
POLITICA de PROTECŢIE a 
COPILULUI 
 
Terre des hommes – ajutor copiilor este o 
organizaţie care sprijină copiii, familiile şi 
comunităţile acestora în caz 
de ajutor, de urgenţă cât şi în contextul 
dezvoltării. 
În cadrul activităţilor Terre des hommes, adulţii 
sunt adesea în contact direct cu copiii. Din acest 
motiv, avem politici şi sisteme pentru a 
împiedica abuzul şi exploatarea de către orice 
persoană care interacţionează cu copiii prin 
intermediul organizaţiei. Aceste măsuri 
protejează, de asemenea, voluntarii împotriva 
unor acţiuni care ar putea fi interpretate şi care 
ar putea conduce la acuzaţii răuvoitoare. 
Terre des hommes consideră abuzul 
inacceptabil în orice împrejurare şi se angajează 
să asigure parcurgerea tuturor etapelor posibile 
şi necesare pentru protejarea drepturilor copiilor 
şi asigurarea bunăstării acestora. 
Este responsabilitatea întregii echipe Terre des 
hommes, a sponsorilor, voluntarilor, 
contractanţilor, furnizorilor, donatorilor, ziariştilor, 
consultanţilor, vizitatorilor, să protejeze copiii 
împotriva „tuturor formelor de violenţă fizică şi 
mentală, rănire sau abuz” (Convenţia Naţiunilor 
Unite cu privire la Drepturile Copilului – Art.19). 
Scopul acestui document este de a va prezenta 
principiile privind protecţia copilului ce trebuie 
respectate de-a lungul desfăşurării activităţii pe 
care o întreprindeţi cu copiii şi tinerii (mentorat, 
vizită, activităţi recreative etc) 
CE ÎNSEAMNĂ ABUZ ASUPRA 
COPILULUI? 
Abuzul asupra copilului se produce atunci când 
acesta are parte de suferinţe, de obicei ca 
rezultat al eşecului din partea părinţilor sau a 
celui care îl are în grijă în a-i asigura un 
standard rezonabil de îngrijire şi protecţie. 
Abuzul asupra copilului poate fi fizic, emoţional 
şi sexual; poate, de asemenea, include 
neglijenţă, exploatare, hărţuire, cum este 
agresiunea. 
CE ÎNSEAMNĂ PROTECTIA 
COPILULUI ? 
Protecţia copilului implică protejarea acestuia 
împotriva riscului de maltratare, cauzată de 
abuzul sexual, fizic, emoţional, exploatare sau 
neglijare. 
CUM LUCREAZĂ TERRE DES HOMMES 
PENTRU A- I PROTEJA PE COPII? 
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile 
Copilului este considerată în mod universal ca 
fiind baza protecţiei copilului. Convenţia 
stabileşte că protejarea copiilor şi a tinerilor să 
fie o responsabilitate pentru adulţi. 
Politica de Protecţie a Copilului stabileşte în mod 

clar că toţi copiii au drepturi egale în a fi protejaţi 
atunci când se află în contact cu adulţii. 
Copiii sunt protejaţi doar în condiţiile creării în 
cadrul activităţilor în care sunt implicaţi a unui 
mediu deschis şi onest, în care copiii nu sunt 
izolaţi sau lăsaţi singuri cu adulţii. 
 
COMUNICARE SI PROTECŢIA 
COPILULUI 
Pentru a reduce la minimum riscul dezvoltării 
unor relaţii dăunătoare, este descurajată 
corespondenţa dintre vizitatori şi copii. Dacă 
este într-adevăr necesară, ea ar trebui trimisă 
prin intermediul Terre des hommes, pentru a fi 
monitorizată, şi nu direct copilului. Vizitatorii nu 
ar trebui să schimbe datele de contact atunci 
când se întâlnesc cu copii sau tineri. 

COMPORTAMENT RESPONSABIL 
Aceste informaţii au rolul de a-i proteja în primul 
rând pe copii dar şi de a reduce la minimum 
pentru vizitatori / mentori/ voluntari riscul de a fi 
acuzaţi pe nedrept de comportament neadecvat 
sau 
de abuz. 
Child Protection 

Policy 
DECLARAŢIA DE PROTECŢIE A COPILULUI 
Întotdeauna: 

Mă voi asigura că pe întreaga perioadă a 
predării “ştafetei”, copiii şi tinerii se află în 
siguranţă şi toate măsurile de securitate sunt 
respectate. 
Niciodată: 
Nu voi folosi un limbaj sau nu voi face sugestii 
sau oferi sfaturi care să fie neadecvate, 
ofensatoare sau abuzive. 
Nu mă voi comporta fizic într-o manieră 
neadecvată sau provocatoare din punct de 
vedere sexual. 
Nu voi face lucruri de natură personală pentru 
copii,pe care le pot face ei înşişi. 
Nu voi scuza sau nu voi fi părtaş împreună cu 
copiii la comportamente care să fie ilegale, 
periculoase sau abuzive. 
Nu voi acţiona în moduri care să facă de ruşine, 
să umilească, să deprecieze sau să degradeze 
copiii şi nu mă voi angaja în nici o formă de abuz 
emoţional. 
Nu voi discrimina,nu voi trata preferenţial şi nu 
voi favoriza anumiţi copii, excluzându-i pe 
ceilalţi. 
Nu voi întreţine relaţii fizice şi/sau sexuale cu 
copiii. / Nu voi dezvolta relaţii cu copii care ar 
putea fi în orice fel considerate exploatatoare 
sau abuzive. 
Nu voi rămâne singur cu copii izolaţi de ceilalţi. 
Nu voi dezmierda, îmbrăţişa, săruta sau atinge 
copiii într-un mod nepotrivit din punct de vedere 
cultural. 



Nu voi ajuta un copil să-şi părăsească 
comunitatea, nici măcar cu consimţământul 
părinţilor/tutorilor săi. 
Nu voi face schimb de date personale cu copiii. 
FOTOGRAFII, VIDEO ȘI ALTE 
IMAGINI 
Voi obţine consimţământul copiilor şi al 
părinţilor/tutorilor înainte de a-i fotografia. 
Voi face şi voi folosi fotografii ale copiilor care să 
le respecte demnitatea şi integritatea şi care să 
nu îi prezinte ca victime, vulnerabile sau supuse. 
Mă voi asigura că copiii sunt îmbrăcaţi adecvat 
în fotografii sau imagini şi că nu se află în posturi 
care ar putea fi interpretate ca fiind sugestive din 
punct de vedere sexual. 
Voi proteja siguranţa şi viaţa privată a copiilor şi 
a familiilor lor şi nu voi difuza imaginile pe 
Internet fără consimţământul lor explicit şi nici nu 
le voi folosi astfel încât să le dezvălui identitatea 
sau domiciliul. 
Nu voi folosi fotografiile sau imaginile pe care le 
fac copiilor în scop comercial,altul decât 
jurnalismul profesional. 
 
 
 
Am citit și înțeles informațiile din acest 
document referitor la Politica de 
Protecție a copilului a Fundaţiei Terre des 
hommes. 
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