BACK COVER / TYLNA POKRYWA

FRONT COVER / PRZEDNIA OKŁADKA

Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu

W sytuacjach wymagających
nagłego działania, powiadom
policję dzwoniąc na numer
112 lub 997 oraz natychmiast
powiadom swoją organizację.
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Jeżeli chcesz poufnie
zgłosić niepokojącą
sytuację, możesz:

WIADOMOŚĆ
DLA PERSONELU
I PRACOWNIKÓW
HUMANITARNYCH
Shhh...
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LEFT PAGE INSIDE SPREAD / LEWA STRONA WEWNĄTRZ ROZKŁADÓWKI

MIDDLE PAGE INSIDE SPREAD / ŚRODKOWA STRONA W ROZKŁADÓWCE

RIGHT PAGE INSIDE SPREAD / PRAWA STRONA WEWNĄTRZ ROZKŁADÓWKI

Shhh...
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WIEDZ, ŻE:

Wykorzystywanie seksualne
jest surowo zabronione

Poznaj zasady i przestrzegaj Kodeksu Postępowania w sprawie
wykorzystywania seksualnego.

Jakiekolwiek czynności seksualne z dzieckiem poniżej 18 roku życia są
traktowane jako wykorzystywanie seksualne, bez względu na prawa
panujące w kraju i/lub miejscowości, w której pracujesz. Nieznajomość
prawdziwego wieku osoby nie jest usprawiedliwieniem.
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ZGŁOŚ:

Nie oczekuj, że zrobi
to ktoś inny!

Musisz zgłaszać wszystkie podejrzenia dotyczące wykorzystywania
seksualnego do twojej organizacji, tak szybko jak to tylko możliwe.
Nie musisz mieć całkowitej pewności, żeby zgłosić!

Poznaj procedury zgłaszania tego typu podejrzeń w twojej organizacji
i zawsze się do nich stosuj.

Pracownicy humanitarni nie mogą płacić za seks w żaden sposób
(pieniędzmi, pracą, dobrami lub usługami).
Konsekwencją wykorzystywania seksualnego będzie zwolnienie.

Poznaj zasady, przestrzegaj ich i przejdź szkolenie na temat zapobiegania
wykorzystywaniu seksualnemu.
Poznaj wszystkie zasady
Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla wykorzystywania seksualnego
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Nie próbuj przeprowadzać śledztwa. Niezwłocznie zgłoś
wszystkie podejrzenia.
Zgłoś
Nie przeprowadzaj śledztwa
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POMÓŻ:

Zobacz, co możesz zrobić,
kiedy skontaktuje się z tobą
osoba pokrzywdzona

Weź pod uwagę bezpieczeństwo i samopoczucie osoby pokrzywdzonej
i zapewnij jej komfort.
Zawsze szanuj prywatność oraz wolę osoby pokrzywdzonej.

Zaoferuj osobie pokrzywdzonej dokładne informacje na temat dostępnej
pomocy, włączając w to usługi medyczne i pomoc psycho-społeczną.
Jeżeli osoba pokrzywdzona wyraziła zgodę, skieruj ją do odpowiednich
służb/organizacji lub usług wsparcia.
Bezpieczeństwo oraz godność osoby pokrzywdzonej jest
najwyższym priorytetem.
Wysłuchaj
Zapewnij bezpieczeństwo
Nie krytykuj i nie oceniaj
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