
 
 

POLITYKA OCHRONY DZIECI I MŁODYCH LUDZI STOWARZYSZENIA AMNESTY INTERNATIONAL  
  

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.  
CHRONIMY DZIECI I MŁODYCH LUDZI  
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.  
Nasi pracownicy/pracowniczki, wolontariusze/wolontariuszki, aktywiści/aktywistki, trenerzy/trenerki, 
członkowie/członkinie 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 
Amnesty International oraz podczas organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń, spotkań, szkoleń 
i warsztatów, jak również w publikowanych materiałach i treściach.   
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:  

• Każdorazowego upewnienia się, że dobro dzieci i młodzieży jest promowane w ramach 
wszystkich działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Amnesty International.   
• 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 - są w najwyższym możliwym dla 
nas stopniu chronieni przed nadużyciami.   
• Postępowania zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi oraz wytycznymi dotyczących 
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 przestępstwami na tle seksualnym.  
• Organizowania szkoleń dla personelu i wolontariuszy/wolontariuszek Stowarzyszenia z 
obowiązujących standardów ochrony dzieci i młodzieży oraz do regularnego upewniania się, że cały 
personel i wolontariusze/wolontariuszki rozumieją swoje zobowiązania i zasady wynikające z tej 
polityki i wymogów ustawowych oraz wytycznych dotyczących ochrony dzieci i zapewnienia im 
bezpieczeństwa.   
• Zapewnienia, że w Stowarzyszeniu nie ma miejsca dla tych, którzy naruszają prawa dzieci i 
młodych ludzi.  
• Umożliwienia dzieciom i młodym ludziom zgłaszanie nadużyć, których dopuścił/dopuściła się 
pracowniczka/pracownik lub wolontariusz/wolontariuszka Stowarzyszenia. W zakresie tym 
zastosowanie znajduje Procedura przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym 
niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy przyjęta przez 
Stowarzyszenie Amnesty International, gdzie w stosunku do osoby pokrzywdzonej nadużyciami 
stosuje się - tam gdzie to stosowne - zapisy dotyczące pracowników/czek. Pisemne zgłoszenia 
wszelkich nadużyć ze strony osób reprezentujących Amnesty International wobec dzieci i młodych 
ludzi powinny być kierowane na adres e-mailowy menadżerki Biura.   
• 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.  
• Zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w siedzibie Stowarzyszenia i miejscach, w których odbywają 
się wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie.  



• 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.  
• Wyznaczenia osoby, która będzie wspierała pracowników/pracowniczki i 
wolontariuszy/wolontariuszki we wdrażaniu niniejszej polityki.   
• Regularnego aktualizowania niniejszej polityki.   

 


