Przepisy “Wytycznych dotyczących
ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej”
(normy ogólne i szczegółowe)

Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży
w diecezji pelplińskiej obejmują następujący zakres:
Preambuła
I Osoby oraz podmioty, których normy dotyczą
II Normy ogólne
III Normy szczegółowe
IV Rozpoznawanie sygnałów krzywdzenia
V Postępowanie w przypadku podejrzenia lub zaistnienia przestępstwa
VI Wsparcie
VII Postępowanie wobec osoby podejrzanej lub oskarżonej
VIII Postępowanie w przypadku fałszywego doniesienia
IX Szkolenia prewencyjne – formowanie wrażliwości i kompetencji
X Przepisy końcowe
Załączniki
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Zakres tej prezentacji dotyczy jedynie punktów II i III – norm, które należy już dziś wdrażać
we wszystkich obszarach pracy z małoletnimi (tj. osobami poniżej 18 r.ż.
i osobami z niepełnosprawnością) realizowanymi przez podmioty kościelne na terenie
diecezji pelplińskiej tworząc tym samym bezpieczne środowisko.
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III Normy szczegółowe

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A1

W podmiotach kościelnych podlegających władzy biskupa
pelplińskiego należy
ustanowić osobę pierwszego kontaktu,
do której można się zwrócić w przypadku zauważenia sygnałów
krzywdzenia, o których w rozdziale IV pkt. A, ust. 1, lit. B. Jej
zadaniem jest również współpraca z Zespołem ds. Prewencji Diecezji
Pelplińskiej.
• Szczegółowy
zakres
został
omówiony
w ramach I części spotkania: Zadania i miejsce
w parafii osoby pierwszego kontaktu.

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A2 Indywidualne spotkania z małoletnimi powinny odbywać się
do godz. 20.00.

• Nie dotyczy zorganizowanych spotkań (np. wspólnot) –
jedynie spotkań indywidualnych.
• Planujemy czas spotkania w taki sposób, by zakończyło się
do godz. 20:00.

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A3

Zakazuje się przewożenia małoletnich prywatnymi
samochodami, zwłaszcza w pojedynkę bez wiedzy i wyraźnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych.
• Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności polegającej
na przewozie osób małoletnich prywatnymi autami –
zawsze, ilekroć jest potrzeba organizacji przejazdu
troszczymy się o wynajem firmy transportowej.
• W sytuacji braku innej możliwości troszczymy się o to
by rodzic miał pełną świadomość takiego rozwiązania
i wyraził na to zgodę (najlepiej w formie pisemnej, jeśli nie
ma takiej możliwości to poprzez rozmowę bezpośrednio
z opiekunem).

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A4

Sakrament pokuty i pojednania powinien być sprawowany
w miejscach do tego wyznaczonych.
• W kościołach taką przestrzenią jest konfesjonał.
• W sytuacji organizacji czasu na spowiedź w innym miejscu
(np. w szkole, w ośrodku rekolekcyjnym/wypoczynkowym,
podczas działań plenerowych) należy przygotować
i oznaczyć miejsca, w których będzie sprawowany
sakrament.
• Unikamy spowiedzi w pokojach mieszkalnych (zarówno
kapłana jak i penitenta), ale troszczymy się, by to było
miejsce ogólnodostępne, na przestrzeni neutralnej (np.
wyznaczone do tego pomieszczenie).

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A.5

Małoletni
osoby dorosłej.

powinni

zawsze

pozostawać

pod

• Każde działanie powinno być realizowane pod opieką
osoby dorosłej, jak najlepiej przygotowanej do realizacji
powierzonego zadania.
• W przypadku spotkania osób małoletnich należy
zatroszczyć się o stałą opiekę, tj. nawet w sytuacji gdy
osoba pełniąca opiekę z jakiegoś ważnego powodu musi
choćby na chwilę wyjść ze spotkania troszczy się o to by
w tej sytuacji zastąpił ją inny dorosły (np. w sytuacji
spotkania w salce parafialnej może być to pani gospodyni,
a podczas spotkania w kościele – kościelny, który przez ten
czas przejmuje opiekę nad uczestnikami spotkania).

opieką

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A6 Stosowanie kar cielesnych jest niedopuszczalne.
• W przypadku tego punktu nie ma żadnych kompromisów –
stosowanie kar cielesnych jest bezwzględnie zakazane.

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A.7

Należy używać środków, metod i języka adekwatnego
do wieku i rozwoju podopiecznych.
• Praca/wolontariat z osobami małoletnimi zobowiązuje
do zdobycia wiedzy na temat tego w jaki sposób i o czym
mogę rozmawiać, a także jakich metod mogę używać
w pracy z małoletnimi w danym wieku i z określonymi
możliwościami – domaga się to wiedzy dotyczącej ich
kompetencji
w
poszczególnych
okresach
życia,
a w przypadku osób z niepełnosprawnością wiedzy na
temat skutków ich niepełnosprawności.
• Punkt ten domaga się odpowiedzialnego podejścia do
rozmów i każdej formy pracy z małoletnimi – czyli
podejmuję je jedynie w takim zakresie w jakim jestem do
tego przygotowany.

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A8

Niestosowne jest skracanie dystansu przez przechodzenie
na „ty” z osobą małoletnią.

• Nie dotyczy to grupy/wspólnoty, w której jest przyjęta,
wszystkim znana zasada „mówimy do siebie po imieniu”.
• Szczególnie niestosowne jest przechodzenie na „ty” osoby
dorosłej z wybranymi, pojedynczymi małoletnimi z danej
grupy/klasy.
• Zachęcamy do pielęgnowania kultury osobistej i troski
o autorytet poprzez pielęgnowanie zwrotów „Proszę Pani”,
„Proszę Pana”, „Proszę Księdza”, zwłaszcza w sytuacjach,
w których małoletni pozostają pod opieką osób, do których
tak się zwracają.

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A.9

W prywatne życie małoletniego wolno ingerować tylko
w takim wymiarze, w jakim wymaga tego konkretny problem.
• Podchodzimy odpowiedzialnie do relacji z małoletnimi,
poprzez świadomość tego kim dla nich jesteśmy i na ile realnie
możemy zaangażować się w jego życie (żeby nie dawać
obietnic bez pokrycia).
• Mogą zdarzyć się sytuacje, w których małoletni będzie chciał
podjąć rozmowę na temat prywatnego życia – podejmujemy
rozmowę jedynie gdy wymaga tego sytuacja (np. małoletni
jest w dużych emocjach, z którymi sobie nie radzi) lub chce
tego małoletni (np. został skrzywdzony, szuka pomocy i obiera
mnie jako osobę zaufaną, której chce to wyjawić).
Przyjmujemy jedynie tyle informacji ile małoletni sam chce
wypowiedzieć – nie wkraczamy „wścibsko” w jego życie.

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A.10

Nie wolno naruszać tajemnicy korespondencji małoletnich,
ani robić im zdjęć lub filmować bez ich zgody. Nie wolno upubliczniać
zdjęć, filmów z udziałem małoletnich,
bez pisemnej zgody
ich rodziców lub opiekunów prawnych, za wyjątkiem zdjęć dużych
grup w miejscach publicznych w związku z informowaniem
o wydarzeniach.
• Poza otwartymi wydarzeniami w miejscach publicznych (np. festyn
parafialny) każda sytuacja, w której planowane jest robienie i upublicznianie
wizerunku małoletnich domaga się wcześniejszej pisemnej zgody
rodzica/opiekuna prawnego.
• Przykładowy zapis: Wyrażam zgodę na nieodpłatne
rejestrowanie oraz rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka utrwalonego za pomocą fotografii oraz filmu przez
[nazwa podmiotu] podczas [nazwa działania].
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II Normy ogólne

A.11

Nie wolno wyręczać małoletnich przy czynnościach
ocharakterze intymnym. Jeżeli wychowankowie, z racji wieku, bądź
fizycznych ograniczeń, nie są w stanie wykonać takich czynności,
pomocy powinni udzielać im wychowawcy odpowiednio do tego
przygotowani, z reguły tej samej płci. Szczególną ochronę należy
zapewnić w toaletach, łazienkach, przebieralniach czy szatniach.
Wnagłym wypadku, gdy ten rodzaj pomocy jest potrzebny, rodzice lub
opiekunowie prawni powinni zostać o tym powiadomieni tak szybko,
jak to jest możliwe.
• Każdy małoletni powinien mieć możliwość wykonywania czynności
o charakterze intymnym w przystosowanych warunkach, chroniących intymność.
• Gdy z jakiegoś powodu małoletni będzie wymagał wsparcia przy takiej czynności
(np. po kontuzji w trakcie zabawy) pomaga mu osoba do tego przygotowana tej
samej płci i troszczymy się o to by rodzic/opiekun prawny dowiedział się o tym
fakcie od nas w jak najkrótszym czasie.

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A.12

Każdy przypadek przemocy fizycznej, psychicznej (emocjonalnej)
czy seksualnej pomiędzy małoletnimi wymaga natychmiastowej reakcji
ze strony opiekunów.
• Na każdą sytuację przemocy trzeba zareagować, by czyn nie
został w ten sposób uznany przez małoletnich jako
akceptowalny.
• Na każdą sytuację przemocy reagujemy natychmiast,
by jak najszybciej zatrzymać kolejne zachowania przemocowe,
które mogą się pojawić jako reakcja na pierwsze.
• Reagujemy na każdą formę przemocy – nie tylko fizyczną.
Przemoc psychiczna to także przemoc!

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A.13

Wszystkie formy zorganizowanego czasu małoletnich,
a w sposób szczególny wypoczynku dzieci i młodzieży, powinny być
realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Wypoczynek to organizowane dla dzieci i młodzieży kolonie, półkolonie,
zimowiska, obozy i biwaki (w tym także rekolekcje i wyjazdy w ramach
duszpasterstwa) trwające nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii
letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju
lub za granicą.
• Każdy organizując Wypoczynek podlega pod Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży, czyli należy ten wypoczynek zgłosić do właściwego kuratora
oświaty i dopełnić wszystkich wymagań zawartych w rozporządzeniu.
• Szczegóły na stronie https://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Organizatorzy
• Pomocą w tej dziedzinie służy
Caritas Diecezji Pelplińskiej

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A.14

Na wyjazdy grupowe małoletnich należy uzyskać pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, po uprzednim zapoznaniu ich
z ramowym planem działania i zasadami jego organizacji/regulaminem.
Podczas wyjazdu rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo
do kontaktu swoim dzieckiem oraz z jego opiekunem.
• Naszym obowiązkiem jest poinformowanie rodzica/opiekuna
prawnego o zasadach organizacji działania, w którym weźmie
udział jego podopieczny. Zachęca się do przygotowania
regulaminu/zasad organizacji działania, z którymi rodzic/opiekun
się zapozna i potwierdzi to podpisem.
• Niedopuszczalna jest sytuacja, w której rodzić/opiekun prawny
będzie proszony o zgodę na udział małoletniego w działaniu bez
wiedzy na temat: miejsca i czasu realizacji, ewentualnego
transportu, zapewnionej opieki, kontaktu do organizatora,
ustalenia sposobu odbioru małoletniego.

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A.15

Opiekunowie nie powinni nocować w tym samym
pomieszczeniu co małoletni. W sytuacji szczególnej, wymagającej
od członka personelu pozostania w nocy w pomieszczeniu
z wychowankiem, powinien on o tym fakcie powiadomić inną osobę
dorosłą, przełożonego lub kierownika wyjazdu oraz, jeśli to możliwe,
rodzica lub opiekuna prawnego wychowanka. Jeśli wyjazd przewiduje
noclegi zbiorowe organizator zawiera informację na ten temat
w regulaminie.
• W sytuacjach wyjątkowych (np. młody uczestnik wycieczki boi się zasnąć
w nocy i prosi opiekuna, by mu towarzyszył) oceniamy na ile jest możliwe
uzyskanie zgody rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli nie ma takiej możliwości
informujemy o takiej sytuacji innego opiekuna/kierownika wycieczki
i troszczymy się o to, by rodzic jak najszybciej (np. następnego dnia rano)
dostał od nas informację o tym, że taka sytuacja miała miejsce.

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A.16

Nie można przebywać z małoletnim sam na sam w warunkach
odizolowanych. Jeżeli dobro małoletniego wymaga indywidualnego
spotkania, informację o czasie i miejscu spotkania należy przekazać
osobie odpowiedzialnej lub pierwszego kontaktu, o której w rozdziale II,
pkt. A, ust. 1.
• W wyjątkowych sytuacjach wymagających takiego spotkania naszą szczególną
troską powinno być to, by nie robić tego w tajemnicy. Nawet jeśli małoletni
chce z nami porozmawiać o czymś, co jest dla niego trudne i nie chce, byśmy
o tym komukolwiek mówili, troszczymy się o to, by przekazać innej osobie
(np. jeśli jest to w szkole – innemu nauczycielowi, jeśli w ramach wyjazdu –
innemu opiekunowi) informację jedynie na temat czasu i miejsca takiego
spotkania, bez wyjawiania tajemnicy, o której zachowanie prosił nas małoletni.
• Gdy nie mam w zasięgu innej osoby dorosłej, której mógłbym przekazać taką
informację – informuję o takim spotkaniu osobę pierwszego kontaktu z mojej
parafii.
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II Normy ogólne

A.17

Zabrania się częstowania małoletnich tytoniem, alkoholem
i innymi substancjami psychoaktywnymi. Nie wolno również tolerować
ich zażywania przez osoby małoletnie.

• Absolutnie niedopuszczalne jest przyzwolenie na stosowanie
jakichkolwiek substancji psychoaktywnych przez małoletnich.

A w relacjach bezpośrednich

II Normy ogólne

A.18

Podczas pełnienia funkcji wychowawczych opiekunowie
nie mogą pozostawać pod wpływem alkoholu lub substancji
psychoaktywnych.
• Zabrania się takich zachowań w całym okresie, w którym dana osoba
pełni funkcję opiekuńczą wobec małoletniego - nie ma wyjątków.
• Szczególną uwagę należy zwrócić podczas kilkudniowych wyjazdów
(wycieczek/pielgrzymek/rekolekcji, itp.). Podczas takich działań opiekun
sprawuje opiekę 24h/dobę, czyli nawet gdy podopieczni pójdą spać i na
dany dzień skończyła się praca są zobowiązani do przestrzegania tego
zakazu, by pozostawać w pełnej dyspozycyjności na wypadek
nieprzewidzianych sytuacji, które mogą wydarzyć się w nocy.

A w relacjach bezpośrednich
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A.19

W przypadku konieczności podjęcia rozmów na temat
seksualności należy wykazać się delikatnością i roztropnie rozeznać,
czy takiej rozmowy nie powinien przeprowadzić specjalista.
• Odpowiedzialność w kontakcie z małoletnim powinna wyrażać się
świadomością moich kompetencji, ale i braku kompetencji. Powołanie
mnie na funkcję Osoby pierwszego kontaktu nie czyni mnie
automatycznie specjalistą w dziedzinie seksualności. Jeśli zdarzy się
sytuacja, że ktoś poprosi mnie o pomoc w takiej przestrzeni
powinienem zweryfikować czy potrafię pomóc – jeśli nie, powinienem
o tym poinformować rozmówcę.
• Zachęca się do zweryfikowania, do kogo w takiej sytuacji mogę
odesłać małoletniego (np. psycholog szkolny, doradca życia
rodzinnego), żeby nie pozostawiać go bez pomocy.

A w relacjach bezpośrednich
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A.20

W obecności małoletnich nie wolno wypowiadać treści
i żartów o podtekście seksualnym.

• Nie oswajamy małoletnich z językiem o takim podtekście
seksualnym – seksualizacja języka.
• Zasada ta dotyczy nie tylko sytuacji, w której spotykam się
z grupą małoletnich, ale także takich, gdy rozmawiam z innymi
małoletnimi, a w naszej obecności jest co najmniej 1 małoletni.

A w relacjach bezpośrednich
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A.21

Zabronione jest prezentowanie małoletnim treści
erotycznych, pornograficznych lub mających podtekst seksualny
oraz zawierających sceny brutalnej przemocy, w jakikolwiek sposób
i za pomocą jakiegokolwiek urządzenia.
• Naszym
obowiązkiem
jest
zweryfikowanie
treści,
które prezentujemy małoletnim.
• Niedopuszczalne jest prezentowanie filmów mających podtekst
seksualny lub sceny przemocy uzasadniając, np.: „tam jest
ważniejszy morał, a młodzież i tak ma dostęp na co dzień
do gorszych treści”.

A w relacjach bezpośrednich
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A.22

Niedozwolone są zachowania przekraczające nietykalność
cielesną małoletniego jak również zachęcanie innych, w tym
małoletnich, do podejmowania podobnych zachowań wobec siebie
nawzajem lub wobec dorosłego.
• Często pod osłoną czułości, wsparcia, czy nawet żartu kryją się
gesty, które stanowią zachowania przekraczające nietykalność
cielesną małoletniego. Niniejsze wytyczne nazywają i zakazują
stosowanie tych, które jednoznacznie zostały uznane przez
zespół ds. prewencji za niewłaściwe (na kolejnym slajdzie).

A w relacjach bezpośrednich
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A.22

Niedozwolone są zachowania przekraczające nietykalność cielesną małoletniego jak
również zachęcanie innych, w tym małoletnich, do podejmowania podobnych zachowań wobec
siebie nawzajem lub wobec dorosłego. Należą do nich:

a. wszelkie formy okazywania niechcianej czułości;

b. dotykanie piersi, pośladków, genitaliów i ich okolic (choćby przez
bieliznę lub odzież);
c. pocałunki;
d. mocne i zamykające uściski, uniemożliwiające przerwanie kontaktu;
e. klepanie po pośladkach, udach, kolanach, głowie;
f. łaskotanie lub mocowanie się w dużej bliskości cielesnej;
g. masaże;
h. sadzanie na kolanach;
i. kładzenie się lub spanie obok;
j. ocieranie się.
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A.23

W naszym kręgu kulturowym przyjmuje się, że właściwymi
zachowaniami respektującymi nietykalność małoletniego

• Możemy wyrażać bliskość, wsparcie opiekę, troskę
o małoletnich wieloma gestami, które są powszechne
i akceptowalne w naszym kręgu kulturowym. W ramach
wytycznych zostały wymienione także te (na kolejnym slajdzie).
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A.23

W naszym kręgu kulturowym przyjmuje się, że właściwymi zachowaniami
respektującymi nietykalność małoletniego są na przykład:

a. uścisk dłoni lub delikatne objęcie na powitanie;
b. delikatne poklepanie po ramionach lub plecach jako wyraz akceptacji
wsparcia lub pocieszenia;
c. dotyk ramion, rąk czy barku jako wyraz bliskości;
d. trzymanie się za ręce w czasie modlitwy, zabawy lub dla uspokojenia
sytuacji wzburzenia emocjonalnego;
e. trzymanie za ręce dzieci w czasie spaceru;
f. siadanie w pobliżu małych dzieci;
g. podnoszenie lub trzymanie na rękach dzieci
do ok. 3. roku życia.

II. Normy ogólne
A. w relacjach bezpośrednich
(indywidualnych i grupowych)
B. w środowisku cyfrowym

III. Normy szczegółowe

B w środowisku cyfrowym

II Normy ogólne

B. 1

Nie należy wysyłać żadnych wiadomości do osób małoletnich
po godz. 22.00. Wyjątek stanowi sytuacja, w której, za zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych, wysyłana jest wiadomość adresowana
do grupy osób.
• Z jakiego powodu osoba dorosła mogłaby chcieć pisać w nocy z osobą
małoletnią?
• Dobrym rozwiązaniem w pracy z grupą małoletnich jest ustalenie systemu
komunikacji niewymagającego wysyłania wiadomości bezpośrednich,
np. poprzez utworzenie grupy zamkniętej na portalu społecznościowym.
Wówczas każdy komunikat tam opublikowany nie będzie miał znamion
nocnych wiadomości, a raczej informacji publicznej, którą małoletni może
odczytać w dowolnym czasie.

B w środowisku cyfrowym

II Normy ogólne

B. 2

Nie należy udostępniać prywatnych telefonów, tabletów
lub komputerów do użytku małoletnich.
• Zapis ten nie dotyczy udzielania prywatnych numerów telefonów.
• Coraz częściej rodzice starają się nadzorować dostęp do Internetu osób
małoletnich (np. poprzez ustawienie limitu czasu lub ograniczeń
dotyczących treści) – udostępnienie urządzenia z dostępem
do Internetu może być zatem przekroczeniem pewnych zasad
ustanowionych przez rodziców.
• Udostępnienie takich urządzeń może stanowić okazję do żartów
(np. wysłanie nieprzyzwoitej wiadomości w imieniu właściciela),
których konsekwencje poniesie właściciel urządzenia.

B w środowisku cyfrowym

II Normy ogólne

B. 3

Podmioty kościelne, które zapewniają małoletnim dostęp do
Internetu, powinny wdrożyć środki bezpieczeństwa uniemożliwiające
dostęp do treści stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego
rozwoju. Na urządzeniach umożliwiających dostęp do Internetu
powinno być zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie
filtrujące treści, zaś korzystanie z Internetu powinno być
monitorowane przez wyznaczoną osobę przynajmniej w sposób
umożliwiający ustalenie, kto, kiedy i z jakich treści korzystał
(np. indywidualne konta dla wszystkich użytkowników).

B w środowisku cyfrowym

II Normy ogólne

B. 4

Szczegółowe zasady korzystania z Internetu w podmiotach,
o których w rozdziale II, pkt. B, ust. 3, powinny być zawarte
w stosownym regulaminie.
• Jesteśmy odpowiedzialni za treści, do których dostęp dajemy małoletnim.
• Należy zatroszczyć się o to, by była możliwość weryfikacji kto i kiedy
korzystał z Internetu, na wypadek gdyby ktoś dopuści się przestępstwa
z danego komputera (np. nastolatka przesłała komuś swoje nagie
zdjęcie), powinna być dostępna dokumentacja umożliwiająca
zweryfikowanie sprawcy. Jeśli takiej nie będzie automatycznie
konsekwencje za czyn ponosi osoba będąca właścicielem komputera.

II. Normy ogólne
A. w relacjach bezpośrednich
(indywidualnych i grupowych)
B. w środowisku cyfrowym

III. Normy szczegółowe

II Normy szczegółowe

1.

Wszystkie spotkania z małoletnimi na terenie parafii
powinny być organizowane w miejscach oficjalnych
i do tego przygotowanych.
• Dotyczy tylko obiektów parafialnych.
• Spotkania z małoletnimi domagają się wyboru przestrzeni do tego
dostosowanej (w tym: odpowiednie warunki lokalowe, dobre
oświetlenie, wyposażenie, itp.).
• Na terenie parafii powinno być jasno wyznaczone, które
obiekty/pomieszczenia służą realizacji spotkań w ramach
duszpasterstwa, a które są pomieszczeniami mieszkalnymi.

II Normy szczegółowe

2.

Małoletni nie mogą przebywać w parafialnych pomieszczeniach
mieszkalnych bez opieki rodzica lub opiekuna prawnego.
• Dotyczy tylko pomieszczeń mieszkalnych w budynku
parafialnym.
• Jest możliwa wizyta osoby małoletniej w pomieszczeniu
mieszkalnym, ale jedynie w obecności rodzica lub opiekuna
prawnego. Nawet gdyby rodzic lub opiekun prawny wyraził
zgodę gospodarz nie może przyjąć osoby małoletniej
do pomieszczenia mieszkalnego.
• W przypadku gdy dobro małoletniego wymaga indywidualnego
spotkania „sam na sam” należy umówić się w przestrzeni
neutralnej i postępować zgodnie z pkt II A 16 Wytycznych.

II Normy szczegółowe

3.

Zachęca się do pełnej transparentności w organizowaniu spotkań
z małoletnimi.
• Dotyczy działań polegających na regularnych spotkaniach
z małoletnimi (np. zrzeszenia młodzieżowe, spotkania
w ramach przygotowania do sakramentów).
• Zachęcamy do planowania pracy z małoletnimi i na tyle, na ile
jest możliwość wprowadzaniu w te plany rodziców i opiekunów
prawnych.
• Troszczymy się o to, by rodzice/opiekunowie prawni dostali pełną
wiedzę
dotyczącą
systemu
pracy.
Zachęcamy
do rozpoczynania działania (lub w przypadku stałej pracy –
rozpoczynania roku szkolnego) od spotkania organizacyjnego dla
rodziców i opiekunów prawnych, na którym zostaną omówione
wszystkie kwestie zawarte na kolejnym slajdzie.

II Normy szczegółowe

3.

Zachęca się do pełnej transparentności w organizowaniu spotkań
z małoletnimi.
a.
b.
c.
d.

zapoznać rodziców lub opiekunów prawnych małoletnich
z harmonogramem prowadzonych spotkań;
zadbać o wyrażenie przez nich zgody w formie pisemnej na udział
w spotkaniach;
ustalić zasady odbioru małoletnich;
ustalić zasady komunikacji elektronicznej z małoletnimi.

II Normy szczegółowe

4.

W kościelnej placówce edukacyjnej dyrektor ustanawia osobę
odpowiedzialną za prewencję. O wyborze i zakresie działania takiej
osoby zawiadamia się delegata biskupa.

• Dotyczy tylko kościelnych placówek edukacyjnych.
• Dyrektor wspólnie z wyznaczoną przez siebie osobą
odpowiedzialną za prewencję ustala system pracy dostosowany
do potrzeb i warunków danej placówki.

II Normy szczegółowe

5.

Jeśli konieczna jest wizyta w domu prywatnym małoletniego
nauczyciel, katecheta lub opiekun nie powinien w jej trakcie wykraczać
poza formalne ramy związane z wykonywaniem czynności zawodowych,
a wizyta powinna odbywać się w obecności rodzica lub opiekuna
prawnego bądź za jego wyraźną zgodą.
• W przypadku katechetów wizyta taka może odbywać się jedynie
w ramach indywidualnego nauczania – wówczas nauczyciel ogranicza
się jedynie do realizacji zajęć, a każde spotkanie powinno odbywać się
w obecności rodzica/opiekuna prawnego lub być poprzedzone jego
wyraźną zgodą.
• W innych przypadkach (np. rehabilitant Caritas/ animator scholi
/opiekun wspólnoty młodzieżowej, itp) wizyta powinna się odbywać
jedynie gdy nie ma innej możliwości i przy obecności lub po zgodzie
rodzica/opiekuna prawnego. Zakres spotkania nie powinien wykraczać
poza ustalony z rodzicem/opiekunem prawnym cel wizyty.

II Normy szczegółowe

6.

Przy wydawaniu misji kanonicznej nauczycielom religii i katechetom
parafialnym dyrektor wydziału katechetycznego powinien sprawdzić,
czy kandydat formował się w przeszłości w seminarium duchownym lub
instytucie życia konsekrowanego i jakie były przyczyny zakończenia
formacji (kandydat powinien dostarczyć opinię rektora).
• Dotyczy jedynie osób ubiegających się o pracę na stanowisku katechety.

II Normy szczegółowe

7.

Należy uzyskać od rodziców lub opiekunów prawnych zgodę na pomoc
w czynnościach osobistych osoby z niepełnosprawnością.
• Dotyczy jedynie podmiotów pracujących na rzecz osób
z niepełnosprawnością.
• Stała opieka nad osobami z niepełnosprawnościami domaga się często
regularnej pomocy w czynnościach osobistych. Rodzic lub opiekun
prawny powinien wyrazić zgodę (najlepiej w formie pisemnej)
na udzielanie takiej pomocy w ramach pracy danego podmiotu.

Dziękuję za uwagę!

