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Urząd ds. Dzieci i Rodziny (BFT) w gminie Trondheim
Urząd ds. Dzieci i Rodziny, wespół z m.in. przedszkolami i szkołami obejmuje jedną ze sfer działalności 
gminy pod nazwą „Dorastanie i Edukacja”. BFT to norweski skrót od nazwy Urząd ds. Dzieci i Rodziny.
Wszystkie środki wspierające pozostają w zgodności z prawem norweskim i mają zabezpieczyć dzieciom i 
młodzieży jak najlepsze możliwości rozwoju.
Rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za wychowywanie własnych dzieci. Wszystkie dzieci mają 
prawo do edukacji przystosowanej do predyspozycji i potrzeb pojedynczego dziecka. Urząd ds. Dzie-
ci i Rodziny razem z przedszkolem i szkołą ma pomagać rodzicom w zapewnieniu dzieciom dobrych 
warunków dorastania. 
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Niektóre ważne oferty Urzędu ds. Dzieci i Rodziny

Ośrodek Zdrowia/Przyszkolny Ośrodek Zdrowia
Ośrodek Zdrowia (Helsestasjonen) jest ośrodkiem dla dzieci w wieku do sześciu lat, a Przyszkolny Ośrodek 
Zdrowia (Skolehelsetjenesten) jest ośrodkiem dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat.
Norwegia posiada narodowy program szczepień ochronnych i wszystkie dzieci zostają szczepione w 
Ośrodku Zdrowia. Ośrodek Zdrowia śledzi również rozwój dziecka i oferuje wsparcie i konsultacje dla 
rodziców.
We wszystkich Ośrodkach Zdrowia i szkołach zatrudniona jest pielęgniarka. Nieraz dyżuruje tam również  
lekarz i inni specjaliści. Dzieci i młodzież cierpiące na bezsenność, posiadające problemy ze spożywaniem 
posiłków, borykające się ze strachem, niepokojem lub innymi problemami, mogą uzyskać pomoc i wspar-
cie w Ośrodku Zdrowia lub Przyszkolnym Ośrodku Zdrowia.
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Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna (PPT)
Wszystkim dzieciom i młodzieży należy zapewnić jak najlepszy rozwój. Niektóre dzieci potrzebują pewne-
go dodatkowego nadzoru. Gdy przedszkole lub szkoła martwią się o dziecko, mogą je skierować do PPT 
po wyrażeniu zgody rodziców.
PPT udzieli pomocy w przystosowaniu warunków do stworzenia jak najlepszej pedagogicznej oferty dla 
dziecka, w oparciu o predyspozycje i potrzeby dziecka.

Urząd ds. Ochrony Praw Dziecka (Barnevernet)
Urząd ds. Ochrony Praw Dziecka ma zapewnić dzieciom i młodzieży, które żyją w warunkach zagraża-
jących ich zdrowiu i rozwojowi niezbędną opiekę i pomoc. Opieka dotyczy zachowania potrzeb dziecka 
m.in. miłości, żywności, odzieży, pielęgnacji i umiejętności stawiania dziecku wyraźnych granic.
Urząd ds. Ochrony Praw Dziecka jest zależny od otwartej i dobrej współpracy z rodzicami. Ważne 
jest zbadanie tego, co będzie służyć dobru dziecka. Urząd ds. Ochrony Praw Dziecka zawsze próbuje 
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współpracować z rodzicami nad znalezieniem dobrych rozwiązań dla dziecka i rodziny. Rodzina może 
nawiązać bezpośredni kontakt z Urzędem ds. Ochrony Praw Dziecka, jeżeli chce uzyskać poradę i kon-
sultacje w odniesieniu do wychowywania własnych dzieci.
Pracownicy przedszkola, szkoły, członkowie rodziny lub inne osoby mogą zgłosić do Urzędu ds. Ochrony 
Praw Dziecka swoje zaniepokojenie sytuacją dziecka. Po otrzymaniu przez Urząd ds. Ochrony Praw Dziec-
ka powiadomienia o zaniepokojeniu sytuacją opiekuńczą dziecka, zostanie przeprowadzona rozmowa z 
dzieckiem, rodzicami, pielęgniarką szkolną i pracownikami szkoły i/lub przedszkola. 
Urząd ds. Ochrony Praw Dziecka we współpracy z rodzicami i dzieckiem dokonuje oceny ewentualnych 
dalszych przedsięwzięć w celu okazania pomocy. Niekiedy dochodzi się do wniosku, iż rodzina nie ma po-
trzeby uzyskania dalszej pomocy od Urzędu ds. Ochrony Praw Dziecka. W takim przypadku sprawa zostaje 
zamknięta.
W niektórych przypadkach konieczne jest, by dzieci wyprowadziły się od swoich rodziców na krótszy lub 
dłuższy okres czasu. Urząd ds. Ochrony Praw Dziecka może przemieścić dziecko, gdy przykładowo istnieje 
zagrożenie poddawania dziecka poważnym aktom przemocy, molestowania seksualnego lub używania 
środków odurzających przez rodzinę. Celem Urzędu ds. Ochrony Praw Dziecka jest ciągłe zapewnienie 
dziecku dobrych dla zdrowia warunków i bezpieczeństwa.
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Sekcja ds. środków wspierających dla rodziny (Familietiltak)
Sekcja ds. środków wspierających dla rodziny może zaoferować dzieciom, młodzieży i ich rodzicom roz-
mowy, konsultacje i pomoc, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Pracownicy Sekcji ds. środków wspi-
erających dla rodziny współpracują z rodzicami i dostosowują pomoc do potrzeb pojedynczej rodziny. 
Przyjęcie oferty jest dobrowolne, a rodzina może samodzielnie skontaktować się z sekcją lub uczynić to za 
pośrednictwem Ośrodka Zdrowia, przedszkola, czy też lekarza rodzinnego.
Jedną z ofert, którą mogą otrzymać rodzice jest uczestnictwo w zajęciach grupy  ICDP.  ICDP to angielski 
skrót od International Child  Development Programme (Międzynarodowy Program Rozwoju Dziecka). 
Spotykasz/spotykacie się w grupach razem z innymi rodzicami w celu wymiany doświadczeń na temat in-
terakcji z dziećmi. Celem spotkań jest nauka świadomego rodzicielstwa z uwzględnieniem dobra dziecka i 
poczucia pewności w roli matki lub ojca. Rozmowy w grupach biorą punkt wyjścia z doświadczeń uczest-
ników z dnia codziennego i w większości przypadków prowadzone są w języku ojczystym uczestników.                                                                                          
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Rehabilitacja/Zdrowie i opieka
Celem gminy Trondheim jest zapewnienie dzieciom i młodzieży o obniżonej sprawności i ich rodzinom 
odpowiednich i elastycznych usług o dobrej jakości. Obniżona sprawność to przykładowo problemy ze 
wzrokiem lub słuchem, trudności z poruszaniem się, trudności z zachowaniem lub zaburzenia zdrowia 
psychicznego, które sprawiają, że dziecko posiada większą potrzebę wsparcia niż inne dzieci w tym 
samym wieku. Rodzice mogą składać podania o przyznanie usług od gminy, na przykład o pomoc osoby 
wspierającej dziecko /przystosowane do warunków zajęcia w czasie wolnym, odciążenie w domu, zasiłek 
pielęgnacyjny lub o pielęgniarkę domową. Urząd ds. Dzieci i Rodziny we współpracy z rodzicami ocenia, 
do jakich usług dziecko i rodzice mają prawo i jakie są ich potrzeby. Przepisy dotyczące uprawnień stoso-
wane są zgodnie z norweskim prawodawstwem.
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