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POLITYKA OCHRONY DZIECI I MŁODYCH LUDZI 

I. PREAMBUŁA 

Cieszymy się, że każdego roku coraz więcej dzieci i młodych ludzi decyduje się dołączyć do 

globalnego ruchu na rzecz praw człowieka Amnesty International. Kształtowanie wiedzy, 

umiejętności i postaw młodych osób sprzyjających prawom człowieka jest kluczowe dla rozwoju 

naszego ruchu i budowania świata wolnego od dyskryminacji i przemocy. 

Zabezpieczenie dobra, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed krzywdą wszystkich dzieci i 

młodych ludzi zaangażowanych w naszą pracę i/lub będących odbiorcami/odbiorczyniami naszych 

działań stanowi priorytet dla Stowarzyszenia Amnesty International. 

Będziemy podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu promowania bezpiecznych praktyk i 

zachowań oraz ochrony dzieci przed krzywdą, nadużyciami i wykorzystywaniem. 

Osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie, wolontariusze_ki, aktywiści_stki,  trenerzy_rki oraz 

pozostałe osoby tworzące nasz ruch pracują razem, aby stworzyć środowisko, które jest otwarte na 

różnorodność i respektuje prawa dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach działalności Grup 

Lokalnych i Szkolnych Grup Praw Człowieka oraz podczas organizowanych przez Stowarzyszenie 

wydarzeń, spotkań, szkoleń i warsztatów, jak również w publikowanych materiałach i treściach.  

II. OBJAŚNIENIE TERMINÓW 

 

1. Dzieci i młodzi ludzie – osoby poniżej 18 roku życia 

2. Pracownik_czka – każda osoba zatrudniona przez Stowarzyszenia na podstawie umowy o 

pracę.  

3. Współpracownik_czka – każda osoba zatrudniona przez Stowarzyszenie na podstawie 

umowy cywilnoprawnej lub wykonująca nieodpłatnie pracę na rzecz Stowarzyszenia na 

podstawie umowy o staż, umowy o wolontariat, umowy o odbywaniu praktyk lub innej 

umowy o współpracy. 

4. Działania skierowane do dzieci i młodych ludzi – wszystkie działania prowadzone przez 

Stowarzyszenie w celu zaangażowania młodych ludzi na rzecz promowania i ochrony praw 

człowieka, w tym: warsztaty, szkolenia, konferencje, akcje, obozy i wyjazdy aktywistyczne, 

pokazy filmowe, publikacja materiałów edukacyjnych skierowanych do młodych ludzi. 

5. Grupa Lokalna – terenowa jednostka organizacyjna składająca się z minimum trzech osób 

podzielających wartości Amnesty International i działających wolontaryjnie na rzecz 

promocji praw człowieka i ich respektowania. Grupa zrzesza młodych ludzi i osoby dorosłe, 

działa w społeczności lokalnej poprzez organizację akcji (happeningów, manifestacji, 

protestów) oraz wydarzeń (edukacyjnych, kulturalnych), w oparciu o Regulamin Grup 

Lokalnych przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.  

6. Szkolna Grupa Praw Człowieka – zorganizowana grupa uczniów i uczennic, działająca pod 

opieką nauczyciela_ki, zmotywowana, aby zmienić środowisko szkolne i społeczność 

lokalną w oparciu o wartości praw człowieka. Dzięki swojemu działaniu Grupa uwrażliwia 

uczniów i uczennice oraz nauczycieli i nauczycielki na problemy nietolerancji i agresji w 

szkole oraz pokazuje aktywne metody przeciwdziałania tym zjawiskom. 
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7. Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez 

jakąkolwiek osobę, a także zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie przez 

opiekunów. Przez krzywdzenie rozumie się w szczególności:  

a) przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba 

uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany 

cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. 

b) przemoc psychiczna/emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i 

ośmieszanie dziecka/młodego człowieka, wciąganie dziecka/młodego człowieka w 

konflikt osób dorosłych, manipulowanie, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i 

miłości, stawianie dziecku/młodemu człowiekowi wymagań i oczekiwań, którym nie 

jest w stanie sprostać. 

c) wykorzystywanie seksualne dziecka to włączanie dziecka w aktywność seksualną, 

której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody 

i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie 

sposób i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego 

społeczeństwa. Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka 

aktywność wystąpi między dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem, 

jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, 

zależności, władzy. 

d) zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych 

i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu 

odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, 

brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego. 

8. Interwencja prawna - zawiadomienie policji lub prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa wobec dziecka lub zawiadomienie właściwego sądu rejonowego, wydziału 

rodzinnego i nieletnich o zagrożeniu dobra dziecka/młodego człowieka. 

III. ZASADY OGÓLNE 

Stowarzyszenie Amnesty International zobowiązuje się do: 

1. każdorazowego upewnienia się, że dobro dzieci i młodzieży jest promowane w ramach 

wszystkich działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Amnesty International;  

2. zapewnienia, że wszystkie dzieci i młodzi ludzie – bez względu na wiek, płeć, stopień 

niepełnosprawności, status społeczno-ekonomiczny, pochodzenie, przekonania religijne, 

tożsamość płciową, orientację psychoseksualną i inne przesłanki – będą w najwyższym 

możliwym stopniu chronieni przed krzywdą; 

3. postępowania zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi oraz wytycznymi 

dotyczącymi ochrony dzieci, m.in. do weryfikacji, czy osoby współpracujące bezpośrednio 

z dziećmi i młodzieżą w ramach działalności Stowarzyszenia (pracownicy/pracowniczki, 

wolontariusze/wolontariuszki, aktywiści/aktywistki, trenerzy/trenerki, członkowie/członkinie) 

nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym; 

4. organizowania szkoleń dla pracowników_czek i współpracowników_czek Stowarzyszenia z 

obowiązujących standardów ochrony dzieci i młodzieży oraz do regularnego upewniania 

się, że wszyscy pracownicy_czki i współpracownicy_czki rozumieją swoje zobowiązania i 



   
 

3 
 

zasady wynikające z tej polityki i wymogów ustawowych oraz wytycznych dotyczących 

ochrony dzieci i zapewnienia im bezpieczeństwa; 

5. zapewnienia, że w Stowarzyszeniu nie ma miejsca dla tych, którzy naruszają prawa dzieci i 

młodych ludzi; 

6. informowania dzieci i młodych ludzi zaangażowanych w nasze działania o możliwości 

zgłaszania nadużyć, upewnianie się, że niniejsza polityka jest dla nich zrozumiała, oraz 

wspierania osób, które zdecydują się zgłosić jej naruszenia. 

7. zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w siedzibie Stowarzyszenia i miejscach, w których 

odbywają się wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie; 

8. zapewnienia, że organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia i projekty oraz 

publikowane materiały i treści są odpowiednie dla dzieci i młodzieży oraz że dzieci i młodzi 

ludzie są szanowani i wspierani w uczestnictwie i w każdej chwili mają możliwość wycofania 

swojego udziału; 

9. wyznaczenia osoby, która będzie wspierała pracowników_czki i współpracowników_czki i 

we wdrażaniu niniejszej polityki; 

10. Regularnego aktualizowania niniejszej polityki.  

 

IV. ZASADY BEZPIECZNEJ RELACJI PRACOWNIK_CZKA/WSPÓŁPRACOWNIK_CZKA – 

DZIECKO/MŁODY CZŁOWIEKA 

Niedopuszczalne są następujące zachowania pracowników_czek oraz współpracowników_czek 

Stowarzyszenia wobec dzieci/młodych ludzi:  

1. wszelkie zachowania, które zawstydzają, upokarzają, deprecjonują lub poniżają dzieci 

/młodych ludzi, lub mają znamiona innych form przemocy psychicznej, fizycznej lub 

wykorzystywania seksualnego;  

2. niestosowny kontakt fizyczny z dzieckiem/młodym człowiekiem, naruszający ich godność; 

dopuszczalny kontakt fizyczny powinien być w naturalny sposób związany z prowadzeniem 

działań skierowanych do młodych ludzi, koniecznością zapewnienia im bezpieczeństwa; 

3. podawanie dziecku/młodym ludziom alkoholu, leków, wszelkich środków 

psychoaktywnych; 

4. akceptowanie bądź uczestniczenie w nielegalnych czynnościach, w które angażowane jest 

dziecko/młody człowiek;  

5. nawiązywanie relacji o charakterze seksualnym z dziećmi i młodymi ludźmi;  

6. zachowywanie się w sposób seksualnie prowokacyjny. 

 

V. PROCEDURY INTERWENCJI W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECKA/MŁODEGO 

DZIECKA 

1. Wszyscy pracownicy_czki i współpracownicy_czki Stowarzyszenia Amnesty International  

działają na rzecz ochrony dzieci i młodych ludzi przed krzywdzeniem. Każda informacja 

dotycząca podejrzenia krzywdzenia dziecka/młodego człowieka jest traktowana poważnie i 

wyjaśniana, bez względu na to czy pochodzi od 

dziecka/opiekuna/pracownika_czki/współpracownika_czki oraz czy dotyczy podejrzenia 

krzywdzenia ze strony innego dziecka/młodego człowieka, opiekuna dziecka/młodego 

człowieka, nauczyciela_lki, pracownika_czki, współpracownika_czki Stowarzyszenia bądź 

każdej innej osoby.  
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2. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub zagrożenia dobra dziecka/młodego 

człowieka Stowarzyszenie podejmuje niezwłocznie działania w celu zapewnienia jego 

bezpieczeństwa.  

3. Decyzję o podjęciu interwencji prawnej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, a jeśli nie jest to 

możliwe to przez Dyrektora_kę w porozumieniu z Prezesem Zarządu. O pozostałych 

działaniach Zarząd jest informowany. Jednocześnie oferowana jest pomoc i wsparcie 

dziecku oraz jego niekrzywdzącym opiekunom. 

4. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, pracownik_czka lub 

współpracownik_czka, który_a pozyskał_a taką informację, niezwłocznie podejmuje 

interwencję poprzez natychmiastowe powiadomienie telefoniczne oraz przesłanie emailem 

lub faksem zawiadomienia o bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia 

dziecka/młodego człowieka do odpowiedniej jednostki policji, o czym jest informowany 

Zarząd Stowarzyszenia. Potwierdzenie wysłania emaila / faksu/ notatka z rozmowy 

telefonicznej jest przechowywana w dokumentacji Stowarzyszenia. 

 

 

 


