BACK COVER / TYLNA POKRYWA

FRONT COVER / PRZEDNIA OKŁADKA

Запобігання сексуальній експлуатації та наруги (ЗСЕН).

ДЛЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО
ПОВІДОМЛЕННЯ:
У надзвичайних ситуаціях
негайно зателефонуйте
в поліцію за номером 112
або 997 та повідомте вашу
організацію.
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ПАМ’ЯТКА ДЛЯ
ГУМАНІТАРНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ТА
ВОЛОНТЕРІВ.
Shhh...

4/28/22 9:19 AM

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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ПАМ’ЯТАЙТЕ:

сексуальна екплуатація та наруга
суворо заборонені.

Ознайомтеся з правилами та дотрумуйтеся Норм Поведінки.

Будь-які сексуальні дії за участю дитини (особою до 18 років)
вважаються сексуальним насильством незалежно від її згоди або
законів країни. Незнання віку дитини не є виправданням.

Категорично забороняється надавати гроші, роботу, товари чи послуги
в обмін на сексуальні послуги.
Сексуальна експлуатація та насильство призведе до звільнення.

Будьте обізнані і дотримуйтеся правил, пройдіть спеціализоване
навчання/тренінг.
Будьте обізнані з ЗСЕН
Сексуальним зловживанням немає виправдання
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ПОВІДОМТЕ
ПРО ПІДОЗРУ:

не чекайте, що це зробить хтось інший!

Ви зобов’язані негайно повідомити про будь-які побоювання або підозри
щодо сексуальної експлуатації та насильства до вашої організації.
Ви не повинні бути впевнені чи точно знати, що саме трапилося.

Ознайомтеся з процедурами звітування та подання скарги у вашій
організації та дотримуйтесь їх.

Не намагайтеся розслідувати. Негайно повідомте про підозру.
Повідомте про підозру
Не розслідуйте
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ДОПОМОЖІТЬ:

знайте, як відповісти, якщо
з вами зв’язався той, хто
пережив наругу

Попіклуйтеся про безпеку та самопочуття постраждалого, запевніть
комфорт.
Поважайте приватність і побажання постраждалого.

Надайте постраждалому точну інформацію про всю доступну допомогу,
включаючи медичну та психосоціальну підтримку.

Подайте відповідний звіт на прохання постраждалого, якщо ви узгодили
це з ним.
Надання безпечного прихистку та збереження почуття гідності
постраждалого є головною метою.
Вислухайте
Заспокойте
Не критикуйте і не осуджуйте
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