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O Spurgeons
Organizacja charytatywna 
dla dzieci
Organizacja charytatywna Spurgeons Children’s Charity jest jedną z wiodących 
brytyjskich organizacji charytatywnych na rzecz dzieci, wspieranie dzieci 
znajdujących się w trudnej sytuacji i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
oraz ich rodzin 150 lat. W ramach tego dążymy do poprawy życia osób 
dotkniętych chorobą przez rodzica przebywającego w więzieniu.

Nasze usługi wsparcia dla więźniów i rodzin w całej Anglii przyjmują dzieci 
odwiedzać swoich bliskich w przyjaznym otoczeniu i dzięki naszemu 
mentorowaniu i Programy wsparcia dają młodym ludziom szansę na zmniejszenie 
negatywnych zachowań i budować lepszą przyszłość..

Telefon: 01933 412412
E-mail: info@spurgeons.org
Sieć: www.spurgeons.org

Przewodnik po...

wspieranie a
odwiedzanie 
dzieci
rodzic w
więzienie

Infolinia dla rodzin więźniów
Tel: 0808 808 2003
Strona internetowa: 
www.prisonersfamilies.org

Pomoc przy wizytach w więzieniach
Adres: PO Box 17594, Birmingham, B2 2QP
Tel: 0300 063 2100
(Od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 
17:00)

E-mail: HelpwithPrisonVisits@justice.gov.uk
Strona internetowa:
www.gov.uk/help-with-prison-visits

Wyślij e-maila do więźnia
Sieć: www.emailaprisoner.com

Informacje rządowe do odwiedzenia
ktoś w więzieniu
Strona internetowa: www.gov.uk/
staying-in-touchz-kim-w-wiezieniu / 
odwiedzajacymktoś w więzieniu

Przesłuchania komisji ds. Zwolnień 
warunkowych
Strona internetowa: www.gov.uk/leaving-
prison

The Prison Advice & Care Trust (pact)
(organizacja charytatywna, która zapewnia 
praktyczne i wsparcie emocjonalne dzieci 
osadzonych, rodziny i samych więźniów)
Strona internetowa: 
www.prisonadvice.org.uk



“Kiedy zobaczą 
niech ich rodzic mają 
czas porozmawiać 
o ich wiadomości, 
zadawaj pytania, 
podziel się swoimi 
przemyśleniami i 
uczucia ”.

Wizyty w więzieniach
Odwiedzanie rodzica w więzieniu jest 
świetne sposób na utrzymanie kontaktu 
dziecka i radzić sobie z separacją. 
Możesz chcesz przeprowadzić badania 
przed pierwsza wizyta, abyś mógł 
przygotować dziecko.

Możesz odwiedzić więzienie w dniu Twój 
pierwszy. Każde więzienie organizuje 
wizyty inaczej, więc dobrze jest znaleźć 
dowiedzieć się, czego się spodziewać, 
biorąc dziecko lub dzieci. Rzeczy do 
odkrycia zawierać:

•   Czy w centrum dla odwiedzających?

•   Czy mają włączone napoje sprzedaż? 
Czy możesz wziąć własne?

•   Czy jest lepszy czas, aby przynieść 
dzieci razem?

•   Czy jest coś dla starszych dzieci do 
zrobienia?

•   Czy dziecko może dotknąć rodzica i 
się poruszać?

•   Jakie udogodnienia są dostępne 
wózki spacerowe, zmiana pieluch i 
karmienie?

Nie wymuszaj wizyty.
Jeśli dziecko nie chce iść, nie zmuszaj się 
im. Zamiast tego porozmawiaj z nimi o 
tym, dlaczego czują się w ten sposób.

Wyjaśnij, jakie jest więzienie.
Opowiedz im o środkach 

bezpieczeństwa, przeszukiwania, 
zamykanie drzwi, ludzie mundury, psy 
tropiące itp. Powiedz im wizyta może 
być krótka.

Staraj się nie przegapić szkoły.
Jeśli to możliwe, odwiedzaj miejsca poza 
w godzinach szkolnych, w weekendy lub 
święta. Jeśli musisz chodzić w szkole, 
bądź na pewno najpierw porozmawiaj o 
tym ze szkołą.

Zaplanuj swoją podróż.
Wiedz, jak się tam dostać. Zwłaszcza, 
żeby było jak najbardziej zrelaksowane 
jeśli to długa podróż. Spakuj ulubione 
zabawki, książki lub gry do zabrania ze 
sobą, wraz z napojami i przekąskami. 
Być pewnym wybierać małe zabawki, 
jak będziesz potrzebować zapakować 
je wcześniej do szafki wchodzenie do 
więzienia na wizytę.

Poświęć im szczególną uwagę.
Kiedy zobaczą swojego rodzica, pozwól 
im masz czas, aby porozmawiać o 
ich aktualnościach, zapytaj pytania, 
podziel się swoimi przemyśleniami i 
uczucia. Zapewnij ich, że mogą zostać w 
kontakcie listownie lub telefonicznie do 
następna wizyta też.

Wesprzyj ich później.
Każde dziecko może inaczej 
zareagować po wizycie. Może będą 
musieli porozmawiać a może ucichną, 
zły, sfrustrowany lub zmienić ich 
zachowanie. Pociesz ich i porozmawiaj z 
nimi o tym, jak to zrobić oni czują.
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