KARTA INFORMACYJNA

Odpowiedzialność parafii, agencji i jednostek
organizacyjnych za ochronę dzieci i młodzieży
Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z wymogami Zasad ochrony dzieci i
młodzieży (Safeguarding Children and Young People Policy) oraz z odpowiednimi procedurami
i praktykami mającymi na celu promowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zgodnie z:
▪
▪
▪

Standardami Bezpieczeństwa Dzieci (w stanie Wiktoria) [Child Safe Standards (Victoria)]
Ogólnokrajowymi Standardami Ochrony Dzieci i Młodzieży w Kościele Katolickim
(National Catholic Safeguarding Standards)
Ogólnokrajowymi Zasadami Dotyczącymi Organizacji Działających Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci 1
(National Principles for Child Safe Organisations)

Zgodnie z prawem, w szczególności na mocy Ustawy o Dobrostanie i Bezpieczeństwie Dzieci z 2005
r. (stanu Wiktoria) [Child Wellbeing and Safety Act 2005 (Vic)] w obrębie parafii, Proboszcz ma
prawny obowiązek wdrożenia środków ochronnych w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży
bezpieczeństwa przed wykorzystywaniem i krzywdzeniem.
ROLA KOMITETU DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY
Zgodnie z Ogólnokrajowymi Standardami Ochrony Dzieci i Młodzieży w Kościele Katolickim,
kierownictwo danej parafii, agencji lub jednostki organizacyjnej Archidiecezji Katolickiej Melbourne
(Catholic Archdiocese of Melbourne - CAM) jest zobowiązane do ustanowienia Komitetu ds.
Ochrony Dzieci i Młodzieży (Safeguarding Committee) , który będzie doradzał i współpracował
z kierownictwem danej parafii, agencji lub jednostki organizacyjnej w celu wdrożenia zasad,
procesów i praktyk mających na celu ochronę dzieci i młodzieży.2
Safeguarding Committee jest wyłącznie komitetem doradczym. Oznacza to, że członkowie Komitetu
sami nie podlegają obowiązkom prawnym wynikającym z Ustawy o Dobrostanie i Bezpieczeństwie
Dzieci z 2005 r. ani Standardom Bezpieczeństwa Dzieci ustanowionym na jej mocy z racji tego, że są
członkami Komitetu - obowiązek prawny spoczywa tutaj na kierownictwie parafii, agencji lub
jednostki organizacyjnej, np. na Arcybiskupie, Proboszczu lub Dyrektorze generalnym.3
Komitet będzie się zbierać co najmniej cztery razy do roku lub częściej i co kwartał będzie składać
sprawozdania na temat postępów prac właściwemu organowi zarządzającemu w obrębie parafii,
agencji lub jednostki organizacyjnej CAM (np. radzie parafialnej [Parish Pastoral Council], zarządowi
lub komitetowi zarządzającemu).
Zadaniem Komitetu jest wspieranie kierownictwa tak, aby zasady ochrony dzieci i młodzieży zostały
wdrożone w całej parafii, agencji lub jednostce organizacyjnej CAM, a wymogi dotyczące zgodności
zostały spełnione dzięki:
1

Zobacz ARKUSZ INFORMACYJNY: Ramy organizacyjne dla ochrony dzieci i młodzieży
W przypadku, gdy z powodu zbyt małej liczby ochotników nie jest możliwe ustanowienie samodzielnego Safeguard Committee, rada
parafialna może zorganizować grupę roboczą lub przyjąć odpowiedzialność za ochronę dzieci i młodzieży w ramach swoich istniejących,
dotychczasowych kompetencji.
2

3

Uwaga – W stanie Wiktoria każda osoba dorosła (w wieku 18 lat i powyżej) podlega obowiązkom wynikającym z sekcji 327 Ustawy o
Przestępstwach 9158 (Criminal Act 9158), które wymagają, aby osoba, która powzięła uzasadnione podejrzenie, że w tym stanie dorosły
popełnił wobec dziecka (w wieku poniżej 16 lat) przestępstwo na tle seksualnym, ujawniła te informacje policji stanowej.

Archidiecezja Melbourne przywi ązuje du żą wag ę do bezpiecze ństwa, dobrostanu i godno ści
wszystkich dzieci, m łodzie ży i podatnych na bycie ofiarami przestępstw doros łych.
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▪

Promowaniu bezpieczeństwa dzieci w ich społeczności oraz zrozumienia znaczenia
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży .

▪

Współpracy z kierownictwem w celu promowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

▪

Wdrażaniu, utrzymywaniu i/lub przeglądowi procesów i procedur dotyczących bezpieczeństwa
dzieci w celu wspierania dobrostanu i bezpieczeństwa młodych osób z udziałem odpowiednich
bezpośrednio zainteresowanych stron, np.: księdza, administracji parafii, rodziców, dzieci
i młodzieży, kierowników programów, pomocników duszpasterskich.

▪

Angażowaniu się w procesy i/lub przeglądowi procesów zarządzania ryzykiem w celu promowania
bezpiecznego udziału dzieci i młodzieży w programach, działaniach i wydarzeniach.

▪

Zaangażowaniu dzieci i młodzieży (oraz ich rodzin) w proces podejmowania decyzji
i planowania promowania bezpieczeństwa młodych osób.

▪

Zapewnieniu prawidłowego rozpropagowania procedur dotyczących zgłaszania obaw i/lub
zarzutów, i że działają one jako punkt pierwszego kontaktu, do którego można się zgłosić w
związku z obawami, zgłoszeniami lub zarzutami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci oraz że
procedury te są zgodne z protokołami zapewniającymi odpowiedni stopień wrażliwości
i wsparcia w przypadku komunikowania zgłoszeń i zarzutów dotyczących wykorzystywania
dzieci.

▪

Zapewnianiu informacji oraz szkoleń dotyczących bezpieczeństwa dzieci i/lub uczestnictwu w tych
wydarzeniach.

▪

Ciągłym monitorowaniu zgodności z Programem Ramowym Dotyczącym Bezpieczeństwa Dzieci i
Młodzieży (Safeguarding Children and Young People Framework) w obrębie CAM, który
obejmuje także wymagania związane ze Standardami Bezpieczeństwa Dzieci w stanie Wiktoria.

Dokumentacja (np. protokoły posiedzeń, prowadzona korespondencja, arkusze oceny ryzyka,
notatki z rozmów czy spotkań) działań Safeguarding Committee powinna być przechowywana w
bezpieczny sposób przez każdą parafię, agencję lub jednostkę organizacyjną CAM. Dokumenty te
będą stanowić część bazy danych poświadczających wysiłki podejmowane przez parafie, agencje
lub jednostki organizacyjne CAM w celu ochrony dzieci i młodzieży.
Kierownictwo, we współpracy z Safeguarding Committee, będzie corocznie podsumowywać
sprawdzanie zgodności z wymogami Safeguarding Children and Young People Framework (proces
samooceny/audytu) i przedstawiać jego wyniki Wydziałowi ds. Standardów Zawodowych
(Professional Standards Unit - PSU) w ramach CAM.
UCZESTNICTWO W SAFEGUARDING COMMITTEE
W skład Komitetu muszą wchodzić przedstawiciele władz parafii, agencji lub jednostek
organizacyjnych CAM oraz innych zainteresowanych stron, w tym:
▪

koordynatorzy programu, którzy mogą być pracownikami lub wolontariuszami zaangażowanymi
w prace i posługi związane z udziałem dziećmi i młodzieży;

Archidiecezja Melbourne przywi ązuje du żą wag ę do bezpiecze ństwa, dobrostanu i godno ści
wszystkich dzieci, m łodzie ży i podatnych na bycie ofiarami przestępstw doros łych.
Strona |2

KARTA INFORMACYJNA

Odpowiedzialność parafii, agencji i jednostek
organizacyjnych za ochronę dzieci i młodzieży
▪

wolontariusze posiadający fachową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (np.
prawnicy, pracownicy działu kadr, nauczyciele lub dyrektorzy szkół, nauczyciele nauczania
początkowego, policjanci, pracownicy socjalni, osoby pracujące z młodzieżą) i/lub
zaangażowani w ochronę dzieci i młodzieży;

▪

przedstawiciele rodziców.

Członkowie Komitetu w rzeczywistości pełnią w danej parafii, agencji lub jednostce organizacyjnej
CAM rolę „Funkcjonariuszy ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży” (Safeguarding Officers).
Funkcjonariusze ci są ważnym zasobem dla danej parafii, agencji lub jednostki CAM i mogą pełnić
rolę punktów kontaktowych w celu uzyskania porady, wsparcia i wskazówek dotyczących kwestii
bezpieczeństwa dzieci. Patrz SZABLON: Opis stanowisk pełnionych w Safeguarding Committee.
DZIAŁ STANDARDÓW ZAWODOWYCH W RAMACH CAM
Wydział ds. Standardów Zawodowych (PSU) działający w ramach CAM jest odpowiedzialny za:
▪

Wspieranie parafii, agencji i jednostek organizacyjnych CAM we wdrażaniu Safeguarding
Children and Young People Policy.

▪

Zapewnienie wsparcia, porad i szkoleń parafiom, agencjom i jednostkom organizacyjnym
Archidiecezji w celu zintensyfikowania ich starań o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży.

▪

Pomoc parafiom, agencjom i jednostkom organizacyjnym Archidiecezji w przestrzeganiu
Safeguarding Children and Young People Policy oraz odpowiednich standardów.

▪

Zarządzanie obawami, zarzutami i zgłoszeniami dotyczącymi wykorzystywania dzieci
i naruszeń Safeguarding Children and Young People Policy zgodnie z moralnymi, prawnymi
i etycznymi zobowiązaniami dotyczącymi ochrony dzieci i młodzieży oraz z Programem
postępowania w przypadku Obowiązku Zgłaszania Nieprawidłowych Zachowań (Reportable
Conduct Scheme).

▪

Kierowanie usprawnieniami w odniesieniu do naszego podejścia do spraw bezpieczeństwa dzieci
w całej Archidiecezji (np. Safeguarding Children and Young People Policy, Kodeks postępowania
[Code of Conduct], zgodności z zasadami, zarządzania ryzykiem, szkoleń) w celu spełnienia
wymogów prawnych ustanowionych na poziomie stanowym i federalnym oraz oczekiwań
dotyczących najlepszych praktyk zaproponowanych przez organizację Profesjonalne Standardy w
Kościele Katolickim - Sp. z o.o. (Catholic Professional Standards Limited).

▪

Przeprowadzanie corocznych audytów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

PSU będzie otrzymywać i koordynować odpowiedzi na zarzuty i zgłoszenia dotyczące wykorzystywania
dzieci mające związek z duchownymi, pracownikami i wolontariuszami działającymi w CAM, zgodnie
z naszą moralną, prawną i etyczną odpowiedzialnością za ochronę dzieci i młodzieży oraz z naszymi
zobowiązaniami dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w ramach Reportable Conduct Scheme.
Patrz ARKUSZ INFORMACYJNY: Zgłaszanie wykroczeń związanych z bezpieczeństwem i/lub
wykorzystywaniem dzieci.
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