Vaiko apsaugos elgesio kodeksas
Aš_________________________________________sutinku ir įsipareigoju, kad visą tą laiką,
(vardas, pavardė, asmens kodas)

kol dirbu, ar esu kitaip susijęs su VO „Gelbėkit vaikus“,
Sieksiu:
 su visais vaikais ir jaunais žmonėmis bendrauti ir elgtis vienodai pagarbiai, nepriklausomai
nuo jų rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, turimos negalios, religijos, politinių įsitikinimų ar
kitokios nuomonės ir pažiūrų, tautybės, etninės ar socialinės kilmės, gimimo ar kitokio
statuso;
 užtikrinti saugią, draugišką, priimančią aplinką visiems vaikams, jauniems žmonėms, jų
tėvams, VO „Gelbėkit vaikus“ darbuotojams ir savanoriams;
 skatinti ir padrąsinti vaikus, jaunus žmones, jų tėvus, VO „Gelbėkit vaikus“ darbuotojus ir
savanorius pasisakyti apie visus įvykius, kurie turi jiems neigiamą poveikį;
 jokiais būdais nenaudosiu fizinių ir jokių kitokių bausmių vaikams;
 nedelsiant pranešiu apie bet kokius realius ar potencialius smurto prieš vaikus ar vaikų
išnaudojimo pavojus ir rizikas atitinkamai VO „Gelbėkit vaikus“ Vaiko apsaugos politikos
procedūroms;
 laikysiuosi vietinių, nacionalinių ir tarptautinių vaiko apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų;
 užtikrinsiu, kad visais atvejais, kai man teks dirbti tiesiogiai su vaikais, pagal galimybes,
šalia bus kitas suaugęs asmuo;
 informuosiu savo vadovą apie mano dalyvavimą bet kokioje situacijoje, kai mano veiksmai
gali būti neteisingai suprasti;
 informuosiu savo vadovą apie bet kokią situaciją, su kuria esu susijęs ir kuri gali turėti
neigiamą poveikį VO „Gelbėkit vaikus“ reputacijai;
 informuosiu vadovą apie bet kokį mano įtraukimą į nusikalstamos veikos tyrimą arba man
iškeltus kaltinimus dėl nusikalstamų veikų.
Aš jokiais būdais:
 nenaudosiu netinkamų žodžių/kalbos, kuri yra žeidžianti, diskriminuojanti, žeminanti ar turi
seksualinį kontekstą, kai kalbu su vaiku ar jaunu žmogumi, ar vaiko/jauno žmogaus
akivaizdoje;
 nedalyvausiu ir nesielgsiu tokiu būdu, kuris žemina, gėdina ar menkina vaiką ar jauną
žmogų, ar žaloja psichologiškai;
 nevesiu/neištekėsiu už asmens, jaunesnio nei 18 metų;
 nesielgsiu seksualiai provokuojančiai ir/ar neįtrauksiu vaikų į jokią seksualinio pobūdžio
veiklą, tame tarpe sumokant už seksualines paslaugas;
 neapkabinsiu, nebučiuosiu vaikų ir nesiglausiu prie jų netinkamu, nepriimtinu ar kultūrine
prasme nejautriu būdu, ar būdu, kuris nemalonus ir trikdantis vaiką;
 nedalyvausiu jokioje veikloje ir jokiais būdais neprisidėsiu prie veiklos ir tokio elgesio su
vaikais, kuris yra nelegalus ar nesaugus;
 nediskriminuosiu jokio vaiko ir/ar neišskirsiu vieno vaiko iš kitų, suteikdamas jam daugiau
privilegijų;
 neleisiu laiko su jokiu vaiku ar jaunu žmogumi, kuris yra įtrauktas į VO „Gelbėkit vaikus“
veiklą, po darbo;

 neišnaudosiu ir neįdarbinsiu vaikų pagalbai namų ruošoje ar darbui, kuris yra netinkamas
pagal vaiko amžių ir/ar išsivystymo lygį, kuris trukdo vaikams mokytis ar žaisti, arba sukelia
jiems pavojų susižeisti ar būti sužeistiems;
 neatliksiu už vaikus to, ką vaikai sugeba padaryti patys (pvz., persirengti);
 nemiegosiu arti vaikų, nebent tai yra visiškai būtina ir neišvengiama, tačiau šiais atvejais
informuosiu savo vadovą apie tokią situaciją ir užtikrinsiu, kad kartu nakvotų kitas suaugęs
asmuo, kai tai įmanoma (ši taisyklė negalioja, kai kalbama apie mano paties vaikus);
 nesinaudosiu ir nekursiu vaikų atvaizdų, kurie yra seksualiai išnaudojantys vaiką;
 nenaudosiu kompiuterių, telefonų, video ar skaitmeninių, ar kitokių technologijų su tikslu
išnaudoti vaikus ar priekabiauti prie vaikų.
Vaikų vaizdų naudojimas
Prieš fotografuodamas ar filmuodamas vaiką darbiniams tikslams, aš:
 įvertinsiu ir laikysiuosi vietinių tradicijų ar apribojimų, susijusių su asmens vaizdo atkūrimu;
 visais atvejais gausiu raštišką vaiko ir jo tėvų ar teisėtų atstovų sutikimą dėl nuotraukos ar
video medžiagos naudojimo, ir paaiškinsiu jiems, kaip nuotraukos ar video medžiaga bus
naudojamos;
 užtikrinsiu, kad nuotraukos, filmai, video medžiaga, DVD ir kt. vaizduotų vaiką pagarbiu ir
oriu būdu, o ne kaip pažeidžiamus ir nuolankius asmenis;
 visuose vaizduose vaikai turi būti tinkamai ir adekvačiai aprengti ir pozuoti taip, kad nekiltų
jokių seksualinio pobūdžio prielaidų ar užuominų;
 užtikrinsiu, kad nuotraukos ir vaizdai nuoširdžiai ir objektyviai vaizduoja situaciją ir faktus;
 užtikrinsiu, kad vaikų ir jaunų žmonių, pavaizduotų nuotraukose (tame tarpe elektroninės
formos nuotraukose) identitetas nebūtų atskleistas;
 užtikrinsiu, kad visi failai yra saugiai laikomi pašaliniams asmenims nepasiekiamoje ir
neprieinamoje vietoje, ir priėjimas prie jų yra galimas tik tiems darbuotojams/kolegoms,
kuriems to reikia darbiniais reikalais.
Aš patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau VO „Gelbėkit vaikus“:
 Vaiko apsaugos politiką
 Vaiko apsaugos elgesio kodeksą.
Sutinku laikytis visų Vaiko apsaugos politikos ir Vaiko apsaugos elgesio kodekso
nuostatų.
Taip pat aš suprantu, kad bet koks Vaiko apsaugos elgesio kodekso pažeidimas gali būti
pakankama priežastis nušalinti mane nuo mano pareigų ar nutraukti su manimi darbinius ar bet
kokius kitus santykius.
Taip pat aš suprantu, kad Vaiko apsaugos elgesio kodekso pažeidimas gali tapti baudžiamosios
bylos iškėlimo priežastimi (pvz., už seksualinę prievartą prieš vaiką).
Aš suprantu, kad tai yra mano, kaip asmens, įsitraukusio į VO „Gelbėkit vaikus“ veiklą,
atsakomybė vadovautis sveiku protu ir vengti bet kokių veiksmų ar elgesio, kuris yra ar gali
būti vertinamas kaip žeidžiantis ar diskriminuojantis vaikus ir jaunus žmones, ar
išnaudotojiškas vaikų ar jaunų žmonių atžvilgiu.

Aš sutinku ir suteikiu VO „Gelbėkit vaikus“ teisę atlikti visas būtinas patikras, tame tarpe mano
kriminalinės praeities patikrinimą, kaip mano įdarbinimo VO „Gelbėkit vaikus“ organizacijoje
proceso dalį.
Aš išreiškiu savo pasiruošimą ir norą dalyvauti VO „Gelbėkit vaikus“ mokymuose vaiko
apsaugos klausimais.
Vardas, pavardė__________________________________________
Pareigos________________________________________________
Data____________________________________________________
Parašas_________________________________________________

