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Codul de conduită SECS în ceea ce privește copiii, tinerii și adulții vulnerabili 

Revizuit Mai 2020 

 

Introducere 

SECS crede în și susține drepturile copiilor,tinerilor  și adulților vulnerabili la protecție, dezvoltare și 

participare. Acest Cod de Conduită include îndrumări privind standardele adecvate și așteptate ale 

comportamentului adulților față de copii, tineri și adulții vulnerabili, precum și ale comportamentului  

copiilor, tineri și adulților vulnerabili față de ceilalți copii, tineri și adulți vulnerabili. Ea a fost 

dezvoltată în interesul copilului și tinerilor și adulților vulnerabili și ar trebui interpretată în spiritul 

transparenței și a bunei credințe. 

Abuzul asupra  copiilor, în special abuzul sexual, poate provoca emoții puternice celor care se 

confruntă cu o astfel de situație. Este important să înțelegeți aceste sentimente și să nu le permiteți 

să interfereze cu judecata voastră despre acțiunea potrivită. 

În conformitate cu viziunea și valorile sale, SECS se angajează să mențină cel mai înalt nivel de 

comportament etic între voluntari, consilieri și personal. 

Standarde adecvate de comportament 

Adulții ar trebui să: 

• Trateze toți oamenii cu demnitate și respect. 

• Respecte toate legile locale și să fie sensibili la obiceiurile locale, când lucrează într-un context 

internațional sau călătoresc pe plan internațional în numele SECS. 

• Ofere un mediu favorabil copiilor, tinerilor și adulților vulnerabili, dezvoltării personale, fizice, 

sociale, emoționale, morale și intelectuale. 

• Încurajați și respectați vocea și opiniile copiilor, tinerilor și adulților vulnerabili. 

• Să fie incluzivi și să implice toți copiii, tineri și adulții vulnerabili fără selecție sau excludere pe 

criterii de gen, orientare sexuală, handicap, etnie, religie sau orice alt statut. 

• Să fie conștienți de potențialul de abuz de la egal la egal (de exemplu, copiii, tinerii și adulții 

vulnerabili care agresează, discriminează, victimizează sau abuzează copii, adulții tineri și adulții 

vulnerabili). 

• Elaborarea unor măsuri speciale pentru protejarea copiilor și în special a celor vulnerabili, a 

tinerilor și a adulților vulnerabili de abuzul colegilor și adulților. 
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• Să fie conștienți de situațiile de risc ridicat de tip de la egal la egal (de exemplu, amestecarea 

nesupravegheată a copiilor mai în vârstă și cei mai mici și posibilitățile de discriminare). 

• Elaborarea unor reguli clare care să abordeze aspecte specifice legate de siguranța fizică referitoare 

la mediul fizic local al unui proiect (de exemplu, pentru proiecte bazate pe apă, trafic rutier puternic, 

linii de cale ferată). 

• Fiind un model de excelență - acesta nu fumează  sau consumă alcool în compania tinerilor. 

• Oferirea de feedback entuziast și constructiv, mai degrabă decât critică negativă. 

• Recunoașterea nevoilor și capacității de dezvoltare a tinerilor și a adulților cu dizabilități - evitarea 

menținerii în activități de formare excesivă sau a concursurilor și/sau împingerea acestora să facă 

ceva împotriva voinței lor. 

• Asigurarea consimțământului părinților în scris pentru a acționa, în cazul în care apare necesitatea 

administrării primului ajutor de urgență și / sau a altui tratament medical. 

• Păstrați o evidență scrisă a oricărui accident care apare, împreună cu detaliile oricărui tratament 

dat. 

• Solicitarea consimțământului parental scris dacă voluntarii sau personalul adult trebuie să 

transporte copii sau tineri vulnerabili  în mașinile lor. 

• Evitați să vă poziționați într-o poziție compromițătoare sau vulnerabilă atunci când vă întâlniți cu 

copiii, tinerii și adulții vulnerabili (de exemplu, singuri cu un copil în orice situație care ar putea fi 

pusă la îndoială de alții). 

• Întâlniți-vă cu un copil/tânăr sau adult vulnerabil  într-o locație centrală, publică ori de câte ori este 

posibil. 

• Raportați imediat circumstanțele oricărei situații care ar putea fi supusă unei interpretări la 

responsabilul desemnat pentru Protecția Copilului. 

• Raportați un presupus abuz responsabilului desemnat pentru Protecția Copilului. 

 

Standarde inadecvate de comportament 

Adulții nu ar trebui: 

• Să lovească sau să agreseze fizic un copil. 

•Să utilizați un limbaj care va abuza mental sau emoțional orice copil. 
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• Să acționați în vreun fel, care intenționează să să umilească sau să pună într-o situație degradantă 

un copil. 

• Arătați discriminarea față de rasă, cultură, vârstă, sex, handicap, religie, sexualitate, persuasiune 

politică sau orice alt statut. 

• Dezvoltați o relație sexuală cu un copil, tânăr sau adult vulnerabil. 

• Sărutați, îmbrățișați, sau atingeți un copil într-o manieră inadecvată sau insensibilă din punct de 

vedere cultural. 

• Faceți lucruri de o natură personală pe care un copil le-ar putea face pentru sine, inclusiv 

îmbrăcare, baie și îngrijire. 

• Încurajați alt tip de relatie decât cea profesională  cu un copil/ tânăr sau adult vulnerabil . 

• Inițiați contact fizic (de exemplu, ținând mâinile), cu excepția cazului în care este inițiat de către 

copil. 

• Să sugereze un comportament necorespunzător sau relații de orice fel. 

• Permiteți copiilor, tinerilor și adulților vulnerabili să se angajeze în jocuri provocatoare, de natură 

sexuală. 

• Stați la o parte atunci când văd acțiunile necorespunzătoare provocate de copii, tineri și adulți altor 

copii, tineri și adulții vulnerabili, deoarece este considerată obișnuită. 

• să se angajeze în jocuri dure, fizice sau provocatoare sexual, inclusiv jocul de cai 

• împărtășiți o cameră cu un copil sau cu un tânăr/adult vulnerabil 

• să permiteți sau să vă angajați în orice formă de atingere inadecvată 

• să permită copiilor, tinerilor și adulților vulnerabili să folosească un limbaj inadecvat  

• a face comentarii sugestive sexuale unui copil, chiar și în distracție 

•faceți  copilul să plângă ca formă de control (folosirea copilului ca formă de control asupra altcuiva) 

• nu reușesc să acționeze și să înregistreze acuzațiile făcute de un copil 

• să facă lucruri de natură personală pentru copii, tineri și adulți vulnerabili  

 

De reținut: Uneori poate fi necesar ca personalul sau voluntarii să facă lucruri cu caracter personal 

pentru copii, în special dacă sunt copii mici sau sunt copii/tineri cu dizabilități. Aceste sarcini trebuie 

realizate numai cu înțelegerea și consimțământul complet al părinților și al celor implicați. Trebuie să 
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fii receptiv și la reacțiile unei persoane. Dacă o persoană depinde pe deplin de tine, vorbește cu ea 

despre ceea ce faci și oferă alegeri acolo unde este posibil. Acest lucru se întâmplă în special în cazul 

în care sunteți implicat în punerea sau scoaterea unei  părți de îmbrăcăminte exterioare sau dacă 

există un contact fizic, ridicarea sau asistarea unui copil pentru a desfășura activități particulare. 

Evitați să vă asumați responsabilitatea pentru sarcini pentru care nu sunteți instruit corespunzător. 

 

Incidente ce trebuie raportate/înregistrate 

Dacă oricare dintre următoarele pot apărea, trebuie să raportați imediat persoanei desemnate de 

SECS pentru implementarea politicii de protecție a copilului și să înregistrați incidentul. Trebuie, de 

asemenea, să vă asigurați că părinții copilului sunt informați: 

• Dacă accidental răniți un copil implicat în activitate. 

• Dacă un copil implicat în activitate înțelege greșit sau interpretează greșit ceva ce ai făcut. 

• Voluntarii, administratorii și personalul SECS sunt obligați să aducă la cunoștința 

supraveghetorului orice potențial incident, abuz sau îngrijorare pe care aceștia îl văd, li se 

aduce la cunoștință sau îl suspectează, care pare să încalce standardele conținute în 

prezentul cod. Îngrijorările raportate de personalul SECS sunt protejate. 

• Dacă voluntarul, consilierul sau personalul nu se simte confortabil să-și informeze 

supraveghetorul, poate utiliza IPPF SafeReport, serviciul extern IPPF și SECS de raportare a 

unui incident. 

• Supraveghetorii care primesc rapoarte sau li se semnalează îngrijorări sunt obligați să 

transmită raportul imediat către mecanismul relevant de raportare a incidentelor. 
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