagwarantować odpowiedni poziom specjalistycznej 

wiedzy oraz ograniczyć ryzyko konfliktu interesów 

(najlepiej pojęty interes dziecka kontra interes 

organów ds. kontroli migracji).

4 
Pakiet dostępnych kompleksowych rozwiązań 

należy poszerzyć i ukierunkować na zabezpieczenie 

najlepiej pojętego interesu dziecka. Nie należy 

zakładać, że przyznanie azylu zawsze leży w najlepiej 

pojętym interesie dziecka. Należy rozważyć również 

możliwość połączenia z rodziną w kraju pierwszego 

azylu rodziny lub kraju pochodzenia (jeśli dziecko 

nie wymaga objęcia ochrona międzynarodową) w 

połączeniu z programem wsparcia w danym kraju. 

Jednak w sytuacji, gdy dziecko nie wymaga objęcia 

ochroną międzynarodową, lecz jego powrót do kraju 

nie jest wskazany, ponieważ nie leży on w najlepiej 

pojętym interesie dziecka, należy także wziąć pod 

uwagę możliwość włączenia do krajowych systemów 

ochrony dzieci.

5 
Należy także zaznaczyć, że z punktu widzenia 

realizacji kompleksowych rozwiązań korzystne 

byłoby przyjęcie wspólnych kryteriów i zasady 

wzajemnego uznania (określanie wieku, ustalanie 

więzi rodzinnych, opieki prawnej), jak opisano 

powyżej. Wspomniany powyżej międzynarodowy 

system zarządzania sprawami funkcjonujący 

w ramach europejskiej federacji instytucji ds. 

opieki prawnej mógłby również przyczynić się do 

usprawnienia wymiany informacji dotyczących 

poszczególnych spraw oraz sprzyjać ciągłości opieki 

i umożliwiać monitorowanie warunków bytowych 

i dobrostanu dziecka. Jest to kolejny argument 

przemawiający za przekazaniem odpowiedzialności 

za platformę kompleksowych rozwiązań federacji 

instytucji ds. opieki prawnej.
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6 
W okresie, w którym dzieci oczekują na 

przysługujące im rozwiązania, należy wspierać 

integrację społeczną i możliwości partycypacji 

społecznej oraz promować rozwijanie umiejętności. 

Należy budować świadomość społeczną w zakresie 

konieczności integracji społecznej oraz płynących z 

niej korzyści. Należy wspomagać integrację społeczną 

poprzez udział dzieci w zajęciach sportowych i 

innych zajęciach rekreacyjnych w ramach lokalnych 

społeczności. Należy zapewnić dzieciom opiekę i 

wsparcie nie tylko do ukończenia 18. roku życia, 

wspomagać integracje społeczną, a także promować 

integrację poprzez edukację i kształcenie zawodowe, 

mającą na celu budowanie samowystarczalności 

oraz rozwój umiejętności i potencjału dzieci. Także w 

tym obszarze opiekun prawny odgrywa istotną rolę, 

jednak musi otrzymać konieczne uprawnienia.
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5 
Udział  
dzieci
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Zarys problemu:

Żaden podmiot (władze państwowe, organizacje 

międzynarodowe, organizacje pozarządowe, 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego) nie 

bada w sposób systemowy opinii i poglądów dzieci, 

stosownie do ich wieku i poziomu dojrzałości, nie 

uwzględniono także ich stałego udziału w ogólnym 

planowaniu i realizacji programów. Takie podejście 

nie tylko godzi w ich prawa, ale także przypisuje 

im rolę wyłącznie beneficjentów opieki i pomocy, 

a nie czynnych posiadaczy praw, oraz negatywnie 

wpływa na realizację obiektywnie wykonalnych 

programów i projektów. Niewiele państw wdrożyło 

lub realizuje obowiązkowe i usystematyzowane 

konsultacje z udziałem dzieci w ramach przyjętych 

polityk i systemów prawnych. Nieliczne władze 

lokalne regularnie przeprowadzają także oceny 

uczestniczące, w których dzieci niezależnie od 

płci mogą wyrazić swoje zdanie i opinię na temat 

dotyczących ich kwestii, mimo że udział dzieci 

stanowi jedno z podstawowych założeń Konwencji o 

prawach dziecka. Jedną z głównych trudności w tym 

względzie jest niewystarczająca liczba tłumaczy, a 

zwłaszcza tłumaczek.

„Wśród osób, do których mógłbym  
się zwrócić, nie ma nikogo, kto miałby  
coś do powiedzenia. Gdybym się  
poskarżył, prawdopodobnie zostałbym 
wyrzucony z obozu.” 
Abdul Ghazoor*, chłopiec, 16 lat, Afgańczyk

Wizja/Cel:

W Europie odbywają się systematyczne konsultacje z 

udziałem dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych 

od rodzin, których zdanie i opinie są uwzględniane 

we wszystkich dotyczących ich decyzjach oraz 

programach opracowywanych i realizowanych na ich 

potrzeby.

Strategia 
działania i etapy 
realizacji:

1 
Na każdym etapie procesu należy informować dzieci 

o dalszych krokach i dostępnych opcjach. Ogromna 

większość dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych 

od rodzin wskazała brak informacji jako największy 

minus i główną przyczynę wielu niedoskonałości 

programów pomocowych.

2 
Należy zadbać, aby zarówno organy ds. ochrony 

dzieci, jak i władze azylowe zapewniały dzieciom 

pozbawionym opieki i oddzielonym od rodzin 

możliwość wyrażenia swojej opinii w kwestiach 

dotyczących własnej sprawy. Stąd konieczność 

instytucjonalizacji konsultacji z udziałem dzieci 

pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin w 

systemie prawnym. Krajowa instytucja ds. opieki 

prawnej lub rzecznik praw dziecka może otrzymać 

zadanie regularnego przeprowadzania ocen 

uczestniczących z udziałem dzieci pozbawionych 

opieki i oddzielonych od rodzin bez względu na wiek, 

płeć i przynależność kulturową. Uczestniczący w 

rozmowach przy okrągłym stole przedstawiciele 

władz państwowych zgodzili się co do konieczności 

bardziej systemowego włączenia i prowadzenia 

konsultacji z udziałem dzieci, lecz jednocześnie 

podkreślili potrzebę włączenia ich w proces 

planowania i wdrażania programów. Oceny powinny 

obejmować zogniskowane wywiady grupowe z 

udziałem różnych grup, poświęcone bieżącej sytuacji 

dzieci, ich poglądom i opiniom. Raport końcowy 

z oceny powinien być udostępniany podmiotom 

świadczącym usługi w celu usprawnienia planowania, 

ale także upubliczniany dla zapewnienia rozliczalności 

w kwestiach poruszanych przez dzieci.
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„W relacji opartej na zaufaniu dzieci  
mają odwagę wyrażać swoje zdanie. 
Chcę, żeby pytano nas, czego chcemy w 
bezpośredniej rozmowie, a nie na piśmie. 
Chcę się angażować, bo zależy mi na 
poprawie naszej sytuacji.” 
Jangi Shah*, chłopiec, 16 lat, Afgańczyk

3 
Należy zadbać, aby wszystkie dzieci pozbawione 

opieki i oddzielone od rodzin wiedziały o istnieniu i 

miały dostęp do systemów przekazywania informacji 

zwrotnej i wnoszenia skarg (np. za pośrednictwem 

infolinii, strony internetowej, SMS-ów), które 

stwarzają możliwość zgłaszania problemów i 

wątpliwości. Należy zapewnić dzieciom dostęp do 

wymiaru sprawiedliwości i możliwość domagania 

się zadośćuczynienia za naruszenie przysługujących 

im praw. Jednym z narzędzi służących do tego 

celu mogą być infolinie, lecz krajowa instytucja 

ds. opieki prawnej oraz organ kontroli ds. ochrony 

dzieci (tj. rzecznik praw dziecka, NHRI, sąd do spraw 

nieletnich) powinny umożliwić funkcjonowanie 

systemów wnoszenia skarg. Systemy przekazywania 

informacji zwrotnej i wnoszenia skarg muszą 

dokumentować skargi, zapewniając jednocześnie 

zachowanie poufności i podjęcie działań następczych. 

System, który nie gwarantuje udokumentowania 

skargi, podjęcia działań następczych ani kontaktu 

z dzieckiem, nie zdobędzie zaufania i nie będzie 

używany.

„Chciałbym móc pomagać innym 
nastolatkom, takim jak ja. Być może, jeśli 
będziemy mówić głośniej, ktoś nas usłyszy.” 
Mustafa Fenni*, chłopiec, 17 lat, Algierczyk

4 
Należy nawiązać kontakty w społecznościach w 

celu uformowania grup doradczych złożonych 

z kluczowych informatorów, które skupiałyby 

przedstawicieli różnych społeczności i regularnie 

brałyby udział w konsultacjach w sprawie planowania 

działań prowadzonych przez władze na szczeblu 

lokalnym i krajowym.
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6 
Najlepiej pojęty interes  
dziecka w krajowych  
systemach ochrony dziecka  
i systemach azylowych
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Zarys problemu:

Zgodnie z treścią Artykułu 3 Konwencji o prawach 

dziecka oraz Komentarzy ogólnych nr 6, 12 i 14, 

należy w pierwszym rzędzie dążyć do zabezpieczenia 

najlepiej pojętego interesu dziecka. Konwencja o 

prawach dziecka wskazuje jasny punkt odniesienia 

dla decydentów: ochrona i dobro dziecka oraz 

trwałe rozwiązania i programy opieki mogą zostać 

zapewnione wyłącznie pod warunkiem systemowego 

uwzględnienia najlepiej pojętego interesu dziecka. 

Oznacza to, że zasada najlepiej pojętego interesu 

ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla rozwoju, 

stabilności sytuacji i przyszłości dziecka, ale również 

dla całego społeczeństwa, w którym funkcjonuje.

Mimo to krajowe systemy nie biorą pod uwagę 

najlepiej pojętego interesu dzieci pozbawionych 

opieki i oddzielonych od rodzin w toku różnorodnych 

procesów, którym takie dzieci podlegają. Ewentualne 

uwzględnienie interesu dziecka nie obejmuje 

wszystkich aspektów istotnych dla dobrostanu 

dziecka, bądź okoliczności mających znaczenie w 

kontekście rozpatrywanych rozwiązań. Ta luka 

systemowa istnieje we wszystkich obszarach 

dotyczących dzieci pozbawionych opieki i 

odłączonych od rodzin – od wyboru odpowiedniej 

formy opieki po kompleksowe rozwiązania. 

Niewłaściwy przebieg procedur oceny i ustalenia 

najlepiej pojętego interesu (BIA i BID) lub jego brak 

stanowi tylko cześć problemu, lecz ukazuje rozmiar 

istniejących luk. Konsultacje z osobami pracującymi 

bezpośrednio z dziećmi pozwoliły stwierdzić, że 

problem niekoniecznie leży w braku poszanowania 

samej zasady, lecz raczej wynika z braku elastyczności 

i dużej liczby procedur administracyjnych, które 

utrudniają jej stosowanie. Zakres odpowiedzialności 

w kontekście podejmowanych przez organy azylowe 

decyzji dotyczących dobra dziecka jest często 

niejasny i nieokreślony. Decyzje takie powinny 

być podejmowane przez niezależny organ ds. 

ochrony dzieci, który posiada odpowiednią wiedzę 

specjalistyczną i kwalifikacje pozwalające na 

uwzględnienie najlepiej pojętego interesu dziecka i w 

przypadku którego nie istnieje konflikt między chęcią 

zabezpieczenia najlepiej pojętego interesu dziecka 

a realizacją krajowej polityki migracyjnej. Osoby 

pracujące bezpośrednio z dziećmi zwróciły również 

uwagę, że przedstawiciele władz często kwestionują 

prawdziwość relacji dzieci.

Chcąc ocenić i ustalić najlepiej pojęty interes dziecka, 

należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki. Jednak 

w Europie widoczny jest trend rozpatrywania 

potrzeb dziecka w zakresie ochrony wyłącznie przez 

pryzmat procedury azylowej, choć ubieganie się o 

azyl może nie leżeć w najlepiej pojętym interesie 

dziecka. Organy władz i właściwe podmioty nadal 

zmagają się również z poważnymi trudnościami w 

obszarze poszukiwania członków rodzin i krewnych 

dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin 

oraz oceny ich warunków bytowych. Niezależnie 

od stosunkowo jasnych wytycznych EASO, w 

Europie istnieją rozbieżne praktyki dotyczące zgody 

wymaganej do rozpoczęcia poszukiwań członków 

rodziny.17

„Ludzie w ośrodku przyjęć nie  
przestawali do mnie mówić, choć nie  
czułem się dobrze. To było dla mnie 
zbyt wiele. Potrzebowałem tłumacza. 
Rozmawialiśmy po angielsku i 
odpowiadałem po prostu „tak” na  
każde pytanie.” 
Ali Bassim*, chłopiec, poniżej 13 lat, 
niepełnosprawny, Irakijczyk

Wizja/Cel:

Wszystkie właściwe podmioty konsekwentnie 

uwzględniają najlepiej pojęty interes dziecka podczas 

podejmowania wszystkich istotnych decyzji. W 

przypadku każdego przebywającego w Europie 

dziecka pozbawionego opieki i oddzielonego od 

rodziny przeprowadzana jest wszechstronna i 

dokładna ocena sytuacji rodzinnej, bytowej oraz 

potencjalnych konsekwencji połączenia z rodziną w 

miejscu jej pobytu, w trakcie której przestrzegane 

są zasady procedury BIA, co pozwala wyeliminować 

ryzyko dla dziecka oraz zapewnić rozwiązanie leżące 

w jego najlepiej pojętym interesie.
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Strategia 
działania i etapy 
realizacji:

1 
Dbałość o uwzględnienie najlepiej pojętego 

interesu dziecka na każdym kluczowym etapie nie 

polega na opracowywaniu dodatkowych procedur. 

Uwzględnienie najlepiej pojętego interesu dziecka 

w zasadniczej mierze wymaga dostosowania 

istniejących procedur i ich bardziej całościowego 

postrzegania poprzez zaangażowanie już na 

początkowych etapach postępowania podmiotów 

ds. ochrony dzieci. Takie podejście nie musi pociągać 

za sobą zwiększenia kosztów, lecz wymaga zmiany w 

sposobie realizacji procesów. Przyjęcie wszystkich 

powyższych rekomendacji w sposób automatyczny 

zapewni zabezpieczenie najlepiej pojętego interesu 

dzieci.

2 
Należy wyraźnie rozgraniczyć zakres 

odpowiedzialności organów azylowych i organów 

ds. ochrony dzieci. Z wyjątkiem decyzji w sprawie 

udzielenia azylu, wszystkie decyzje dotyczące 

dziecka powinny być podejmowane przez organ 

ds. ochrony dzieci, a nie organ azylowy (dotyczy to 

zwłaszcza decyzji podejmowanych w ramach BIA i 

BID). Również w tym przypadku opiekunowie prawni 

odgrywają kluczową rolę w kontekście konsultowania 

decyzji dotyczących dziecka jako osoby mające na 

względzie jego najlepiej pojęty interes. Z punktu 

widzenia zagwarantowania rozdziału kompetencji 

pomocne może się okazać wyraźne określenie ról 

i odpowiedzialności (np. w treści procedur SOP). 

Dzieci, stosownie do wieku i poziomu dojrzałości, 

muszą mieć udział w podejmowaniu wszystkich 

kluczowych decyzji, które ich dotyczą (patrz niżej). 

W trakcie sesji przy okrągłym stole z udziałem 

przedstawicieli państw pracujących bezpośrednio 

z dziećmi zgłaszano sprzeczne opinie dotyczące 

wykonalności takiego rozdziału kompetencji 

w ramach istniejących rozwiązań prawnych, 

dlatego kwestia ta wymaga dokładniejszego 

przeanalizowania.

3 
Włączenie udoskonalonych procedur oceny i 

ustalenia najlepiej pojętego interesu (BIA i BID) 

do systemów prawnych krajów. Należy opracować 

odpowiednie standardowe procedury operacyjne 

(SOP) i umocować je w istniejących ramach prawnych. 

Procedury takie powinny przewidywać wymóg 

przeprowadzenia indywidualnej, usprawnionej, 

multidyscyplinarnej oceny BIA na każdym kolejnym 

etapie, inicjowanej przez opiekuna prawnego. Ocena 

BIA powinna być mniej formalna i pozostawiać pole 

do manewru. Jednak decyzje podejmowane w jej 

ramach wymagają udokumentowania i uzasadnienia. 

W oparciu o ocenę najlepiej pojętego interesu BIA 

dziecko otrzymuje dostęp do odpowiednich form opieki 

i usług. Istnieje również możliwość transferu między 

państwami UE+ w ramach rozporządzenia dublińskiego 

lub w sytuacji, gdy leży to w najlepiej pojętym 

interesie dziecka ze względu na możliwość lepszego 

zabezpieczenia jego potrzeb do momentu znalezienia 

kompleksowego rozwiązania. Procedura powinna także 

obejmować sformalizowany etap ustalenia najlepiej 

pojętego interesu (BID), który powinien poprzedzać 

podjęcie jakiejkolwiek decyzji mającej długofalowe 

skutki. W systemie prawnym kraju należy jasno 

określić parametry BID (np. skład panelu, przebieg, 

dokumentacja), przy czym proces ustalenia najlepiej 

pojętego interesu nie powinien powielać oceny BIA, 

lecz opierać się na jej wynikach. Proces BID powinien 

mieć formalny charakter i posiadać odpowiednie 

mechanizmy zabezpieczające, co jednak nie oznacza, 

że musi być trudny i uciążliwy (zwłaszcza, że opiera się 

na wynikach BIA). Jeśli sposób postępowania i skład 

panelu został wyraźnie określony w treści SOP, proces 

może przebiegać szybko i sprawnie. W celu zbadania 

skuteczności takiego podejścia zaleca się opracowanie 

pilotażowej procedury wzorcowej na podstawie 

rekomendacji zawartych w niniejszym dokumencie, 

publikacji Safe and Sound oraz wytycznych UNHCR 

w sprawie BID18, na drodze dostosowania procedur 

funkcjonujących w jednym kraju. Zarówno w trakcie 

oceny najlepiej pojętego interesu (BIA), jak i ustalenia 

najlepiej pojętego interesu (BID) należy wsłuchać się 

w głos dziecka i jego opiekuna prawnego. W sytuacji, 

gdy rozpatrywana jest możliwość połączenia rodziny 

w kraju innym niż europejski, procedura BID powinna 

obejmować ocenę poziomu ochrony zapewnianej 

przez kraj azylu rodziny. Ponadto każda decyzja 

wymaga udokumentowania, a kluczowe podmioty 

zaangażowane w proces mają obowiązek przejść 

szkolenie z zakresu rozpatrywania najlepiej pojętego 

interesu.
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4 
Należy ustanowić niezależny organ kontroli/

rozstrzygania konfliktów dotyczących wszelkich 

decyzji podejmowanych na rzecz lub w imieniu 

dzieci pozbawionych opieki i oddzielonych od 

rodzin. Dziecko powinno dysponować środkami 

odwoławczymi umożliwiającymi zakwestionowanie 

decyzji, które jego zdaniem nie leżą w jego najlepiej 

pojętym interesie (np. w sprawie BID, przydzielenia 

opiekuna prawnego, form świadczonej opieki). 

Fakt istnienia skutecznych środków odwoławczych 

stanowić będzie dodatkowy czynnik skłaniający 

organ decyzyjny do rzeczywistego uwzględnienia 

najlepiej pojętego interesu dziecka. Organ kontroli, o 

którym mowa, musi posiadać konieczne uprawnienia 

i może współpracować z sądami rozstrzygającymi w 

sprawach nieletnich, rzecznikiem praw dziecka lub 

krajową instytucją ds. praw człowieka. Odwołanie do 

organu kontroli powinno mieć skutek zawieszający, 

natomiast podejmowane przez taki organ decyzje 

powinny mieć charakter administracyjny, a nie 

merytoryczny i mogą polegać na skierowaniu sprawy 

do ponownego rozpatrzenia przez organ decyzyjny. 

Uczestniczący w rozmowach przy okrągłym stole 

przedstawiciele władz państwowych wyrazili 

zastrzeżenia dotyczące propozycji ustanowienia 

niezależnego organu kontroli, zwracając uwagę na 

związane z tym dodatkowe koszty.

5 
Na etapie oceny najlepiej pojętego interesu 

(BIA) procedura powinna obejmować gruntowne 

poszukiwania członków rodziny. Konieczna jest 

refleksja na szczeblu europejskim w celu ustalenia 

obowiązujących standardów w zakresie poszukiwań 

członków rodziny (czas, środki, partnerzy i 

zasadność), a także stopnia zaangażowania ze strony 

dzieci i ich wyznaczonych opiekunów prawnych, w 

tym sposobu postępowania w sytuacjach, w których 

istnieją uzasadnione powody, żeby przypuszczać, że 

dzieci znajdują się nadal pod wpływem przemytników 

lub handlarzy ludźmi, bądź członków rodziny 

nalegających na dotarcie do konkretnego kraju. W 

trakcie rozmów przy okrągłym stole przedstawiciele 

władz państwowych podkreślili konieczność 

zbadania różnych możliwości współpracy, zwłaszcza 

z obecnymi organizacjami międzynarodowymi, 

w celu udoskonalenia i skrócenia procedur 

poszukiwania członków rodziny. Stwierdzono także, 

że proces poszukiwania członków rodziny powinien 

przebiegać wielopłaszczyznowo, z uwzględnieniem 

kraju pochodzenia, kraju pierwszego azylu, 

krajów UE i nienależących do UE. Poszukiwanie 

członków rodziny jako procedura powinno być 

traktowane priorytetowo i inicjowane natychmiast 

po identyfikacji dziecka pozbawionego opieki i 

oddzielonego od rodziny. Należy również opracować 

wspólną dla wszystkich podmiotów metodologię, co 

pozwoliłoby usprawnić koordynację podejmowanych 

działań. Ponadto przedstawiciele władz państwowych 

zasugerowali, że dla ułatwienia oceny sytuacji 

rodzinnej dziecka wskazane byłoby zaangażowanie 

agencji międzynarodowych obecnych w krajach 

zamieszkania członków rodziny. Jednak organy 

zajmujące się poszukiwaniem członków rodzin muszą 

także pamiętać, że poszukiwania nie mogą mieć 

negatywnych konsekwencji dla dziecka.

Jednocześnie należy pamiętać, że w tym kontekście 

poszukiwania członków rodziny obejmują również 

członków dalszej rodziny dziecka. Również w 

tym przypadku należy podkreślić zasadniczą rolę 

opiekuna prawnego, ale także mediatora kulturowego 

oraz członków społeczności, ponieważ udział dziecka 

w poszukiwaniach możliwy jest wyłącznie na bazie 

relacji opartej na zaufaniu. Jednakże opiekun prawny 

może zezwolić na podjęcie poszukiwań członków 

rodziny bez zgody dziecka, jeśli leży to w jego 

najlepiej pojętym interesie. W kontekście poszukiwań 

członków rodziny należy brać pod uwagę szeroki 

zakres czynników, a nie tylko fakt istnienia członków 

rodziny. Niemal wszystkie dzieci pozbawione 

opieki i oddzielone od rodzin przyznawały, że ich 

podróż została opłacona z pożyczonych pieniędzy, 

co sugeruje, że mogą być zmuszone do spłacenia 

zaciągniętych zobowiązań, bądź może wskazywać na 

wysokie oczekiwania ze strony rodzin co do wsparcia 

finansowego w przyszłości. W wielu ankietach 

przeprowadzonych przez UNHCR dzieci pozbawione 

opieki i oddzielone od rodzin przyznawały, że 

odczuwają obawy i niepokój w związku z tego rodzaju 

oczekiwaniami. Dotyczy to zwłaszcza członków 

społeczności afgańskiej.
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7 
Nadmierne obciążenie 
biurokratyczne  
i administracyjne
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Zarys problemu:

Możliwość zapewnienia odpowiedniej opieki, 

ochrony i kompleksowych rozwiązań uzależniona 

jest od sprawności procedur administracyjnych. 

Jednak rozbudowane wymogi biurokratyczne i 

administracyjne często stają się źródłem przeszkód 

i problemów, skazując dzieci na życie w trudnych 

warunkach przy jednoczesnym niedostatecznym 

wykorzystaniu istniejących form opieki. Może 

to dotyczyć sytuacji na szczeblu krajowym, ale 

także współpracy na szczeblu ponadgranicznym, 

stwarzając ryzyko pogorszenia poziomu ochrony 

i marnotrawstwa zasobów państwowych. Istnieje 

ogromna potrzeba wdrożenia uproszczonych i 

bardziej efektywnych procedur, ponieważ mogą one 

zapewnić operacjonalizację norm i większą sprawność 

działania.

Wizja/Cel:

Procedury administracyjne dotyczące dzieci 

pozbawionych opieki i oddzielonych od rodzin na 

szczeblu krajowym oraz regionalnym są uproszczone, 

zapewniają oszczędność kosztów i czasu, umożliwiają 

szybkie objęcie opieką i ochroną oraz zastosowanie 

kompleksowych rozwiązań zgodnych z najlepiej 

pojętym interesem dziecka.

Potencjalna 
strategia 
działania i etapy 
realizacji:

1 
Minimalizacja procedur poprzez centralizację oraz 

zwiększenie roli opiekunów prawnych przydzielonych 

przez właściwą instytucję krajową, a także poprzez 

opracowanie standardowych procedur operacyjnych 

(SOP) dla całego procesu (wyraźnie określających 

kto i kiedy wykonuje konkretne zadania). Obydwa 

działania mogą mieć ogromny wpływ na poziom 

ochrony dzieci oraz efektywność kosztową systemów 

krajowych. Szczególne znaczenie dla usprawnienia 

procesów może mieć opracowanie i wdrożenie 

standardowych procedur operacyjnych. Być może 

warto opracować procedurę wzorcową oraz 

zaangażować w opracowanie takiej uproszczonej 

procedury prywatne firmy doradcze, a następnie w 

wybranym kraju przeprowadzić testowy program 

pilotażowy w oparciu o taką procedurę.

2 
Większość powyższych rekomendacji również 

pozwoli uzyskać bardziej efektywne i usprawnione 

procedury. Na przykład sprawnie funkcjonujący i 

skuteczny system oparty na opiekunach prawnych 

pozwoli wyeliminować opóźnienia w podejmowaniu 

decyzji i obejmowaniu opieką, a także pomoże 

zidentyfikować pozostałe trudności natury 

administracyjnej. Sieć jednostek dublińskich EASO 

oraz zwiększenie liczby oficerów łącznikowych w 

jednostkach dublińskich przyczynią się do szybszego 

łączenia rodzin, natomiast opisany powyżej system 

zarządzania sprawami może przyspieszyć proces 

wymiany informacji.

„Moim zdaniem procedury są  
bardzo długie i czasochłonne.” 
Adnan Shah*, chłopiec, 17 lat, Pakistańczyk

3 
Ustanowienie platformy koordynacyjnej na szczeblu 

UE przewidującej regularne spotkania przedstawicieli 

władz mające na celu identyfikację braków i 

opracowanie rozwiązań istniejących problemów. 

Rolę takiej platformy mogłoby pełnić organizowane 

dorocznie Forum Ochrony Dziecka, choć korzystniej 

byłoby powołać bardziej sformalizowaną grupę 

posiadającą ściśle określony zakres kompetencji i 

sprecyzowany cel w postaci ujednolicenia metod 

postępowania i udziału w pracach nad wybranymi 

inicjatywami na szczeblu europejskim. Pewną rolę w 

tym procesie mogłyby odgrywać FRA, EASO i EUAA.

„Potrzebna jest sformalizowana procedura, 
dzięki której na samym początku poznamy 
nasze prawa i możliwości. Dziś boimy się 
zapytać o zakwaterowanie.” 
Farid Akbar*, chłopiec, 16 lat, Afgańczyk
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Uwagi końcowe
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1 Zobacz zestawienie wszystkich standardów ochrony 
dzieci skodyfikowanych w dokumentach na szczeblu UE 
dostępne pod adresem: http://www.connectproject.eu/
PDF/CONNECT-EU_Reference.pdf

2 Trzy sesje konsultacyjne miały miejsce w Berlinie 
(24-25.11.2016), Rzymie (2-3.11.2016) i Belgradzie 
(14-15.11.2016).

3 Współorganizatorem sesji w konwencji okrągłego 
stołu był rząd Szwecji. Wzięli w niej udział przedstawiciele 
właściwych ministerstw Austrii, Danii, Finlandii, Niemiec, 
Grecji, Włoch, Norwegii, Serbii i Szwecji.

4 Współorganizatorami konsultacji były Dyrekcja 
Generalna ds. Sprawiedliwości, Dyrekcja Generalna 
ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, natomiast wśród 
uczestników znalazły się Europejski Urząd Wsparcia 
w dziedzinie Azylu (EASO), Frontex, Agencja Praw 
Podstawowych (FRA), UNHCR, UNICEF, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji (IOM), a także organizacje 
pozarządowe (NGO) z siedzibą w Brukseli.

5 EASO, Age assessment in practice in Europe, 2013, 
http://www. refworld.org/docid/532191894.html

6 Mediatorzy kulturowi to członkowie społeczności 
posługujący się wymaganymi językami, przeszkoleni w 
zakresie dotarcia do grup szczególnie narażonych i technik 
mediacyjnych, oraz podlegający ścisłemu nadzorowi 
organizacji pozarządowej.

7 Przedstawiciel „oznacza osobę lub organizację 
wyznaczoną przez właściwe organy, mającą pomagać 
[dziecku] bez opieki i reprezentować je w postępowaniach 
[dotyczących ochrony międzynarodowej], w celu 
najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka, jak również, 
w razie potrzeby, dokonywać czynności prawnych w imieniu 
[dziecka].” Dyrektywa w sprawie ustanowienia norm 
dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających 
się o ochronę międzynarodową (2013/33/UE), Artykuł 2 
(j). Status przedstawiciela lub przedstawiciela prawnego 
jest inny niż status wykwalifikowanego pełnomocnika 
lub innego przedstawiciela zawodu prawniczego, który 
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