POLITICA ORGANIZAȚIEI SALVAȚI COPIII PRIVIND PROTECȚIA COPIILOR
SCURTĂ PREZENTARE
Copiii care intră în contact cu personalul angajat, voluntarii și partenerii Organizației Salvați Copiii
trebuie să fie protejați împotriva acțiunilor ilegale, abuzive sau imorale, precum și împotriva
neglijenței care îi pot pune în pericol sau îi pot expune abuzurilor fizice, psihice ori sexuale,
accidentelor și oricăror altor situații de risc. Această responsabilitate revine întregului personal
angajat și celorlalte persoane implicate direct ori indirect în activitățile Salvați Copiii România.
Responsabilitățile legale decurg, cu prioritate, din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, Legea 1/2011 a educației naționale și Convenția ONU cu privire la drepturile
copilului.
Politica impune ca:
• Salvați Copiii România să recruteze numai persoane potrivite pentru a lucra cu copiii și să
aplice practici stricte de recrutare, în condiții de siguranță pentru copii.
• toți cei asociați, într-un fel sau altul, cu organizația să ia la cunoștință de obligațiile lor și să
răspundă în mod adecvat la eventuale probleme legate de abuzuri și/sau exploatarea sexuală
a copiilor.
• persoanele care reprezintă organizația să adopte o conduită corespunzătoare față de copii și
să nu comită niciodată abuzuri, în spatele încrederii pe care le-o conferă asocierea cu Salvați
Copiii.
• reprezentanții organizației să asigure în mod activ un mediu sigur pentru copiii care intră în
contact cu organizația.
• toate activitățile și programele, inclusiv intervențiile în situații de urgență, să fie evaluate cu
privire la riscurile pentru copii, iar acestea să fie reduse sau eliminate prin toate mijloacele
posibile.
• filialele și punctele de lucru din țară să stabilească și să mențină sisteme care să promoveze
politica de protecție a copiilor, care să permită prevenirea oricăror acțiuni dăunătoare, care să
faciliteze raportarea și luarea măsurilor care se impun.
PRINCIPII
Politica de protecție a copiilor respectă următoarele principii:
• Responsabilitate personală. Toți reprezentanții Organizației Salvați Copiii România
(angajați, voluntari, membri sau colaboratori) trebuie să aibă un comportament ireproșabil
față de copii, atât în mediul privat, cât și în viața profesională. Aceștia au responsabilitatea de
a înțelege și de a promova politica Salvați Copiii. Trebuie să facă tot ce pot pentru a preveni,
raporta și răspunde în mod corespunzător la orice îngrijorări cu privire la politica Salvați Copiii
sau potențiale încălcări ale acesteia.
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• Universalitate. Politica include cerințe obligatorii care se aplică tuturor în toate aspectele
legate de activitatea Salvați Copiii, indiferent de modul în care și unde lucrează, inclusiv în
timpul răspunsului la urgențe umanitare.
• Abordare bazată pe standarde. Salvați Copiii a adoptat o abordare bazată pe standarde în
ceea ce privește protecția copiilor, conform practicilor pozitive și legislației în vigoare.
• Deschidere. Scopul nostru este de a asigura un mediu corespunzător respectării politicii
privind protecția copiilor, în care să poată fi ridicate și discutate orice probleme sau preocupări
legate de aplicarea principiilor sale.
• Transparență și responsabilitate. Acest lucru este esențial pentru a se asigura că practicile
ilegale vor fi sesizate autorităților, iar comportamentul potențial abuziv va fi stopat sau
prevenit.
• Responsabilitate față de copii și comunitățile acestora. Prin consolidarea sistemelor
interne, a standardelor și a practicilor noastre, vom fi mai responsabili față de oamenii pe care
vrem să îi ajutăm.
• Participarea copiilor și nediscriminarea. Copiii trebuie să fie informați pentru a-și înțelege
drepturile și a conștientiza ce este acceptabil și ce este inacceptabil și ce pot face dacă apar
probleme sau suspiciuni de abuz la adresa lor.
• Interesul superior al copiilor implicați. Interesul superior al copilului va fi prioritatea
noastră și ne vom strădui să-i asigurăm siguranța fizică, emoțională și socială de care are
nevoie.
• Confidențialitate. Toate preocupările/raportările/investigațiile privind protecția copilului
vor fi tratate cu maximă responsabilitate și cu respectarea legii. De asemenea, comunicarea va
fi confidențială și sigură.
• Promptitudine. Având în vedere potențialul de amplificare sau repetare a abuzului,
răspunsurile în timp util sunt esențiale, iar procedurile vor stabili termenele limită obligatorii
de raportare și de răspuns la sesizări.
• Conformitate. Politica Organizației Salvați Copiii România privind protecția copiilor va fi pusă
în aplicare în conformitate cu politica privind protecția copiilor promovată în cadrul Save the
Children Association, prin Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, respectiv Legea
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
• Uniformitate. Această politică se aplică atât în timpul, cât și în afara orelor de lucru.
• Parteneriat. Vom colabora cu partenerii noștri pentru promovarea politicii privind protecția
copiilor și respectarea drepturilor acestora în rândul autorităților, organizațiilor și
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comunităților.
• Protecție sporită pentru copiii cu nevoi speciale și dizabilități. Copiii cu diferite abilități
sau dizabilități sunt expuși unui risc sporit de abuz. În cazul în care copii cu nevoi speciale
beneficiază de programele noastre, vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura
includerea lor echitabilă în activități și siguranța lor.

DEFINIȚII
Cuvânt/termen Definiție
Copil

orice persoană cu vârsta până în 18 ani1

Politica privind
protecția
copiilor

În cadrul Salvați Copiii România, termenul se referă la setul de politici,
proceduri și practici pe care le utilizăm pentru a ne asigura că însăși
Organizația Salvați Copiii România este o organizație sigură pentru copii.
Comportamentele care le pot face rău copiilor nu sunt tolerate. Ne
asigurăm că toate persoanele care au legătură cu organizația cunosc
practicile de răspuns și răspund adecvat în cazul unui abuz asupra
copiilor/unei situații de exploatare sexuală a copiilor. Ne asigurăm că
toate persoanele care reprezintă organizația noastră se comportă în mod
adecvat cu copiii, atât în exercitarea activității profesionale, cât și în afara
acesteia și nu abuzează niciodată de încrederea conferită de apartenența
la familia Salvați Copiii România.
Politica privind protecția copiilor reprezintă încercarea noastră de a ne
asigura că facem tot ce ne stă în putință pentru siguranța și bunăstarea
copiilor cu care lucrăm.

Abuzul
împotriva
copiilor
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Abuzul împotriva copiilor înseamnă orice acțiune sau lipsă de acțiune din
partea persoanelor fizice sau juridice care dăunează direct sau indirect
copiilor sau care le prejudiciază perspectivele unei dezvoltări sigure și
sănătoase ca viitori adulți.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului 1989
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Principalele categorii de abuz sunt definite de Organizația Mondială a
Sănătății (OMS): abuz fizic, abuz emoțional, neglijare și tratament
neglijent, abuz sexual și exploatare:


Abuzul fizic presupune utilizarea forței fizice violente pentru a
provoca o vătămare sau o suferință fizică reală sau probabilă (ex.
lovituri, scuturături, arsuri, mutilare genitală a fetelor, tortură).



Abuzul emoțional sau psihologic include tratamente umilitoare și
degradante, cum ar fi folosirea de apelative jignitoare, critică
constantă, înjosire, umilire constantă, închidere în singurătate și
izolare.



Abuzul sexual include toate formele de violență sexuală, inclusiv
incest, căsătorie forțată și la o vârstă mică, viol, pornografie infantilă
și sclavie sexuală. Abuzul sexual împotriva copiilor poate include și
atingeri indecente sau expunere indecentă, folosirea de limbaj sexual
explicit în fața unui copil și expunerea copiilor la materiale
pornografice.

Exploatare
sexuală

Orice abuz efectiv sau tentativă de abuzare a unei poziții de vulnerabilitate,
diferență de putere sau încredere, în scopuri sexuale, incluzând, fără a se
limita la, obținerea de profituri bănești, sociale sau politice de pe urma
exploatării sexuale a unei persoane2.

Exploatarea
sexuală a unui
copil

Exploatarea sexuală a unui copil sub vârsta consimțământului
reprezintă o infracțiune. Un copil minor nu își poate da în mod legal
consimțământul informat pentru o activitate sexuală.
Salvați Copiii România consideră că:
1. activitatea sexuală cu un copil, cu sau fără consimțământul acestuia,
înseamnă abuz de minori și reprezintă o infracțiune, ex. viol, atentat la
pudoare;
2. orice activitate sexuală cu un copil sub vârsta legală pentru a-și da
consimțământul în țara în care locuiește și/sau în care are loc fapta,
indiferent dacă își dă sau nu consimțământul, înseamnă abuz de minori
și reprezintă o infracțiune;
3. activitatea sexuală consimțită cu un copil peste vârsta legală pentru
a-și da consimțământul în țara în care locuiește și/sau în care are loc
fapta, dar sub vârsta de 18 ani, deși nu este o infracțiune, va fi tratată
ca o încălcare a prezentei Politici privind protecția copiilor și a Codului
de Conduită.

Secretary General’s Bulletin Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse 2003
ST/SGB/2003/13
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Aplicabilitatea
politicii

Această politică se aplică următoarelor persoane:


Întregului personal Salvați Copiii România, la nivel național, regional,
local, angajat cu normă întreagă, jumătate de normă sau sub contract pe
perioadă determinată (ex. consultanți, cercetători, etc.) – denumit
personal
 Membrilor Salvați Copiii România;
 Voluntarilor, membrilor locali ai Comitetelor Executive, membrilor
consiliului director, personalului și reprezentanților partenerilor și
altor persoane, grupuri sau organizații care au o relație
formală/contractuală cu Salvați Copiii România și care implică contact
cu copiii;


Donatorilor, jurnaliștilor, persoanelor publice, politicienilor și altor
persoane care vizitează programele sau birourile Salvați Copiii
România, pentru a intra în contact cu copiii. Aceștia trebuie informați
de faptul că această Politică li se aplică în momentul în care vizitează
programele sau birourile Salvați Copiii România;



Toți cei de mai sus trebuie să respecte acest Protocol atât în viața
profesională, cât și cea personală.

Nerespectarea politicii poate conduce la acțiuni disciplinare, inclusiv
concedierea. Pentru parteneri/contractanți, încălcarea poate conduce până
la, inclusiv, încetarea acordurilor contractuale și/sau de parteneriat. Acolo
unde este cazul, se va face referire la cadrele legale corespunzătoare și alte
cadre conform legislației naționale.
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DOCUMENTE SUPORT: CODUL DE CONDUITĂ

Activitatea Salvați Copiii se bazează pe valori și principii profunde. Este esențial ca angajamentul
nostru față de drepturile copiilor și principiile umanitare să fie susținute de toți cei care intră în
contact cu organizația, inclusiv prin propriul comportament, atât în viața personală, cât și în cea
profesională.
Îndeplinirea obiectivelor este strâns legată de reputația noastră, iar aceasta este construită de
fiecare persoană care lucrează/colaborează cu Salvați Copiii, susținând și promovând standarde
înalte de conduită, în conformitate cu valorile și principiile organizației.
Codul de conduita include o serie de îndrumări cu privire la așteptările pe care organizația le are de
la fiecare angajat, voluntar, membru sau colaborator, respectiv de comportamente considerate
inacceptabile:
Respectul față de ceilalți
Toţi angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii Salvaţi Copiii vor arăta respect față de semeni, fără
discriminare pe criterii de etnie, gen, dizabilitate etc. Vor acționa corect și cu tact în orice
împrejurare, respectând demnitatea umană.
Drept urmare:
o Nu vor lovi sau abuza fizic copiii;
o Nu vor avea relaţii sexuale cu o persoană sub vârsta de 18 ani. Aprecierea eronată a vârstei
este inacceptabilă;
o Nu vor avea cu niciun copil relaţii care ar putea fi considerate exploatatoare sau abuzive;
o Nu vor acţiona într-o manieră abuzivă sau care ar putea expune copiii riscului unui abuz;
o Nu vor acţiona într-o manieră care să umilească, ruşineze, care să îi facă pe copii să se simtă
inferiori sau care să producă orice formă de abuz emoţional;
Protejarea copiilor
Toţi angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii Salvaţi Copiii își vor îndeplini responsabilitatea pe
care o au față de copiii aflați în grija Organizației Salvați Copiii și vor asigura un mediu sigur pentru
aceștia, în vederea prevenirii oricărui abuz fizic, sexual sau emoțional/a oricărei neglijări.
Drept urmare:
o Nu vor acționa într-un mod care să încalce politica privind protecția copiilor;
o Nu vor ascunde informații cu privire la abuzuri asupra copiilor;
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Respectarea și promovarea de standarde înalte de conduită, atât în în viața personală, cât și
în cea profesională
Toţi angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii Salvaţi Copiii vor acționa cu responsabilitate și nu
vor abuza de încrederea conferită de apartenența la familia Salvați Copiii România. Nu vor acționa în
niciun mod care să afecteze reputația Organizației Salvați Copiii.
Drept urmare
o Nu vor avea un comportament inadecvat sau provocator din punct de vedere sexual;
o Nu vor folosi un limbaj/nu vor face sugestii jignitoare sau abuzive şi nu vor da sfaturi
inadecvate;
o Nu vor lua acasă, peste noapte, copii cu care lucrează, în special dacă aceștia sunt
nesupravegheați;
o Nu vor dormi în aceeaşi cameră sau în acelaşi pat cu vreunul dintre copiii cu care lucrează;
o Nu vor realiza copiilor activităţi de îngrijire personală, intimă, pe care aceştia şi le pot face
singuri;
o Nu vor susţine și nu vor încuraja copilul să manifeste un comportament considerat
delincvent, agresiv, neconform normelor sociale şi legale;
o Nu vor avea un comportament discriminatoriu sau preferenţial faţă de unii copii în
defavoarea altora;
o Nu vor petrece timp excesiv singuri cu copiii și nu vor dezvolta relații cu aceștia care ar putea
fi considerate inadecvate;
o Nu vor expune copiii aflați în asistența Organizației Salvați Copiii la imagini, filme, muzică și
site-uri web inadecvate, inclusiv la conținut pentru adulți, imagini indecente (pornografie) și
violență;
o Nu vor consuma alcool sau orice alte substanțe într-un mod care să afecteze reputația
organizației;
o Nu vor deține și nu vor vinde bunuri sau substanțe ilegale;
o Nu vor cere bani sau alt fel de servicii în schimbul suportului oferit;
Raportarea oricărui incident/suspiciuni cu privire la încălcarea Codului de conduită
Toţi angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii Salvaţi Copiii au obligația de a sesiza persoanei
responsabile din cadrul Salvați Copiii orice incident/suspiciune cu privire la încălcarea Codului de
conduită.
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Această listă nu este exhaustivă sau exclusivă. Principiul este că toți angajaţii, voluntarii, membrii şi
colaboratorii Salvaţi Copiii nu vor avea comportamente inadecvate și nu vor săvârși acţiuni
dăunătoare sau posibil abuzive.

Este important ca toţi angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii Salvaţi Copiii să:
o identifice situaţiile care prezintă riscuri referitoare la viața și dezvoltarea copilului;
o planifice şi să îşi organizeze munca şi locul de muncă astfel încât să reducă riscurile expunerii
copilului la abuz;
o dea dovadă de transparenţă, pe cât posibil, în activităţile pe care le desfăşoară cu copiii;
o creeze un mediu deschis şi sincer, astfel încât orice problemă să poată fi adusă în discuţie şi
dezbătută;
o se asigure că toți angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii Salvaţi Copiii au o cultură a
responsabilităţii, astfel încât să existe o reacţie imediată la practici inadecvate sau
comportamente potenţial abuzive;
o discute cu copiii despre relaţia pe care aceștia o au cu angajaţii, voluntarii, membrii sau
colaboratorii Salvaţi Copiii şi să îi încurajeze să comunice orice problemă care poate apărea;
o îi încurajeze pe copii să discute cu ei despre drepturile pe care le au, despre ce este acceptabil
şi ce nu, ce pot face în cazul în care există o problemă.

În general, este inadecvat să:
o petreci foarte mult timp singur cu un copil, izolat de ceilalţi;
o iei un copil acasă, în special dacă acesta va rămâne singur cu tine.
DACĂ OBSERVAȚI COMPORTAMENTE INADECVATE ALE ANGAJAȚILOR, VOLUNTARILOR,
MEMBRILOR SAU PARTENERILOR ÎN RELAȚIA CU COPIII AFLAȚI ÎN ASISTENȚA
ORGANIZAȚIEI SALVAȚI COPIII, SESIZAȚI IMEDIAT SITUAȚIA LA:
Psiholog MIHAELA DINU, Tel. 021.321.00.50/0745.13.17.66, Email: mihaela.dinu@salvaticopiii.ro

Am luat la cunoștință,
NUME ȘI PRENUME ______________________________________________________ DATA ____________________
SEMNĂTURA ______________________
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