
DRODZY PODOPIECZNI
KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

Znajdujemy się w czasie, kiedy solidarność międzyludzka jest bardzo
ważna. Musimy wspólnie wziąć odpowiedzialność za sytuację, w jakiej
jesteśmy. To trudny okres. Wiele spraw nie wygląda teraz tak, jak
zazwyczaj.
 
Ten moment jest dużym WYZWANIEM. Chociaż możecie mieć
wrażenie, że Wasze zachowanie jest ostatnio nieco mniej nadzorowane,
musicie wiedzieć, że w rzeczywiości kuratorzy w sposób ciągły wykonują
większość swoich zadań. Konsekwencje naruszenia przepisów prawa czy
braku realizacji orzeczonych obowiązków nastąpią wcześniej czy później.
Macie SZANSĘ pokazać, że potraficie żyć zgodnie z prawem i zasadami
życia społecznego. 
 
Cieszymy się, że wielu z Was realizuje obowiązki, dzwoni do nas 
i informuje o swojej sytuacji! Dziękujemy za odpowiedzialną postawę! 
 
Pamiętamy też o osobach, które są pokrzywdzone przestępstwem,
zwłaszcza o doświadczających przemocy w rodzinie. NIE JESTEŚCIE
SAMI! Możecie w każdej chwili skontaktować się z nami telefonicznie
lub mailowo. 
 
Gdy obecna sytuacja przerasta Wasze możliwości, trudno Wam poradzić
sobie z lękiem, borykacie się z trudnościami związanymi z uzależnieniem, 
opieką nad dziećmi czy innymi trudami życia codziennego skontaktujcie
się, by otrzymać wsparcie i informacje o dostępnych formach pomocy. 
 
Bądźcie odpowiedzialni.
Dbajcie o siebie w tym trudnym czasie.
Pozostańcie w stałym kontakcie z kuratorem sądowym. 
Dostosujcie się do komunikatów organów i służb państwa. 
 
Od tego, jak zachowacie się dzisiaj, zależy jakie będzie Wasze jutro.

#zostańwdomu
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