
ZAWSZE

Zasady bezpiecznego
kontaktu z dziećmi
określają działania dla dobra dziecka
i w jego najlepszym interesie

1. Zachowuj cierpliwość i szacunek. Dzieciom, zwłaszcza po traumatycznych doświadczeniach mogą towarzyszyć
różne emocje (lęk, złość, obojętność).

2. Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i sytuacji.
Rozmawiając z dzieckiem, zejdź do jego poziomu.

3. Zapewnij dzieci, że jeśli coś je niepokoi mogą o tym powiedzieć Tobie lub innej zaufanej osobie.
4. Doceniaj angażowanie się dzieci w podejmowane działania, wspieraj je. Traktuj równo.
Unikaj faworyzowania dzieci.

5. Podejmując decyzje dotyczące dziecka, poinformuj o tym dziecko i staraj się brać pod uwagę jego oczekiwania.
6. Zadbaj by być w zasięgu wzroku lub słuchu innych pracowników i wolontariuszy, kiedy prowadzisz aktywności
z dziećmi. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, kiedy musisz zostać z dzieckiem sam na sam,
powiadom o tym pozostałych pracowników i wolontariuszy.

7. Szanuj prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od tej zasady, aby chronić dziecko,
wyjaśnij mu to.

8. Unikaj zbędnego ryzyka. Pracując z dziećmi upewnij się, że sprzęt i wyposażenie są używane w odpowiedni
sposób, a otoczenie jest bezpieczne.

1. Nie wolno Ci krzyczeć, zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka.
2. Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać - naruszać integralności fizycznej dziecka.
3. Nie wolno Ci nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych.
Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych
i pornograficznych.

4. Nie wolno Ci utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) ani umożliwiać tego
osobom trzecim.

5. Nie wolno Ci zapraszać dzieci do swojego mieszkania ani spotykać się z nimi poza godzinami pracy.
Nie dozwolone są kontakty poprzez prywatne kanały komunikacji (telefon, e-mail, komunikatory,
profile w mediach społecznościowych) i udostępnienie własnych danych osobowych.

6. Nie wolno Ci proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również
używać ich w obecności dzieci.

7. Nie podejmuj innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza: pomagania dziecku
w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu, w korzystaniu z toalety oraz spania z dzieckiemw jednym
łóżku lub pokoju. Zadbaj o to, abyw każdej z takich czynności asystowała Ci inna osoba.

8. Jeśli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z opisanych zachowań, zawsze poinformuj osobę odpowiedzialną za
organizację/instytucję i/lub postąp zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.

NIGDY

Więcej informacji na stronie:
standardy.fdds.pl

Działanie realizowane w ramach projektu „Suppor�ng children,
adolescents and young refugees from Ukraine in Poland through child
protec�on and educa�on” ze środków Plan Interna�onal
przekazanych przez Disaster Emergency Commi�ee. Ww. organizacje
nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawiane treści.


