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POLITYKA OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Zważywszy, że:


Miliony młodych ludzi na całym świecie uczestniczą w różnorodnych aktywnościach
skautowych, czyniąc to na wiele sposobów, w tym m.in. biorąc udział w grach terenowych,
przedsięwzięciach z udziałem społeczności lokalnej, obozach, zbiórkach, pełniąc służbę,
itp. Lista takich aktywności z udziałem młodych ludzi nie ma końca.



Badania Organizacji Narodów Zjednoczonych dowodzą, że 80-98% dzieci na całym świecie
stoi w obliczu przemocy, która występuje w pojedynczych przypadkach lub regularnie.
W większości przypadków, sprawcą przemocy zadawanej młodej osobie jest osoba z jej
najbliższego otoczenia.



ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży w procesie edukacji nieformalnej, w której
dzieci i młodzież są pod opieką odpowiedzialnych, entuzjastycznych i odważnych
wychowawców. Działania podejmowane przez ZHP powinny gwarantować dzieciom
i młodzieży należytą opiekę i bezpieczeństwo i w takich warunkach powinniśmy realizować
naszą misję.

ZHP przyjmuje niniejszą politykę „Ochrony bezpieczeństwa dzieci”, której celem jest
zagwarantowanie wszystkim członkom Organizacji ochrony przed nadużyciami związanymi
z przemocą fizyczną, seksualną, słowną i emocjonalną.
W związku z tym, poprzez niniejszy dokument Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się:
• we wszystkich działaniach brać pod uwagę w pierwszej kolejności potrzeby
i możliwości dzieci i młodzieży;
• szanować prawa i uczucia dzieci i młodzieży, z którymi pracuje;
• podejmować wszelkie możliwe działania w celu ochrony dzieci i młodzieży przed
znęcaniem (przemocą fizyczną i psychiczną) oraz przemocą seksualną.
W odniesieniu do niniejszej polityki, jako znęcanie się rozumiemy działania o charakterze
przestępstwa, w których sprawca wykorzystuje swoją przewagę lub zależność, jaką daje mu więź
materialna, osobista, emocjonalna lub uczuciowa z małoletnim. Ofiara przemocy może doznawać
od sprawcy cierpień o charakterze cielesnym lub psychicznym. Znęcanie się jest działaniem lub
zaniechaniem polegającym na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub cierpienia psychicznego.
Działania te mogą być incydentalne jak i powtarzające się.
W odniesieniu do niniejszej polityki, jako przemoc seksualną rozumiemy działania o charakterze
przestępstwa, w którym sprawca analogiczne do wcześniejszych postanowień niniejszej Polityki
wykorzystuje swoją przewagę nad ofiarą i doprowadza do obcowania płciowego lub do poddania
się innej czynności seksualnej.

Główną częścią polityki Ochrony bezpieczeństwa dzieci jest Kodeks dobrych zachowań oraz
Procedura postępowania w przypadku przekroczenia strefy bliskości, z którymi zapoznać się oraz
przestrzegać ma obowiązek każdy drużynowy oraz dorosły członek Związku Harcerstwa Polskiego.

Kodeks dobrych zachowań:
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•
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Traktuj każdego z godnością i szacunkiem, niezależnie od tego, jak się od Ciebie różni.
Szanuj prawa osobiste, wrażliwość i prywatność młodych ludzi.
Traktuj wszystkie zarzuty i obawy dotyczące nadużyć bardzo poważnie i natychmiast
reaguj, w celu ich weryfikacji i podjęcia odpowiednich działań.
Zezwalaj na otwartość w rozmowie, młodzi ludzie mogą mieć obawy przed rozmową
na trudny dla nich temat.
Wystrzegaj się uprzedzeń, nie dyskryminuj.
Pamiętaj, że wychowujesz głównie przez osobisty przykład. Twój dobry wizerunek nie
zawsze Cię ochroni.
Pamiętaj, że ktoś inny może mylnie interpretować twoje działanie lub słowa, niezależnie
od Twoich dobrych intencji.
Kontroluj swoje emocje. Nie pozwalaj sobie na sytuację, gdy one wezmą górę nad Tobą.
Pamiętaj, że Twoje słowa zranić. Bierz odpowiedzialność za swoje słowa.
Używaj odpowiedniego i kulturalnego języka: dzwoniąc, pisząc, wysyłając wiadomości
e-mail oraz komunikując się w Internecie itd.
Jeżeli jesteś w stałym związku z inną osobą z kadry, bądźcie ostrożni w okazywaniu sobie
uczuć i czułości w obecności dzieci.
Nigdy nie pozostawaj sam na sam z dzieckiem w odosobnionym miejscu. Jeżeli chcesz
porozmawiać na osobności, wybierz miejsce z daleka widoczne przez osoby trzecie.
Nie faworyzuj żadnego z podopiecznych.
Nie inicjuj sytuacji kontaktu fizycznego z wychowankiem (m.in. siadanie na kolanach,
uściski, głaskanie, przytulanie). W przypadku, kiedy dziecko tego potrzebuje (ból,
tęsknota za domem, strach) nie czyń tego na osobności.
Nie pozwalaj sobie na związek intymny między Tobą a podopiecznym.
Nie prowokuj dzieci do rozmów na tematy intymne, nie pozwalaj na sprośne lub
dyskryminujące żarty, komentarze lub piosenki.
Nie proponuj i nie prowokuj zabaw wymuszających zbytnią bliskość fizyczną.

Procedura postępowania w przypadku przekroczenia strefy bliskości:
•

•
•
•
•

•

•
•

Wysłuchaj dziecko w chwili, kiedy postanowiło się przed Tobą otworzyć. Nie przerywaj, nie
przekładaj rozmowy, ale też nie przymuszaj do jej kontynuowania, jeżeli dziecko tego nie
chce. Jeżeli dziecko postanowiło zaufać właśnie Tobie, nie myśl o tym, czy sobie poradzisz
z tym problemem, czy nie zawołać kogoś innego itd. Dziecko uznało, że to Ty masz mu
pomóc!
Stwórz bezpieczną atmosferę i dobre warunki do spokojnej rozmowy.
Zapewnij dziecko, że może Ci zaufać.
Poinformuj dziecko, że możesz i chcesz mu pomóc.
Jeżeli uważasz, że dziecku rzeczywiście ktoś wyrządził lub wyrządza krzywdę, sprawę
należy niezwłocznie zgłosić rodzicom dziecka a następnie upewnić się, że zajęli się oni
sprawą w sposób prawidłowy.
Jeżeli to jeden z rodziców lub członków rodziny dziecka prawdopodobnie krzywdzi
dziecko, sprawę należy niezwłocznie zgłosić do lokalnego komisariatu policji, prokuratury
lub sądu do spraw rodzinnych i nieletnich.
Zadbaj o to, by o sprawie dowiedziało się tylko tyle osób, ile jest absolutnie konieczne.
Jeżeli dziecko tego oczekuje, nadal bądź dla niego osobą, z którą może porozmawiać o
swoich problemach.

