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Smernice ochrany mladistvych

Smernice v kluboch, ktoré sú súčasťou asociácie DOWINA – Asociácia pre podporu vzdelávania
(ďalej len Asociácia).

1. Úvod
V Asociácií, ako aj v klube Gerlach a Storm, považujeme ochranu mladistvých za veľmi dôležitú.
V nasledujúcom texte popisujeme Smernice ochrany mladistvých, ktorými sa riadime. Tieto
pravidlá sú určené rodičom členov klubu (ďalej len členom) a vedúcim, ktorí organizujú aktivity
klubu alebo sa inak zúčastňujú na organizácií (ďalej len vedúci). Každý vedúci sa dopredu
s pravidlami oboznámil, súhlasil s ich dodržovaním a súhlas potvrdil podpisom. Tieto pravidlá je
tiež možné nájsť na stránke asociácie https://dowina.org a na stránke https://klubgerlach.sk
Táto smernica sa riadi Dohovorom o právach dieťaťa1 prijatým 20. novembra 1989 valným
zhromaždením OSN.

2. Smernice týkajúce sa členov a ich rodinných príslušníkov
2.1.

Asociácia sa zaväzuje poskytovať integrálnu formáciu osobnosti členov a tých ktorí sa
zúčastňujú jej aktivít.

2.2.

Asociácia si vytýčila ako jeden zo svojich cieľov viesť ku vzájomnému spolužitiu všetkých
účastníkov, podporovať vzájomný rešpekt, predchádzať akejkoľvek diskriminácií
a zdôrazňovať rovnosť všetkých členov.

2.3.

Aby sa dosiahli spomínané ciele, Asociácia bude vždy počítať s podporou rodičov, ako
prvých vychovávateľov svojich detí, využívajúc ich spoluprácu na rôznych aktivitách.

2.4.

Asociácia sa riadi v súlade so Smernicou EU 2016/679 of the European Parliament and of
the Council, of April 27, 2016, o ochráne osobných údajov (General data protection
regulation, GDPR).

2.5.

Členovia budú uchránení pred vplyvmi, ktoré by podnecovali násilie, útočili na osobnú
slobodu alebo obmedzovali ľudské práva.

2.6.

Je zakázaná konzumácia drog, alkoholu, tabaku a akýchkoľvek zdraviu škodlivých látok zo
strany členov aj vedúcich v blízkosti maloletých. Strava, ktorá býva súčasťou niektorých
aktivít je pripravovaná výlučne osobami s certifikáciou na prácu s potravinami.

2.7.

Na aktivitách ktoré sa organizujú vo voľnej prírode sa vždy zúčastňuje min dvaja vedúci.
V týchto prípadoch vedúci nikdy nespia v stanoch alebo izbách spolu s maloletými členmi.
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V prípade, že sa aktivity zúčastňuje aj kňaz vždy a bez výnimky spáva v samostatnej izbe.
Členovia vždy spávajú v stanoch alebo izbách po troch alebo viacerých osobách.
2.8.

Členovia na rizikových športoch aktivitách sa zúčastňujú len explicitným súhlasom rodičov.

2.9.

Vedúci, ktorí šoférujú vozidlá pri aktivitách sú na tento účel vybraní. Vedúci nikdy necestujú
sami s jedným členom ak k tomu nemajú výslovný súhlas rodičov a to len v prípade
nutnosti ako výnimka.

2.10. Snažíme sa o vzájomné rešpektovanie. Preto sa vyhýbame fyzickému kontaktu, hádkam
fyzickým alebo slovným, urážaniu, alebo hocijakému spôsobu násilia a obťažovania medzi
členmi.
2.11. Vo vzťahu s členmi a ich rodinami majú vedúci vždy na pamäti nasledujúce skúsenosti
týkajúce sa vzájomného rešpektovania, výchovy a spolužitia:
a.

Dospelý vedúci nikdy nezostáva sám s členom v uzatvorenej miestnosti.

b.

Vedúci a členovia mávajú oddelené šatne.

c.

Vedúci aj členovia sa stránia akýchkoľvek nevhodných prejavov náklonností.

d.

V prípade využitia duchovných služieb (spoveď alebo rozhovor) kňaza na aktivitách
sa tak učiní výlučne na otvorenom mieste alebo v spovednici s oddeľovacou
priehradkou alebo v miestnosti do ktorej je vidieť z vonka (napr. presklené dvere).

e.

Tutoringové rozhovory vedúcich s členmi sa konajú výlučne na viditeľnom mieste
napr. v miestnosti s presklenými dverami. Ak miestnosť nemá presklené dvere
nechávajú sa otvorené.

2.12. Ak je známy nejaký prípad zneužívania alebo obťažovania postupuje sa bezodkladne
s opatrnosťou a s jasnosťou. Postup v každom prípade je špecifický.
2.13. Vedúci sa stránia akéhokoľvek uprednostňovania alebo ľubovôle vo vzťahu k rodinám
a členom.
2.14. Všetci spolupracovníci a vedúci klubov Asociácie sa zoznámia s týmito pravidlami a riadia
sa podľa nich. Svoj súhlas vyjadria podpisom.

3. Postup v prípade incidentu s mladistvými
Upozornenie pri podozrení zo zneužívania alebo obťažovania
3.1.

V prípade že rodičia člena alebo člen samotný nahlási prípad zneužívania alebo
obťažovania zo strany niektorého iného člena alebo vedúceho, bude sa toto nahlásenie brať
do úvahy so všetkou vážnosťou. S prípadom budú oboznámení len nevyhnutný počet osôb
za účelom prijatia prvotných opatrení a na prešetrenie udalosti. V prvom rade bude
informovaný hlavný vedúci klubu alebo v prípade neprítomnosti niektorý z jeho zástupcov.

3.2.

Okrem slovného nahlásenia je vhodné situáciu stručne písomne zaznamenať.
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3.3.

V prípade, že niektorý z vedúcich bol svedkom skutku obťažovania alebo zneužívania riadi
sa podľa rovnakých pravidiel.

Postup po nahlásení prípadu zneužívania alebo obťažovania
3.4.

Hlavný vedúci klubu informuje o prípade –
zodpovednosť za riešenie prípadu.

predsedu Asociácie a ten prevezme

3.5.

Ak obžaloba alebo sťažnosť nie je jasne opodstatnená alebo falošná, predseda Asociácie s
pomocou vedúceho začne bezodkladne predbežné vyšetrovanie s cieľom objasniť skutky,
zaujať vhodné stanovisko a aplikovať adekvátne opatrenia.

3.6.

Vypracuje sa písomná správa, ku ktorej bude mať prístup len hlavný vedúci klubu a
predseda Asociácie (prípadne jeho zástupca) v rámci zachovania diskrétnosti.

3.7.

V prípade, že sa potvrdia obvinenia je okamžite nutné vynaložiť prostriedky na to, aby sa
situácia neopakovala. Predseda Asociácie rozhodne o tom, či je nutné, aby bol dotyčný,
v prípade potvrdených obvinení, zbavený funkcie alebo aby dlhodobo opustil priestory
Asociácie.

3.8.

Predseda Asociácie kontaktuje rodičov prípadne vychovávateľov člena a informuje ich
o skutočnostiach. Taktiež je potrebné informovať rodičov iných členov, ak boli svedkami
zneužívania alebo obťažovania.

3.9.

Ak je to vhodné, uskutočnia sa ďalšie rozhovory s ostatnými členmi, rodičmi alebo
vedúcimi.

3.10. V prípade, že obvinený zo zneužívania alebo obťažovania je člen Asociácie, zodpovedný sa
po dohode stretne s jeho rodičmi a požiada dotyčného, aby ich oboznámil s tým čo sa stalo.
3.11. V prípade, že obvinený je spolupracovník Asociácie (vedúci, otec, tréner) bude požiadaný
o detailné písomné vysvetlenie.
3.12. Vynaloží sa všetka snaha, aby ochránilo dobré meno obvinenej osoby, kým sa nepreukáže
obvinenie ako pravdivé.
Ukončenie prípadu
3.13. Po skončení vyšetrovania predseda Asociácie zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, pri
ktorom informuje o skutočnostiach a prijatých uzneseniach. Zapíše a podpíše sa
zápisnica, interne sa uzatvorí prípad a archivuje sa.
3.14. Ak sa potvrdia podozrenia a jedná sa o externý personál, dotyčný bude bezodkladne
zbavený všetkých oprávnení.
3.15. V prípade, že sa jedná o iného člena bude dotyčný okamžite vylúčený.
3.16. Rodičia alebo vychovávatelia poškodeného budú informovaný o prípade a bude im
umožnený prístup ku všetkým informáciám, aby ak to uznajú za vhodné, mohli podať
oficiálnu žalobu trestným orgánom. Asociácia je ochotná spolupracovať na prípade
s rodičmi do takej miery, ako uznajú za vhodné.
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3.17. Ak sa preukáže, že obvinenie bolo nepravdivé, člen, ktorý ho podal bude vylúčený. Falošné
obvinenie tohto typu je veľmi vážne. Vynaloží sa všetka snaha na očistenie dobrého mena
krivo obvineného. V prípade, že obvinenie bolo podané zo strany rodičov, vychovávateľov
alebo akejkoľvek dospelej osoby, obvinená osoba – v tomto prípade Asociácia – zváži
možnosť podať sťažnosť na súd.
3.18. Na záver prípadu predstavenstvo Asociácie a jej združenie skontrolujú smernice ochrany
mladistvých a prípadne upravia protokoly, aby sa lepšie predchádzalo podobným prípadom.

