Dziecko z Kluczem Na Szy
Codziennie tysiace dzieci wraca ze szkoly do pustego domu. Tysiace rodziców podejmuje
kazdego dnia decyzje o pozostawieniu dziecka samego w domu, poniewaz oni musza isc do
pracy, zalatwiac wazne sprawy, udzielac sie towarzysko. Szacuje sie, ze przynajmniej co trzecie
dziecko przesiaduje nieraz calymi godzinami bez opieki, chociaz jeszcze do takiej samodzielnosci
nie doroslo. W skrajnych przypadkach dzieci sa pozostawiane bez nikogo na noc. Dziecko, które
samo otwiera drzwi do pustego domu i regularnie spedza w nim wiele czasu bez rodziców,
nazywane jest czesto "dzieckiem z kluczem na szyi".
Taka "szkola zycia" moze byc zabawna jedynie w filmie czy w powiesci. W rzeczywistosci
dziecko jest na ogól w sytuacji, która przerasta jego umiejetnosci radzenia sobie. Zanim rodzice
zdecyduja sie na zmuszanie dziecka do takiej samodzielnosci, powinni wziac pod uwage
wszystkie mozliwe problemy, jakim ma ono sprostac, uwzglednic czynniki ryzyka i ewentualne
zagrozenia.
Przemyslcie nastepujace sprawy dotyczace bezpieczenstwa:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

czy dziecko jest juz w wieku dopuszczajacym taka samodzielnosc,
jakie ustalicie ograniczenia i jakie beda wasze oczekiwania wobec dziecka,
czy dziecko bedzie moglo skontaktowac sie z wami lub z innymi doroslymi osobami (np.
dostanie numery telefonów),
czy dziecko nie jest realnie zagrozone (wypadkiem, pozarem, dostepnoscia alkoholu,
leków, narkotyku, broni, wtargnieciem osoby obcej),
jak ma dziecko reagowac na dzwonek telefonu i na dzwonek do drzwi,
czy dziecko potrafi poslugiwac sie telefonem,
czy dziecko moze byc odwiedzane przez kolegów, inne osoby,
czy dziecko jest odpowiedzialne pod nieobecnosc rodziców za mlodsze rodzenstwo,
jak dziecko ma wykorzystywac czas wolny po wykonaniu ustalonych zajec (ogladac
telewizje, wideo itd.),
czy jest zablokowany kanal telewizji "dla doroslych".

Nie ma zestawu wytycznych dla rodziców, które by okreslaly, kiedy mozna zostawic dziecko
samo w domu. W swietle prawa sa oni jednak odpowiedzialni za nadzór nad wlasnymi dziecmi.
Starsze nastolatki sa zwykle na tyle odpowiedzialne, ze przez jakis czas potrafia sobie radzic
pozostawione same w domu. Rodzice musza sie zastanowic, na ile samodzielne i dojrzale jest
ich wlasne dziecko i czy mialo okazje udowodnic, ze potrafi sie zachowywac odpowiedzialnie i
rozsadnie. Tak czy owak, nieobecnosc rodziców nie moze przekraczac rozsadnych granic
czasowych. Wczesniej nalezy omówic z dzieckiem wszystkie mozliwe problemy, jakie moga
wyniknac (wspierajac sie podana powyzej lista), by na kazda ewentualnosc mialo przygotowany
plan reagowania i dzialania. Rodzice powinni dolozyc wszelkich staran, by uczynic dom
maksymalnie bezpiecznym miejscem dla dziecka - wyeliminowac istniejace czynniki ryzyka oraz
wielokrotnie robic "powtórke" z opracowanego planu na sytuacje "pogotowia".
Zarówno dla malego, jak i dla nastoletniego dziecka nieobecnosc rodziców w domu moze byc
sytuacja wzbudzajaca lek, a takze potencjalnie niebezpieczna. Z tego powodu rodzice powinni
sie starac o to, by ograniczac do niezbednego minimum czas, jaki dziecko spedza samo w domu.
Jesli od czasu do czasu musi byc na to skazane, bezwzglednie trzeba je zawczasu przygotowac
do radzenia sobie w naglych sytuacjach, jakim ewentualnie bedzie musialo sprostac.

