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Prezentarea Asociației OvidiuRo
A. Asociația OvidiuRo (denumită în continuare Asociația) este o organizație non-profit înființată în 2004 de Leslie
Hawke, voluntară din Statele Unite și Maria Gheorghiu, profesor. (www.ovid.ro)
Misiunea OvidiuRo este ca toți copiii din România, în special cei provenind din familii defavorizate, să beneficieze de
educație timpurie de calitate și să devină, astfel, membri activi ai societății românești. Pentru a-și atinge scopul, Asociația
derulează diverse activități, proiecte și programe educaționale (denumite în continuare Programe Educaționale).
B. Conform raportului UNICEF despre violența împotriva copiilor, la nivel mondial aproape 300 de milioane de copii
(3 din 4), cu vârste între 2-4 ani, au parte de o disciplinare constantă prin violență, din partea reprezentanților
legali; 250 de milioane de copii (aproximativ 6 din 10) sunt pedepsiți fizic. La nivel mondial, aproape 130 de
milioane de elevi (un pic mai mult de 1 din 3), cu vârste cuprinse între 13-15 ani, au cunoscut fenomenul de
bullying. 732 de milioane de copii de vârsta școlară (6-17 ani) locuiesc în țări în care pedepsele corporale aplicate
în cadrul școlii nu sunt în totalitate interzise. În mod particular, statisticile UNICEF arată că în România 40% dintre
adolescenți recunosc faptul că își hărțuiesc colegii în școală.
(C) Statisticile UNICEF arată că violența este prezentă în viața copiilor în toate stadiile copilăriei, sub diverse
forme, de multe ori aceasta venind chiar dinspre persoanele de încredere cu care aceștia interacționează zilnic. Violența
are loc în locuri familiare și vine dinspre persoane familiare. Potențiali agresori pot fi părinții, rudele, îngrijitorii, concubinii
părinților, educatorii, persoane din cercul apropiat de cunoștințe sau chiar străini.

1. Baza legală
1.1 Politica de față, (denumită în continuare “Politică”) a fost aprobată de Consiliul Director al Asociației. Prin semnarea
acestei Politici, Consiliul Director al Asociației, care are funcția cea mai înaltă în Asociație, își asumă misiunea de a
promova drepturile copiilor, de a îi proteja și de a crea un mediu sigur pe parcursul derulării tuturor Programelor
Educaționale. Consiliul Director Asociației și-a asumat responsabilitatea de a fi un exemplu în ceea ce privește protecția
copilului și de a se asigura că prezenta Politică este evidențiată și transpusă în toate activitățile Asociației.
1.2 Politica noastră este bazată pe Convenția Drepturilor Copiilor din 1989 și pe protocoalele adiționale, și își are originile
în legile europene și românești, fiind aliniată cu legea 272/2004 referitoare la protecția și promovarea drepturilor copiilor
(Legea Protecției Copilului), cu Declarația Drepturilor Omului din 1948, cu toate Convențiile Națiunilor Unite, referitoare
la protecția copilului, precum și cu Convențiile Europene ale Drepturilor Omului.
2. Valorile Asociației OvidiuRo
1.
2.
3.
4.
5.

Spirit de echipă
Auto organizare
Învățare din greșeli
Agilitate
Reziliență

3. Definiții
“Protecția copilului” se referă la responsabilitatea organizațiilor de a se asigura că personalul angajat, operațiunile și
programele organizației nu fac rău copiilor. Aceasta înseamnă că ele nu expun copiii riscului de vătămare, de violență sau
abuz și că orice caz identificat de organizație ce periclitează siguranța copiilor în cadrul comunităților unde aceste
organizații activează și de care au cunoștință, este raportat autorităților locale competente” (Coaliția Keeping Children
Safe).
Conform definiției din Convenția ONU privind drepturile copilului, din 1989, protecția copilului vizează, în primul rând,
aspecte precum vătămarea și bunăstarea copilului și nu promovarea și protecția drepturilor copiilor în general. Protecția
presupune o obligație de a acorda o atenție sporită copilului și nu numai o promovare a drepturilor acestuia.
„Copil” sau „Copii”


fiecare persoană sub vârsta de 18 ani, care beneficiază de Programele Educaționale
“Protecția copilului”



reprezintă responsabilitatea Asociației de a se asigura că angajații, partenerii, programele educaționale și
activitățile derulate nu fac rău copiilor, nu expun copiii riscului de a li se face rău sau de a fi abuzați, și de a raporta
autorităților responsabile orice suspiciuni apărute în ceea ce privește siguranța copiilor din comunitățile în care
acționează.

„A nu face rău”


se referă la responsabilitatea Asociației de a nu face rău copiilor sau de a-i minimiza, printr-o bună organizare a
programelor Educaționale.

„Violența împotriva copiilor”


se referă la orice formă de violență fizică sau mentală, rănire sau abuz, neglijență sau abandon, rele tratamente
sau exploatare, inclusiv abuz sexual, online și offline.

„Abuz asupra copiilor”


se referă la orice formă de rău tratament fizic, verbal sau/și emoțional, abuz sexual, exploatare în interes
comercial sau orice alt tip de exploatare, care are ca rezultat un impact real sau potențial asupra sănătății
copilului, a supraviețuirii, asupra dezvoltării sau demnității sale, în contextul unei relații de responsabilitate,
încredere sau putere, online sau offline.

„Abuz fizic"


se referă la o formă de abuz care poate include lovirea, scuturarea, otrăvirea, arderea, sufocarea sau alte cauze
fizice care pot afecta integritatea fizică a copilului; tot abuz se considera și când un părinte sau o persoană care
are grijă de copil induce, deliberat sau nu, simptome de boală unui copil.

„Abuz sexual”





constă în implicarea forțată sau acceptata a unui copil în activități de natură sexuală, nu neapărat violente, chiar
dacă copilul își dă seama sau nu de ce se întâmplă.
Astfel de activități pot fi:
contact fizic (viol sau sex oral), sau activități cum ar fi masturbarea, sărutul, frecarea sau atingerea nepotrivită;
activități non-contact, cum ar fi urmărirea de filme cu imagini sexuale, urmărirea de activități cu conotații sexuale,
încurajarea copiilor să aibă un comportament sexual neadecvat etc.
Abuzul sexual nu este manifestat numai de bărbați; și femeile pot comite fapte de abuz sexual; la fel și copiii din
anturaj.

„Exploatarea sexuală a copilului”



este o formă de abuz sexual care presupune angrenarea copiilor în orice fel de activitate sexuală în schimbul
banilor, cadourilor, alimentelor, găzduirii, acordării de afecțiune, statut, sau a oricărei nevoi a familiei.
se referă de obicei la a manipula un copil, la împrietenirea cu acesta, câștigarea încrederii, administrarea de
droguri și alcool. Relația abuzivă dintre victimă și abuzator presupune un dezechilibru de putere, în care opțiunile
victimei sunt limitate. Aceasta poate fi o formă de abuz care adeseori poate fi greșit interpretată de către victimă
sau abuzator ca fiind un consens.

Exploatarea sexuală a copilului se manifestă în feluri diferite. Poate presupune un agresor care exercită control financiar,
emoțional sau fizic asupra unei persoane tinere, inclusiv în mediul online. Poate presupune de asemenea, presiune a
grupului asupra unui copil, grup care să-l forțeze pe acesta să desfășoare activități sexuale, de multe ori în bande de cartier.
Poate de asemenea, să presupună rețele organizate de abuzatori, care să profite financiar din traficarea victimelor tinere.
„Abuzul emoțional”
- este o formă de comportament negativ emoțional care poate produce efecte adverse dezvoltării emoționale a
copilului, respectiv:
 inducerea unei stări de descurajare, neputință, sau aprecierea constatată a altor persoane în defavoarea
lui;
 a nu se oferi copilului posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere, a-l obliga sa tacă, sau a-l “face de
râs” pentru modul în care se exprimă sau pronunță cuvintele;

a-i impune copilului să facă sau să execute activități care depășesc capacitatea lui de dezvoltare precum
și a-i interzice sau limita dreptul de a învăța sau a-i îngrădi activitățile de integrare socială;




a-l face martor la abuzuri asupra altor persoane, animale, ființe, lucruri;
inducerea constantă a sentimentului de “frică” sau “pericol” imaginar chiar și prin diverse expuneri la
filme, programe, jocuri nepotrivite (inclusiv pe calculator).

„Exploatarea comercială”


exploatarea copilului prin muncă sau prin alte activități în beneficiul altor persoane sau în detrimentul fizic și
psihic al copilului, al educației, al dezvoltării morale și socio-emoționale a acestuia. Include, fără a se limita, munca
desfășurată de copii.

„Neglijarea copilului”
- este refuzul constant de a-i satisface copilului nevoile fizice și emoționale necesare pentru dezvoltarea
armonioasă și sănătoasă;
- refuzul de a-l hrăni, îmbrăca, adăposti, care poate ajunge până la a-l abandona;
- refuzul de a-l proteja de pericole;
- refuzul de a-l supraveghea pe copil;
- refuzul de a-i asigura un tratament medical adecvat și educație;
- refuzul de a petrece timp cu copilul.
„Program educațional”
Asociația OvidiuRo desfășoară Programe Educaționale, respectiv:








instruirea educatorilor, prin sesiuni de formare organizate în colaborare cu diverse instituții ale statului, ce aparțin
de Ministerul Educației, de Consiliile Județene sau Consiliile locale, diverse persoane autorizate (PFA) să
desfășoare cursuri de educație muzicală, educație aplicativă etc., diverse asociații și fundații ce au ca obiect de
activitate instruirea cadrelor didactice etc.;
distribuirea de materiale educaționale cadrelor didactice care activează la nivelul învățământului preșcolar ;
întâlniri cu copiii și părinții din medii dezavantajate social, în vederea stabilirii unei mai bune înțelegeri a nevoilor
educaționale și de igienă pe care le necesita copiii preșcolari; distribuirea de cărți, materiale educaționale și
produse de igienă în cadrul acestor întâlniri;
organizarea de “caravane medicale” în comunități defavorizate care nu beneficiază de asistență medicală în mod
constant;
organizarea de “ateliere de vară” cu copiii preșcolari, în colaborare cu cadrele didactice din localitățile cu risc mare
de abandon școlar și preșcolar;

„Asociația”


vezi descrierea din preambul (A);

„Politica”


setul de reguli ce trebuie respectate pentru a asigura Protecția copilului

„Angajați”


se referă la toți angajații cu contract de muncă sau de colaborare și la toți furnizorii cu care Asociația are o relație
contractuală (angajați, consultanți, voluntari, stagiari)

„Membrii Consiliului Director”


persoanele fizice ce fac parte, prin statut, din consiliul de conducere al Asociației

„Voluntari”


orice persoană cu drept de muncă, indiferent de rasă, etnie, religie, sex, care participa la activități de interes public
în beneficiul unei persoane sau a unei comunități, organizate de Asociația OvidiuRo. Participarea la activități nu
este remunerată și poate avea loc individual sau în grup.

„Consultanți/ contractori”


persoane fizice care au o relație contractuală, alta decât cea de angajat/ angajator sau voluntar, cu Asociația
OvidiuRo.

„Parteneri”


toate persoanele fizice, cu excepția angajaților, membrilor Consiliului Director, consultanților/ contractorilor și a
voluntarilor, implicate în activitățile Asociației, cum ar fi donatorii, reprezentanți media și ziariști/ jurnaliști,
invitați și vizitatori.

„Donatori”


persoane fizice sau entități ce contribuie financiar sau material la eforturile de bugetare sau de derulare a
programelor Asociației.

„Reprezentanți media și ziariști/ jurnaliști”


reprezentanți ai canalelor media interesate de a desfășura activități jurnalistice sau relații media în legătură cu
activitatea Asociației, fie contractați de Asociație fie desfășurând o activitate independentă.

„Invitați și vizitatori”


toate persoanele fizice care viziteaza sediile Asociației și locurile de desfășurare a Programelor Educaționale,
incluzând și pe cele virtuale/ online.

„Parteneri Strategici”


orice structură legală sau persoană care asigură Asociației un important și esențial sprijin material sau bunuri, pe
baza unei relații contractuale.

„Parteneri”


orice structură legală sau persoană care are orice formă contractuală cu Asociația.

„Furnizori de servicii”


toți furnizorii de servicii aflați într-o relație contractuală cu Asociația.

4. Scopul Politicii
4.1 Scopul Politicii este ca Asociația să aibă cadrul și mecanismele eficiente, necesare pentru a se asigura că fiecare Copil
este protejat față de acțiuni intenționate sau neintenționate care ar putea să-l plaseze în zona de risc sau de a i se face
rău, de către orice membru sau colaborator/ partener al Asociației.

4.2 Aceasta Politică oferă cadrul și orientare pentru toate persoanele asociate cu OvidiuRo, astfel încât:
4.2.1 Angajații Asociației și membrii Consiliului Director, voluntari, consultanti, contractori, Partenerii (donatori,
reprezentanți media și jurnaliști, invitați și vizitatori), Partenerii Strategici, alți Parteneri, Furnizori de servicii,
reprezentanți și persoane asociate cu OvidiuRo sau în colaborare cu Asociația, acționează împreună pentru a crea un
mediu sigur pentru copii, în care copiii sunt protejați în fața oricărei vătămări de orice fel;
4.2.2 Angajații Asociației și Consiliului Director, voluntari, consultanți, contractori, Partenerii (donatori, reprezentanți
media și jurnaliști, invitați și vizitatori), Partenerii Strategici, alți Parteneri, Furnizori de servicii, reprezentanți și persoane
asociate cu OvidiuRo sau în colaborare cu Asociația, sunt informați și înțeleg conceptele legate de protecția copilului și
fac tot posibilul pentru a preveni și a raporta orice încălcare a Drepturilor Copilului;
4.2.3 Riscurile organizaționale și responsabilitatea de protecție a copiilor sunt acoperite prin implementarea unor
proceduri de protecție a copilului, prin bune practici și prin crearea unor standarde organizaționale mandatorii, prin care
să prevină, să rezolve și să răspundă oricăror riscuri apărute în ceea ce privește protecția copilului;
4.2.4 Există dispoziții clare referitoare la mecanismele de raportare în cazul apariției unei suspiciuni despre orice formă de
abuz asupra copilului și/ sau orice formă de violență asupra copiilor;
4.2.5 Există definite consecințe clare în cazul incalcarii drepturilor copiilor.
5. Declarație referitoare la Politică
5.1 Asociația are toleranță zero față de orice formă de abuz sau de violență asupra copiilor. Copii care vin în contact cu
Asociația trebuie să fie protejați față de acțiuni desfășurate intenționat sau neintenționat, care să-i expună oricărui tip de
risc, (de exemplu, dar fără a ne limita la exploatare sexuala, rănire, discriminare sau orice alt tip de vătămare).
5.2 În cadrul tuturor acțiunilor ce îi privesc pe copii, bunăstarea lor este principiul ce guvernează toate intervențiile
Asociației și a partenerilor săi. Asociația se aliniază la principiile Convenției Drepturilor Copilului din 1989 și la actele sale
adiționale, la Declarația Drepturilor Omului (1948), la toate convențiile Națiunilor Unite privind drepturile copilului, la
Convenția Europeană asupra Drepturilor Omului și la Legea Protecției Copilului, toate acestea promovând respectarea
drepturilor copilului.
5.3 Asociația se supune tuturor legilor în vigoare în România.
6. Scopul Politicii
6.1 Politica se va aplica oricărui Copil, fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limba vorbită, religie, opinii
politice sau orice alt fel de opinii, naționalitate sau origine socială, etnie, proprietate, statut prin naștere sau orice alt fel
de statut, existenta sau gradul de existență a unei dizabilități, de părinți sau de reprezentanți legali.
6.2 Politica este menită să promoveze următoarele valori și să atingă următoarele obiective, în timpul derulării
Programelor Educaționale:
6.2.1 Crearea unor programe sigure pentru copii.
Programele noastre sunt create astfel încât să minimizeze riscul de abuz asupra copiilor cu care Asociația vine în contact
sau asupra cărora aceasta are un impact, prin acordarea unei atenții deosebite protecției copilului. Luăm întotdeauna în
considerare interesul copilului, a comunităților din care copilul provine și impactul pe care activitățile noastre îl au asupra
vieților lor personale, valorilor și demnității lor. Suntem angajați înspre a evalua și adresa riscurile pe care Programele
noastre le-ar putea avea asupra vieții copiilor și cum aceștia ar putea fi expuși la riscuri în timpul participării în Programele
Educaționale. Lucrăm continuu pentru a crea strategii și a adapta Programele astfel încât să eliminăm, evităm sau să
diminuăm riscurile la care copiii ar putea fi expuși.

6.2.2 Reducerea riscului la care copiii ar putea fi expuși de către angajații Asociației și membrii Consiliului Director
(angajați, membrii Consiliului Director, voluntari, consultanti, contractori), Partenerii (donatori, reprezentanți media și
jurnaliști, invitați și vizitatori), Partenerii Strategici, alți Parteneri, Furnizorii de servicii, reprezentanții și persoanele
asociate cu OvidiuRo sau în colaborare cu aceasta.
Politica noastră, programele de formare, comunicarea internă și procesul de recrutare sunt create astfel încât să
sublinieze că abuzul și violența asupra copiilor sunt strict interzise, pentru toți angajații Asociației și membrii Consiliului
Director (angajați, membrii Consiliului Director, voluntari, consultanți, contractori), Partenerii (donatori, reprezentanți
media și jurnaliști, invitați și vizitatori), Partenerii Strategici, alți Parteneri, Furnizorii de servicii, reprezentanții și
persoanele asociate cu OvidiuRo sau în colaborare cu aceasta. Toleranța zero față de astfel de posibile manifestări se
traduce într-un set de măsuri severe împotriva persoanei care se dovedește că a încălcat această procedura.
6.2.3 Organizarea de evenimente și activități sigure pentru copii
6.2.4 Folosirea unui set de bune practici în momentul utilizării mijloacelor media, astfel încât să nu existe sau să se reducă
la minim riscul ca informațiile, poveștile, imaginile vizuale (fotografii, filmări) și social media să fie folosite într-un mod
inadecvat.
6.2.5 Crearea unui mediu online sigur.
7. Cui se aplic Politica
7.1 Politica este valabilă pentru toți angajații Asociației și membrii Consiliului Director (angajați, membrii Consiliului
Director, voluntari, consultanți, contractori), Partenerii (donatori, reprezentanți media și jurnaliști, invitați și vizitatori),
Partenerii Strategici, alți Parteneri, Furnizorii de servicii, reprezentanții și persoanele asociate cu OvidiuRo sau în
colaborare cu aceasta.
7.2 Având în vedere complexitatea Programelor Educaționale oferite de Asociație, Politica se va aplica:
7.2.1 În timpul activităților educaționale, tuturor voluntarilor, mentorilor, profesorilor, facilitatorilor, partenerilor
educaționali, partenerilor strategici, reprezentanților autorităților publice locale sau centrale, angajaților, membrilor
board-ului;
7.2.2 În timpul atelierelor, a activităților de învățare, în timpul vizitelor de monitorizare, acasă sau în centre educaționale/
grădinițe/ școli, în comunitate - tuturor celor care vin în contact cu Copiii;
7.3 Angajații și colaboratorii Asociației sunt implicați în mod activ în promovarea siguranței copiilor și a protejării lor
împotriva abuzurilor de orice natură, apărându-le drepturile și interesele.
8. Cod de conduită
8.1 Principiile ce guvernează Codul de conduită
Asociația ia toate măsurile necesare astfel încât toți angajații și persoanele asociate sau în colaborare cu aceasta sa fie
informați și să înțeleagă Codul de conduită în relația cu copii. Aceștia vor respecta următoarele reguli:
8.1.1 Angajații și persoanele aflate într-o relație de colaborare cu aceasta vor identifica și adresa riscurile pentru copii și
vor face în orice moment orice este posibil pentru a le reduce, adresând orice îngrijorări sau incidente imediat ce acestea
apar.
8.1.2 Orice nou membru/ angajat sau colaborator al Asociației va fi informat cu privire la aceasta Politică, va primi o copie
și va semna un formular de luare la cunoștință și angajament (Anexa 1), înainte de a începe orice activitate ce constă în
interacțiunea cu copii.

8.1.3 Orice angajat sau colaborator al Asociației va acționa în concordanță cu rolul și responsabilitățile sale și va face toate
diligențele astfel încât să se asigure că drepturile copiilor sunt respectate și că este prevenită orice formă de abuz sau
violență asupra copiilor.
8.1.4 În orice interacțiune cu Copiii, angajații și colaboratorii țin cont în primul rând de interesul copiilor.
8.1.5 Asociația va asigura sesiuni recurente de informare și instruire a angajaților și colaboratorilor, în ceea ce privește
drepturile copilului. Anul va avea loc un training obligatoriu pe această temă.
8.1.6 Fiecare membru și angajat sau colaborator al Asociației va lua parte la aceste sesiuni de informare și pregătire,
pentru a putea să fie în măsură să recunoască orice caz de abuz sau violență asupra copiilor, să poată adresa posibile riscuri
și să le reducă riscul de apariție, pe perioada desfășurării Programelor Educaționale.
8.1.7 Fiecare membru și angajat sau colaborator al Asociației va aloca timp pentru a participa la aceste sesiuni de formare.
8.1.8 Asociația va păstra dovezi ale participării angajaților, membrilor și colaboratorilor Asociației în astfel de training-uri
dedicate Protecției Copilului (minim un training/ an/ angajat, colaborator, voluntar, membru al Consiliului Director etc)
8.1.9 În plus față de training-ul continuu, angajații de baza ai Asociației, care lucrează direct cu copii, vor participa la
traininguri de Protectia Copilului și vor avea cunoștințele necesare pentru a preveni, recunoaște și adresa riscurile de Abuz
și Violență asupra Copiilor.
8.1.10 Fiecare angajat si colaborator își asumă responsabilitatea de a respecta acest set de reguli.
8.2 Codul de conduită
Toate persoanele cărora li se adresează acest cod de conduită (angajați, membrii ai Consiliului Director voluntari,
consultanți, contractori, colaboratori, parteneri, furnizori de servicii, profesori, reprezentanți media, reprezentanți ai
autorităților locale și centrale etc) se angajează să respecte următoarele reguli de protecție a copilului:
8.2.1 Toți copiii vor fi tratați în mod egal, indiferent de vârstă, gen, sex, naționalitate, etnie, dizabilități, religie sau opinii,
proveniența etnică sau socială, în conformitate cu drepturile omului. Dreptul la demnitate și viață privată al oricărui copil
va fi pe deplin respectat.
8.2.2 Copiii vor fi inconjurati de un mediu sigur și vor fi protejați împotriva oricăror abuzuri sau neglijență.
8.2.3 Copiii vor fi informați într-un mod potrivit vârstei și capacității lor de înțelegere, despre noțiuni referitoare la ceea ce
înseamnă comportamente adecvate și inadecvate, pentru a fi capabili să recunoască forme de abuz și neglijență.
8.2.4 Vor folosi întotdeauna moduri adecvate de comunicare și de contact cu copiii, avându-se în vedere respectarea
demnității și culturii, fără încălcarea dreptului la viață privată.
8.2.5 Nu se vor angaja în contacte fizice neadecvate cu copiii, nu vor iniția și nu vor încuraja relații nepotrivite cu copiii.
8.2.6 Nu vor contacta Copiii cu alt scop în afara celor prevăzute de Programele Educaționale. Nu vor face vizite la domiciliu
în absența unui membru adult al familiei Copiilor, nu îi vor invita pe Copii la domiciliul lor sau în alte locuri in afara
domiciliilor acestora, nu vor angaja activități ce pot fi considerate a fi în afara limitelor profesionale.
8.2.7 Vor organiza activități care să includă mai mult de o persoană prezentă. Nu vor organiza activități care să nu poată
fi vizibile sau auzite de către mai multe persoane. Vor evita petrecerea timpului alături de un copil, dacă o altă persoană
adultă nu poate participa la acea activitate.
8.2.8 Violența este strict interzisă și nu va fi aplicată Copiilor, indiferent de forma în care se manifesta (verbală, emoțională
sau fizică).

8.2.9 Cei cărora li se aplică aceasta Politică (vezi punct 7), nu se vor afla sub influența băuturilor alcoolice sau a altor
substanțe toxice sau interzise, nu vor fuma, nu vor consuma alcool sau alte substanțe toxice când interacționează cu
Copiii, nu vor furniza Copiilor astfel de substanțe și nu le vor permite copiilor să consume astfel de substanțe în prezența
lor.
8.2.10 Nu vor dormi în apropierea copiilor decât dacă este absolut necesar, caz în care este nevoie de aprobarea unui
supervizor, ideal fiind să mai existe, în această situație, încă un adult prezent.
8.2.11 Nu se vor implica în relații amoroase cu copiii sau cu membri ai familiei lor.
8.2.12 Nu vor oferi copiilor și familiilor lor cadouri (bani, obiecte etc), în afara de cele din programele Asociației.
8.2.13 Angajații Asociației și colaboratorii vor căuta să identifice potențiale riscuri pentru copii și să organizeze activități
sigure pentru copii. Copiii nu vor fi lăsați niciodată nesupravegheați.
8.2.14 Angajații Asociației și colaboratorii vor avea o conduită model pentru Copii și nu vor fi violenți față de alte persoane,
nu vor folosi un limbaj explicit sau violent, în prezența Copiilor. Angajații și colaboratorii Asociației se vor purta
întotdeauna cu integritate și decentă, în acord cu cele mai înalte standarde morale.
8.2.15 Angajații și colaboratorii vor raporta orice incident care ar putea fi calificat ca fiind Abuz sau Violență față de Copii,
chiar dacă abuzul are loc în cadrul sau în afara Asociației.
8.2.16 Angajații și colaboratorii vor asigura confidențialitatea Copiilor și a părinților lor și vor respecta regulile în ceea ce
privește siguranța online a Copiilor.
8.3 Comportamente pentru a fi modele ce au un stil de viață sănătos
8.3.1 Având în vedere că cei mici îi privesc pe adulți ca pe modele de urmat și învață din atitudinile și comportamentele
acestora, toți adulții ce interacționează cu Copiii în cadrul Programelor Educaționale ale Asociației vor promova un stil de
viață sănătos.
De aceea, adulții care interacționează cu Copiii în cadrul Programelor Educaționale ale Asociației:
8.3.2 Vor avea o atitudine nediscriminatorie față de rasă, etnie, religie, vârstă, gen, opinii politice, dizabilități, orientare
sexuală;
8.3.3 Vor avea atitudini lipsite de violență față de ei înșiși, față de cei din jur, oameni, animale sau mediu;
8.3.4 Vor afișa obiceiuri de nutriție sănătoase ( mâncăruri și băuturi fără zahăr, fără alcool, fără cartofi prajiti sau băuturi
carbogazoase);
8.3.5 Nu vor consuma substanțe toxice sau interzise și nu vor fuma în prezența copiilor;
8.3.6 Vor respecta regulile de protecție personală și vor folosi echipament de protecție, atunci când este necesar;
8.3.7 Nu vor iniția și nu vor participa în activități periculoase pentru ei și pentru cei din jur;
8.3.8 Nu vor arunca gunoiul decât în locuri special amenajate și vor recicla;
8.3.9 Vor promova interacțiuni sănătoase în social media;
8.3.10 Nu vor impune Copiilor propriile păreri și crezuri legate de religie, politică, orientări sexuale;
8.4. Siguranța online
Asociația își dorește să reducă la minimum riscul folosirii inadecvate a informațiilor și a conținutului vizual referitor la
Copii.

Angajații și alte persoane colaboratoare ale Asociației vor respecta următoarele reguli:
8.4.1 Fiecare angajat si colaborator al Asociației va fi informat despre politica de protecție a datelor personale (GDPR) a
Asociației, pentru a putea respecta viața privata si siguranta Copiilor. În mod particular, în momentul folosirii de imagini
sau filme sau orice alt conținut vizual ce pot duce la identificarea unei persoane, Angajații și alți colaboratori ai Asociației
trebuie să se asigure că au baza legală pentru a procesa datele personale ale acesteia.
8.4.2 Fiecare angajat și colaborator al Asociației trebuie să se asigure că respectă demnitatea, integritatea și dreptul la
viața privată a fiecărui Copil. Imaginile copiilor trebuie să nu le afecteze în niciun fel demnitatea, incluzând aici și
îmbrăcămintea sumară sau expunerea în poziții neadecvate.
8.4.3 Fiecare angajat și colaborator al Asociației trebuie să se asigure că păstrează confidențialitatea identității Copiilor și
că respectă dreptul lor la viața privată. Detaliile ce însoțesc imaginile, filmările sau descrierile trebuie să nu permită
identificarea Copilului sau a comunității din care face parte. Imaginile nu trebuie sa conțină imagini ale unor clădiri
cunoscute și ușor recognoscibile, însemne geografice sau semne de circulație/ rutiere care să permită identificarea și
localizarea Copilului. De asemenea, este interzisă geolocația, în particular trebuie anulată capacitatea dispozitivelor
electronice de a înregistra locație, în momentul fotografierii sau înregistrării video.
Copiii nu trebuie să fie tăguiți în social media cu conturile lor personale.
8.4.4 Având în vedere angajamentul OvidiuRo de a respecta demnitatea și dreptul la viață privată al Copiilor, nu se vor
face fotografii sau/ și filmari cu un copil care nu este dornic să participe la sesiunea foto sau video, chiar dacă în prealabil
a fost obținut acordul parental.
8.4.5 Strângerea conținutului foto/ video trebuie să fie o experiență plăcută și pozitivă pentru Copii, asigurând Copiilor
potențial de învățare și de dezvoltare personală. Copiii nu vor fi solicitați să pozeze în imagini care sa îi expusă la risc, fizic
sau mental, atât în momentul documentării cât și în momentul utilizării acestora.
8.4.6 Copiii nu vor fi niciodată puși în situații sau contexte erotice, seducătoare sau provocatoare, chiar și în situația în care
se face referire la traficul sexual. Copiii vor apărea îmbrăcați decent, nu vor fi fotografiați și filmați fără îmbrăcăminte sau
cu îmbrăcăminte sumară sau transparentă.
8.4.7 În cazul invatamantului online, acesta trebuie sa se desfășoare în condiții de siguranță pentru copii, așa cum este
descrisă în Anexa 6, Ghid practic pentru siguranța online.
9. Acorduri cu partenerii
9.1 Prin persoanele asociate sau aflate în colaborare cu Asociația ne referim la parteneri, donatori, alte ONG-uri, autorități
locale și centrale, furnizori de servicii, reprezentanții mass-mediei. Toți aceștia trebuie să se angajeze să respecte această
Politică sau să aibă o politică proprie asemănătoare, care să fie guvernată de aceleași principii de Protecție a Copilului, în
situația în care se află în contact cu copiii.
9.2 Partenerii se angajează să respecte Politica și să fie preocupați de siguranța copiilor.
9.3 În toate interacțiunile cu Partenerii săi, Asociația urmărește principiile de mai jos, pentru a asigura Protecția Copiilor:
9.4 Face o evaluare asupra Partenerului, în ceea ce privește Protecția Copilului, astfel:
9.4. Se va semna separat un parteneriat cu fiecare Partener, cu referire la modalitatea în care cele două părți se angajează
să se susțină reciproc, pentru a se asigura Protecția Copilului.
9.4.2 Parteneriatul va conține detalii despre zona de raportare a posibilelor riscuri de abuz și violență asupra copiilor,
despre responsabilitatea de raportare, despre modalitatea de comunicare între cele 2 părți.

9.4.3 Parteneriatul va conține detalii despre modalitatea de reziliere a contractelor comune, pentru situația în care
Protecția Copilului este încălcată.
10. Încălcarea Politicii
10.1 Orice încălcare a prezentei Politici va fi sancționată de către managerul responsabil de protecția copilului, ținând cont
de următoarele:
i. gravitatea încălcării Politicii și impactul real asupra copilului
ii. comportamentul celui care a încălcat Politica, înainte de încălcarea acestei, în timpul și după încălcarea ei, precum și de
efortul pe care persoana în cauza îl depune pentru a minimiza impactul asupra copilului.
10.2 Orice încălcare a acestei Politici va fi sancționată în concordanță cu legile în vigoare și poate duce chiar la concedierea
sau rezilierea contractului de voluntariat al persoanei ce a încălcat Politica.
10.3 Orice încălcare a acestei Politici de către un Partener, încălcare ce s-a soldat cu efecte asupra Copilului, va duce la
rezilierea parteneriatului între Asociație și Partener.
11. Procedura de recrutare a membrilor esențiali ai Asociației
11.1 Asociația se angajează să aibă o procedură detaliată pentru recrutarea membrilor și a personalului sau de bază. În
sensul prezentei politici, membrii personalului de bază ai Asociației, se referă la acei membri care interacționează frecvent
cu copiii și care sunt puternic implicați în implementarea programelor educaționale. Procesul de recrutare a personalului
de bază al Asociației urmează regulile de mai jos:
11.1.1 Dosarul de angajare pentru fiecare membru de bază al Asociației trebuie să includă următoarele:
- curriculum vitae;
- documentație care confirmă identitatea și calificările relevante;
- certificarea integrității comportamentului, conform Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire
la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;
11.1.2 Fiecare persoană care solicită o funcție în cadrul personalului de bază al Asociației va fi intervievată de cel puțin o
persoană care are experiență relevantă și cunoștințe solide în protecția copilului și psihologia umană;
11.1.3 Interviul trebuie să includă anumite întrebări pentru a determina valorile candidatului în legătură cu protecția
copilului.
12. Procesul de recrutare pentru alți membri ai personalului
12.1 Având în vedere că alți membri ai personalului pot avea contact cu copiii și pot juca un rol în protejarea copiilor,
Asociația se angajează să dezvolte procese de recrutare pentru alți membri ai personalului pentru a se asigura că
principiile de protecție a copiilor sunt respectate. Fiecare membru al personalului neesențial va fi supus unui interviu cu
cel puțin o persoană care are experiență relevantă și cunoștințe solide în materie de protecția copilului și psihologie și
interviul va căuta să determine valorile candidatului în raport cu protecția copiilor.
12.2 Dosarul candidatului la o funcție de membru al personalului neesențial al Asociației va include în mod obligatoriu
documentația care confirmă identitatea angajaților și certificarea integrității comportamentului conform Legii nr.
118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a
unor persoane sau asupra minorilor;

13. Mecanism de protecția copilului și raportare
13.1 Mecanismul de raportare va fi supus următoarelor principii de bază:
i. Fiecare persoană (presupusul autor sau presupusa victimă) va fi tratată corect.
ii. Orice persoană va fi considerată nevinovată până când vinovăția sa va fi stabilită printr-o hotărâre definitivă. Nicio
persoană nu va fi trasă la răspundere în conformitate cu regulile din prezentul regulament, cu excepția cazului în care
presupusa conduită este stabilită dincolo de orice îndoială. Asociația va anunța autorităților competente orice suspiciune
de abuz asupra copilului sau violență asupra copiilor din cadrul organizației, completând modelul de raportare atașat aici
ca Anexa 3.
iii. Fiecare copil are dreptul de a fi ascultat, protejat și susținut în cazul în care raportează orice comportament care poate
fi considerat inadecvat.
iv. În orice moment, trebuie respectată confidențialitatea celor implicați.
v. Fiecare raport făcut de un copil sau de o altă persoană (inclusiv alți membri ai personalului Asociației) va fi tratat cu
seriozitate.
vi. Asociația nu este o agenție de protecție a copilului și, prin urmare, trebuie să trimită orice suspiciune autorităților
competente și nu va efectua nicio anchetă internă prealabilă.
13.2 Roluri și responsabilități ale echipei de protecție a copilului
13.2.1 Managerul pentru protecția copilului va fi directorul operațional al Asociației OvidiuRo.
13.2.2 Managerul pentru protecția copilului va avea următoarele atribuții:
i. supraveghează punerea în aplicare a politicii de protecție a copilului;
ii. va supraveghea activitatea ofițerilor de protecție a copilului; și
iii. trebuie să se asigure că au fost luate toate măsurile disciplinare în legătură cu persoanele care au încălcat Politica de
protecție a copilului.
13.2.3 Ofițerul pentru protecția și protecția copilului va fi secretarul Consiliului Director al Asociației.
13.2.4 Ofițerul pentru protecția și protecția copilului. trebuie să fie instruit corespunzător și să aibă următoarele atribuții:
i. să coordoneze și să dezvolte planuri și programe de protecție a copilului;
ii. să păstreze înregistrări scrise ale tuturor suspiciunilor de abuz, asigurându-se că aceste înregistrări sunt stocate într-un
mod sigur și păstrate separat de fișierul copilului respectiv;
iii. trimite suspiciuni de abuz asupra copiilor sau violență împotriva copiilor către autoritățile competente, în urma unei
analize interne;
iv. să se asigure că toți membrii personalului semnează pentru a indica că au recunoscut și au înțeles Politica de protecție
a copilului;
v. să se asigure că toți membrii personalului sunt instruiți corespunzător în domeniul protecției copilului; în acest sens,
ofițerul pentru protecția copilului păstrează listele de prezență ale membrilor personalului la instruirile desemnate de
protecție a copilului;
vi. să se asigure că Politica de protecție a copilului este actualizată anual, reflectând modificările legislative;

vii. să elaboreze unui cadru de monitorizare a implementării politicii de protecție a copilului în toate programele
Asociației.
13.2.5 Asociația poate, dacă va consideră necesar, să numească și o persoană care să acționeze ca ofițer adjunct pentru
protecția și protecția copilului. Ofițerul adjunct pentru protecția și protecția copilului va fi instruit corespunzător și va
sprijini ofițerul pentru protecția și protecția copilului în exercitarea atribuțiilor sale. Ofițerul adjunct pentru protecția și
protecția copilului ar putea, în absența ofițerului pentru protecția și protecția copilului, să îndeplinească acele funcții
necesare pentru a asigura siguranța și protecția continuă a copiilor.
13.3 Mecanism intern de raportare
13.3.1 Fiecare membru al personalului sau orice colaborator are obligația de a raporta ofițerului pentru protecția copilului
utilizând modelul de raportare atașat aici ca Anexă 3:
a. dacă un copil afișează semne care indică faptul că este abuzat / neglijat sau ar fi putut fi abuzat / neglijat. Aceasta include
și situația în care un copil a dezvăluit orice informație despre faptul că a fost abuzat / neglijat sau că știe despre un alt copil
care a fost abuzat/ neglijat.
b. dacă remarcă orice comportament suspicios al personalului (plătit sau voluntar), părinți, vizitatori etc
13.3.2 Raportarea trebuie făcută în maximum 24 de ore.
13.3.3 Este responsabilitatea fiecărui membru al personalului sau a oricărui colaborator care și-a exprimat îngrijorarea cu
privire la siguranța unui copil să se asigure că preocupările lor au fost luate în considerare.
13.4 Mecanism de raportare externă
13.4.1 Odată notificat despre o suspiciune de abuz, ofițerul pentru protecția și protecția copilului va proceda la gestionarea
cazului și la luarea măsurilor relevante pentru a asigura copilul presupus abuzat.
13.4.2 Dacă presupusul făptuitor este membru al personalului, managerul pentru protecția copilului trebuie să elimine
inițial această persoană de la orice contact cu copiii.
13.4.3 Raportarea externă trebuie făcută în maximum 24 de ore.
14. Actualizarea Politicii
14.1 Această Politică va fi actualizată cel puțin o data la trei ani sau de cate ori se considera a fi necesar, pe baza
modificărilor legislative sau a necesităților legate de protecția copilului identificate în timpul implementării Programelor
15. Autoritățile de contact relevante
Educaționale ale Asociației.
15.1 Asociația trebuie să păstreze o listă cu autoritățile cărora trebuie să li se raporteze abuzul asupra copiilor sau violența
împotriva copiilor. Lista cuprinde următoarele:
15.1.1 Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, ce funcționează în cadrul
Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
15.1.2 Instituțiile generale pentru protecția socială și protecția copilului, subordonate și finanțate de consiliile județene;
15.1.3 Servicii publice de asistență socială;
15.1.4 Numărul european de asistență pentru copii (116 111) administrat de Asociația pentru asistență pentru copii.

15.1.5 Ombudsmanul (Avocatul) copiilor
Anexa 1: Formular de luare la cunoștință și acceptare a Politicii de Protecție a Copilului
Anexa 2: Mecanismul de raportare
Anexa 3: Formular de raportare a suspiciunii de abuz
Anexa 4: Indicatori ai abuzului
Anexa 5: Ghid de bune practici în comunicare, pentru a asigura Protecția Copilului
Anexa 6: Ghid de bune practici ale învățării online

ANEXA 1
DECLARAȚIE DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ ȘI ACCEPTARE A POLITICII PRIVIND PROTECȚIA COPILULUI, A ASOCIAȚIEI
OVIDIURO
Subsemnatul ……………………………………………………….,deținător al cărții de identitate seria ……, nr. ………..., cod numeric
personal ……………………………..., în calitate de ………………………………(angajat/ voluntar/ colaborator) al Asociației
OvidiuRo, mă oblig prin prezenta să respect, în activitatea mea desfășurată la Asociația OvidiuRo sau în activitățile pe
care le voi desfășura legate de rolul meu în cadrul Asociației OvidiuRo și a Programelor Educaționale ale acesteia,
protecția drepturilor copiilor, așa cum acestea sunt prevăzute de Politica privind protecția copilului a Asociației OvidiuRo,
de reglementările naționale și internaționale aplicabile în domeniul protecției copilului, reguli pe care le-am citit, înțeles
și acceptat.
Declar prin prezenta că am primit o copie a Politicii privind protecția copilului a Asociației OvidiuRo și mă oblig să respect
și să îmi desfășor activitatea în conformitate cu aceasta, chiar și în cazul în care aceasta ar prevedea un standard mai ridicat
de protecție a copilului decât cerințele minime legale. De asemenea, mă oblig să particip anual la cel puțin un program de
pregătire specializată pe tema protecției copilului, organizat, susținut sau recomandat de către Asociația OvidiuRo.
Mă oblig, de asemenea, să raportez orice incident care ar ajunge la cunoștința mea sau pe care îl suspectez, de
nerespectare a Politicii privind protecția copilului a Asociației OvidiuRo, de comportament neadecvat împotriva copiilor
sau de încălcare a drepturilor acestora ce ar putea avea loc în contextul activității Asociației OvidiuRo sau în legătură cu
aceasta, de către subiecții Politicii privind protecția copilului a Asociației OvidiuRo.
Cunosc faptul că încălcarea Politicii privind protecția copilului a Asociației OvidiuRo, comportamentul neadecvat față de
copii sau încălcarea drepturilor acestora poate reprezenta abatere disciplinară (gravă, după caz) așa cum acest termen
este definit de legislația muncii și poate duce la încetarea contractului meu de muncă încheiat cu Asociația OvidiuRo, cu
respectarea procedurilor prevăzute de legislația muncii din România sau, după caz, la excluderea mea din Programele
Educaționale ale Asociației.
Declar, de asemenea, că nu am înscrise infracțiuni în cazierul judiciar și că nu cunosc niciun motiv pentru care aș putea fi
considerat nepotrivit pentru a lucra cu copiii.
În sensul prezentei, Asociația OvidiuRo se referă la Asociația OvidiuRo, persoană juridică română cu scop nepatrimonial,
având sediul în Str. Nordului Nr.17, Bl. 17, Ap. 7, Bacau, 600241, înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor și
Fundațiilor sub nr 18/A din 28.04.2004, cod de înregistrare fiscală 16405035.
Data:
Nume și prenume:
Semnătura:

ANEXA 2: MECANISM DE RAPORTARE A POSIBILULUI ABUZ
Dacă aveți o suspiciune de posibil abuz și încălcare a drepturilor copiilor, efectuat de un angajat, voluntar,
contractant, angajat al partenerilor Asociației OvidiuRo, sau de o persoană externă activității Asociației OvidiuRo:
1. completați formularul de raportare;
2. trimiteți-l la următoarea adresă: safe@ovid.ro. Destinatarii sunt managerul de protecție a copiilor, ofițerul și
ofițerul adjunct de protectie a copilului.
Pașii următori:
1. În 24 de ore veți primi o confirmare de primire a recomandării.
2. Managerul de protecție a copilului va analiza, va investiga problema și va decide dacă plângerea:
→va fi tratată în conformitate cu procedura internă de protecție a copilului (luarea măsurilor relevante și
monitorizarea evoluției la nivel local)
→ ar trebui să ajungă la autorități, caz în care organizația va trimite o sesizare oficială (la serviciile de asistență
socială sau la poliție) și va urmări evoluția circumstanțelor.
3. După tratarea unei plângeri / raport, managerul pentru protecția copilului va analiza dacă politica de
protecție a copilului trebuie adaptată.
Pentru a decide căile de acțiune, interesul superior al copilului este primordial.
Înregistrările plângerilor / rapoartelor sunt păstrate în cadrul organizației.
Rapoartele sunt tratate cu confidențialitate.
Subiectul plângerii și toți martorii trebuie să coopereze pe deplin și deschis cu investigațiile și audierile interne.
Investigațiile interne legate de acuzațiile de comportament infracțional urmează să fie discutate cu autoritățile
oficiale.
ANEXA 3: FORMULAR DE RAPORTARE A UNUI POSIBIL ABUZ ASUPRA COPILULUI

Numele copilului:
Numele persoanei care depune raportul:
Data raportului:
Detalii despre suspiciune: (includeți toate detaliile pe care le aveți în momentul raportului cu privire la cine a
săvârșit posibilul abuz, în ce constă posibilul abuz, când și unde a avut loc posibilul abuz. Explicați de ce considerați
ca cele descrise constituie un posibil abuz și de ce ați decis să raportați incidentul).
ANEXA 4: INIDICATORI DE ABUZ
Semne de posibil abuz fizic
• Leziuni sau arsuri recurente inexplicabile.
• Scuze improbabile sau refuzul de a explica leziunile.
• Purtarea hainelor pentru a acoperi rănile, chiar și pe timp cald.
• Refuzul de a se dezbrăca pentru a face exerciții fizice.
• Plasturi.
• Fugă cronică.
• Teama de ajutor medical sau examinare.
• Tendințe autodistructive.
• Agresiunea față de ceilalți.

• Teama de contact fizic.
• Recunoașterea faptului că sunt pedepsiți, dar pedeapsa este excesivă (cum ar fi un copil care este bătut în fiecare
seară pentru „a-l face să studieze”).
• Teama de a fi contactat suspectul de abuz.
Semne de posibil abuz emoțional
• Dezvoltarea fizică, mentală și emoțională întârziate.
• Tulburări bruște ale vorbirii.
• Lipsa stimei de sine („Sunt prost, urât, fără valoare etc.”).
• Reacție excesivă la greșeli.
• Frica extremă de orice situație nouă.
• Răspuns inadecvat la durere („Merit acest lucru”).
• Comportament neurotic (legănare, răsucire a părului, auto-mutilare).
• Extreme de pasivitate sau agresivitate.
Semne de posibila neglijare
• Foame constanta.
• Igienă personală precară.
• Oboseală constantă.
• Starea proastă a îmbrăcămintei.
• Răni.
• Probleme medicale netratate.
• Fără relații sociale.
• Tendințe distructive.
Semne de posibil abuz sexual
• Probleme medicale precum mâncărime cronică, durere la nivelul organelor genitale, infecții cu transmitere
sexuală (ITS), sarcină.
• Alte reacții extreme, cum ar fi depresia, auto-mutilarea, încercările de sinucidere, fuga, supradozele, anorexia.
• Schimbări de personalitate, nesiguranță, nevoia de a se atașa excesiv de o persoană.
• Regresarea la modele de comportament din copilăria timpurie, cum ar fi suptul degetului mare sau folosirea
jucariilor (în cazul copiilor cu vârste mai mari).
• Pierderea bruscă a poftei de mâncare sau consumul compulsiv.
• Tendință de auto-izolare
• Incapacitatea de concentrare.
• Lipsa de încredere sau frica față de o persoana cunoscuta (educatoare, părinte, ingrijitoare, etc)
• Micțiune necontrolată , coșmaruri.
• Îngrijorare la îndepărtarea hainelor.
• Desenarea unor imagini sexuale explicite.
• Încercarea de a fi perfect; reacționare excesiva la critici.
Un copil poate fi supus unei combinații de diferite tipuri de abuz. De asemenea, este posibil ca un copil să nu
prezinte semne exterioare și să ascundă ceea ce i se întâmplă.

ANEXA 5: GHID DE BUNE PRACTICI ÎN COMUNICARE, PENTRU A SE ASIGURA PROTECȚIA COPILULUI
Această secțiune ia în considerare acțiunile care trebuie întreprinse pentru a se asigura că protecția este inclusă
în toate inițiativele de comunicare.
Responsabilul de comunicare al Asociației va fi întotdeauna consultat pentru îndrumări specifice, inclusiv modul
de abordare a oricărui exercițiu de comunicare și de lucru cu jurnaliștii și mass-media.
Considerăm că este responsabilitatea noastră să realizăm toate comunicările, atât online, cât și offline, într-un
mod sigur și de încredere.
Atunci când se utilizează în mod public povești și / sau imagini ale copiilor, trebuie luate întotdeauna în
considerare interesul lor superior, având în vedere toate riscurile potențiale legate de protecție la care pot fi
expuși. Este esențial să minimizați riscul utilizării necorespunzătoare a informațiilor, poveștilor și imaginilor
(fotografii, videoclipuri sau rețele sociale) și este de o importanță capitală să le respectați demnitatea și
drepturile, inclusiv dreptul la viață privată și dreptul lor de a fi ascultați.
Următoarele linii directoare trebuie respectate întotdeauna:
• Consimțământul copilului și al părintelui / tutorelui / tutorelui va fi întotdeauna obținut înainte de a lua un
interviu / fotografie / înregistrări video ale unui copil și să se explice utilizarea (utilizările) intenționată (e) a
acestuia. Implicațiile utilizării sale, inclusiv riscurile și posibilele consecințe negative, în special în cazul în care
imaginile vor fi utilizate online, trebuie, de asemenea, explicate. Formularele de consimțământ adecvate copiilor
ar trebui utilizate pentru obținerea consimțământului de la copii și, acolo unde este posibil, copilului și familiei ar
trebui să li se arate materialul înainte de a fi publicat. Consimțământul trebuie întotdeauna obținut de la părinte.
Având în vedere angajamentul Asociației OvidiuRo de a respecta demnitatea și dreptul la viață privată al copiilor,
nu va fi făcută nicio fotografie, videoclip sau interviu cu un copil reticent, chiar dacă a fost obținut consimțământul
părinților sau dacă el / ea a fost de acord anterior.
• În cazul interviurilor cu copii - copilul și tutorele acestuia trebuie să fie întotdeauna informați că vorbesc cu un
reporter, care este scopul interviului și utilizarea intenționată a acestuia.
• Nu trebuie folosite niciodată întrebări, atitudini sau comentarii care sunt emit judecăți sau sunt insensibile la
valorile culturale, punând copilul în pericol / expunându-l la umilință / reactivând durerea de la evenimente
traumatice.
• Toți fotografii / jurnaliștii contractați vor fi verificați corespunzător și referința verificată.
• Niciun fotograf sau cineast nu are voie să petreacă timp sau să aibă acces la copii fără supraveghere.
• În cazul în care riscul de stigmatizare este ridicat, ar trebui luate măsuri suplimentare (ascunderea fețelor,
utilizarea pseudonimelor, locații geografice vagi), inclusiv în materialele jurnalistice.
• Imaginile copiilor nu ii vor arăta în ipostaze sau ținute necorespunzătoare care ar putea fi interpretate ca
sugestive din punct de vedere sexual sau în moduri care au un impact negativ asupra demnității sau a vieții
private.
• Nu vor fi atașate detalii la imagini și / sau incluse în povești (informații personale: numele complet / data nașterii
/ numele complete ale membrilor familiei sau locația), care ar putea dezvălui identitatea sau locația copilului,
făcându-l posibil de urmărit. De asemenea, clădirile sau semnele distinctive nu vor fi incluse în nicio imagine,
deoarece fac posibila identificarea locației copilului. Etichetarea geografică a imaginilor ar trebui să fie
dezactivată la realizarea fotografiilor.
• În ceea ce privește fotografiile de grup: tuturor persoanelor din grup li se va explica utilizarea intenționată a
fotografiei și consimțământul trebuie obținut de la fiecare persoană. Orice persoană care dorește să renunțe este
îndreptățită să facă acest lucru.

Nici o plată sau orice altă formă de compensare nu va fi acordată copiilor sau părinților în schimbul interviului, fotografiei
sau consimțământului lor.

ANEXA 6: GHID DE BUNE PRACTICI ALE INTERACȚIUNII ONLINE (pentru profesori, educatori și alți practicieni care
interacționează online cu copiii)
Principii
Fiți la curent cu ceea ce înseamnă siguranța online! Profesorii, educatorii și mentorii și alți specialiști în învățământ ar
trebui să fie la curent cu informațiile relevante de siguranță online, să discute și să informeze copiii despre siguranța online
și să fie un model pentru ei. Folosiți metode adecvate și sigure pentru a contacta copiii și familiile - instrumentele aprobate
/ puse la dispoziție de unitatea / organizația de învățământ. Asigurați-vă că parolele utilizate pentru a accesa platformele
sunt cunoscute de copii și nu le partajează pe alte rețele. Comunicați cu mult timp în avans cu părinții și copiii despre
programul cursurilor, platforma pe care vă conectați cu copiii, durata sesiunii. Comunicați cu copiii numai în timpul
programului de lucru și în cadrul programului convenit cu personalul Asociației OvidiuRo. Nu comunicați cu copiii în timpul
nopții.
Confidențialitatea și utilizarea imaginilor personale
Consimțământul copilului și al părintelui / tutorelui va fi întotdeauna obținut înainte de a fi efectuate orice înregistrări foto
/ video ale unui copil și se explică utilizarea (utilizările) intenționată (e). Nu partajați pe rețelele sociale sau alte aplicații
fotografii, videoclipuri, înregistrări ale copiilor. Doar dacă este absolut necesar să înregistrați o sesiune în scopuri didactice
/ organizatorice, asigurați-vă că cei mici sunt informați că sunt înregistrați și că accesul la aceste date este sigur, iar
imaginile cu copii nu sunt distribuite online. Sesiunile nu trebuie înregistrate, cu excepția cazului în care echipa Asociației
OvidiuRo prevede altfel.
Prevenirea abuzului online
Utilizarea violenței verbale sau scrise, atât în relația copil-adult, cât și între copii nu este tolerată. 28,5% dintre copii spun
că interacționează online cu persoane pe care nu le cunosc. 69% dintre copii spun că au asistat la un eveniment de
agresiune online. Discutați siguranța online și hărțuirea cibernetică cu copiii. Acest lucru le va permite să recunoască când
se întâmplă un astfel de eveniment și pot să-l raporteze. Comportamentul trebuie să rămână profesional, chiar dacă
interacțiunile cu copiii au loc într-un mediu mai informal, de acasă.
De exemplu: profesorii vor fi atenți la îmbrăcăminte, nu se vor expune la circumstanțe nepotrivite și vor evita să fie în pat
în timpul conferințelor/ lecțiilor.
Identitatea digitală
Adresele dvs. de e-mail și ID-urile ar putea fi vizibile pentru copii și colegi. Este recomandat să utilizați adrese de e-mail și
ID-uri profesionale, evitând poreclele.
Protejarea copiilor
Este posibil să asistați sau să aveți îngrijorări cu privire la abuzul asupra copiilor (de exemplu, imagini cu copilul fiind
împărtășite pe alte platforme web, copilul fiind contactat online de adulți necunoscuți, fiind victima agresiunii cibernetice
sau copilul fiind abuzat acasă). Vă rugăm să contactați echipa de protecție a copilului sau autoritățile de protecție a
copilului, în funcție de situație, dacă sunteți la curent sau chiar ați asistat la abuz asupra copiilor.
Securizarea conexiunii
Asigurați-vă că întâlnirea dvs. online are o parolă / un cod unic de acces securizat și parola / codul nu sunt partajate cu alte
persoane. În cazul cadrelor didactice, dispozitivul pe care îl utilizați pentru clasă nu ar trebui să fie utilizat de alte persoane
din familia dvs. sau, dacă da, că documentele și folderele școlii au acces restricționat.

Recomandări
Accesul copiilor la întâlnirile online ar trebui să fie sigur, prin urmare:
• Link-urile către lecțiile / întâlnirile private care pot face copiii ușor de identificat nu ar trebui să fie distribuite public
(lecțiile care au numele copiilor afișate, imagini, numere de telefon sau alte date de identificare).
• Accesul la întâlnirea online ar trebui să fie securizat prin parole sau coduri unice care nu ar trebui să fie partajate pe
rețelele sociale sau pe alte canale de comunicare publice.
• Atunci când decideți să utilizați o anumită platformă, trebuie verificate condițiile de utilizare, în special pentru detalii
privind restricțiile de vârstă. Ar trebui obținută aprobarea părinților pentru utilizarea diferitelor platforme.
În timpul întâlnirilor online:
• Profesorii / educatorii / mentorii trebuie să aibă întotdeauna lista de prezență a copiilor care trebuie să participe la
sesiunea de lucru online.
• Dacă lecția este deschisă, de tip webinar (oricine poate participa), trebuie să se asigure că identitatea copiilor participanți
nu este vizibilă (nume, adrese de e-mail, număr de telefon, ID, imagini, videoclipuri).
• Profesorii / educatorii / mentorii trebuie să verifice în permanență cine participă la lecție (dacă este vorba de lecții audio
sau video) și, dacă observă participări neobișnuite, ar trebui să ia măsuri imediate, să verifice identitatea participanților,
să elimine persoanele suspecte din sesiune , sau chiar sa închidă sesiunea imediat.
• Pentru copii, utilizarea camerelor web poate fi un factor de stres. Se pot simți expuși, inconfortabili cu aspectul casei lor
sau inconfortabili cu lucrurile care se întâmplă în jurul lor. Nu toți copiii se bucură de intimitatea propriei camere sau a unui
spațiu de învățare. Copiii nu ar trebui să fie obligați să-și pornească camerele web. Recomandarea generală a Asociației
OvidiuRo este să nu porniți camerele web pentru copii în timpul întâlnirilor online.
• În cazul lecțiilor online, politica Asociației OvidiuRo este să permită deschiderea camerelor pentru verificarea identității
copiilor și de fiecare dată când apare o suspiciune cu privire la identitatea participantului.
• Chiar și adulții pot să nu se simtă confortabil cu aspectul casei lor sau cu lucrurile care se întâmplă în jurul lor.
Puteți alege un colț din casa dvs. care să fie neutru și care să vă permită să fiți singur în fața camerei web sau a spațiului
de învățare pe care îl creați.
Protejarea imaginii și identității copiilor online ar trebui să fie o prioritate absolută. In acest sens:
• În timpul interacțiunilor online cu copiii este interzis să faceți capturi de ecran sau imagini sau nume de copii, fețe.
Capturile de ecran pot fi realizate doar de echipa Asociației OvidiuRo în scopuri de documentare și comunicare.
Profesorii / educatorii / mentorii nu trebuie să posteze pe conturi personale de social media sau în alte forme de
comunicare (pagini oficiale de social media ale școlilor, grupuri pentru menținerea comunicării cu elevii și părinții pe social
media), imagini realizate în timpul întâlnirilor online unde identitățile copiilor sunt vizibile (nume, imagini, adrese de email, numere de telefon, imagini video).
• Copiii nu ar trebui niciodată încurajați să dezvăluie, în interacțiunile online, adresa unde locuiesc sau unde pot fi găsiți.

• De asemenea, copiii nu vor fi încurajați să-și publice numărul de telefon, adresa de e-mail, ID-ul în timpul unei lecții
online (indiferent dacă este vorba de interacțiune directă, video / audio sau chat). Dacă aceste tipuri de informații sunt
necesare pentru facilitarea interacțiunii online (de exemplu: atunci când un copil nu poate fi contactat), profesorii vor
contacta părinții.
• Profesorii / educatorii / mentorii ar trebui să evite conectarea și conversația cu copiii prin intermediul conturilor de
socializare. (de exemplu, Facebook, Instagram, TikTok etc.).

Această politică a fost aprobată de Consiliul Director al Asociației OvidiuRo, la ședința consiliului care a avut loc pe 16 aprilie
2021.

