Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Program certyfikowania placówek edukacyjnych
realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą
partner strategiczny

partner

Dzieci doświadczają przemocy w szkole, w domu i w internecie.
6 NA 10 DZIECI

3 NA 10 DZIECI

DOŚWIADCZYŁO
PRZEMOCY
RÓWIEŚNICZEJ

DOŚWIADCZYŁO
PRZEMOCY
ZE STRONY DOROSŁYCH

1 NA 7 DZIECI

2 NA 10 DZIECI

DOŚWIADCZYŁO
WYKORZYSTYWANIA
SEKSUALNEGO

DOŚWIADCZYŁO
CYBERPRZEMOCY

Ogólnopolska diagnoza przemocy wobec dzieci, FDN, 2012

Reagowanie na przemoc wobec dzieci i oferta pomocy są wciąż niewystarczające.
5 NA 10 NAUCZYCIELI

NIE ZAWSZE PODEJMUJE
INTERWENCJĘ, GDY PODEJRZEWA
KRZYWDZENIE DZIECKA*

4 NA 10 DZIECI

NIE WIERZY, ŻE KTOŚ
IM POMOŻE W PRZYPADKU
PRZEMOCY W RODZINIE**

4 NA 10 DZIECI

SĄDZI, ŻE NIE ZNAJDZIE POMOCY
W PRZYPADKU PRZEMOCY
RÓWIEŚNICZEJ W SZKOLE**

3 NA 7 DZIECI

UWAŻA, ŻE NIKT BY IM NIE POMÓGŁ,
GDYBY DOŚWIADCZYŁY
WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO**

*Problem krzywdzenia dzieci w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, FDN, 2009; **Wiktymizacja dzieci i młodzieży, FDN, 2010

Program CHRONIMY DZIECI realizowany jest w placówkach edukacyjnych po to, by dzieci
były chronione przed przemocą i znajdowały pomoc, gdy doświadczą przemocy – w szkole,
w domu i w internecie.
Program „Chronimy Dzieci” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu
na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu
oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”.

Pomoc telefoniczna dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli w sprawach
zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w domu, w szkole i w internecie
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
jest dostępny codziennie od 12:00 do 22:00.
Pomoc online: www.116111.pl
Numer 116 111 należy do ogólnoeuropejskiej grupy bezpłatnych linii telefonicznych
o charakterze społecznym stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej.

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli
w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
jest czynny od poniedziałku do piątku od 12:00 do 18:00.
Pomoc online: pomoc@800100100.pl | www.800100100.pl

Kontakty z telefonami zaufania 116 111 i 800 100 100 obsługiwanymi przez Fundację Dzieci Niczyje są bezpłatne i anonimowe.
Obie linie świadczą pomoc w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Partnerem technologicznym obu linii jest Orange Polska.

CHRONIMY DZIECI to program certyfikowania
placówek edukacyjnych realizujących politykę
ochrony dzieci przed przemocą
Celem programu CHRONIMY DZIECI jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców,
opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki,
które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują Certyfikaty CHRONIMY DZIECI.

Czego dotyczą standardy ochrony dzieci przed przemocą?
Standardy ochrony dzieci to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W placówce, która spełnia standardy
ochrony dzieci:
• | nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
•|w
 szyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole lub w rodzinie,
•|w
 szystkie dzieci dowiadują się jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi, rówieśnikami w realnym
świecie i w internecie,
• | wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
• | rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.
Standardy zapisane są w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Każda placówka jest zobowiązana do
opracowania Polityki, która jest wewnętrznym dokumentem, zawierającym szczegółowe regulacje w zakresie
ochrony dziecka przed krzywdzeniem. Ustanowienie Polityki jest deklaracją realizowania w placówce praw dziecka, ułatwia reagowanie na niepokojące sytuacje oraz ustanawia jasne procedury interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka. Zapisy Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem dotyczą wszystkich członków
personelu placówki.

Jak można zgłosić placówkę do programu i wnioskować
o przyznanie Certyfikatu CHRONIMY DZIECI?
1 | START
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie placówki na portalu www.chronimydzieci.pl. Portal Chronimy Dzieci jest
przeznaczony dla wszystkich placówek edukacyjnych, opiekuńczych i opiekuńczych-wychowawczych, które chcą
realizować standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz uzyskać Certyfikat CHRONIMY DZIECI.
Rejestracja na portalu pozwala na utworzenie indywidualnego konta placówki.

2 | OCENA: Gdzie jesteśmy?
Po zarejestrowaniu się na portalu Chronimy Dzieci przedstawiciel placówki wypełnia ankietę, która pozwoli określić, jakie działania na rzecz ochrony dzieci przed przemocą są już realizowane, a czego w placówce brakuje, aby
można uznać, że standardy ochrony dzieci przed przemocą są spełniane.

3 | PLAN: Co jeszcze musimy zrobić?
Po ocenie zaawansowania w realizacji standardów ochrony dzieci przed przemocą każda placówka otrzymuje indywidualny plan działań, które powinny zostać podjęte.

4 | DZIAŁANIE: Realizacja planu
Każda placówka może zrealizować plan w dowolnym czasie, w sposób ustalony przez dyrekcję i kadrę placówki,
m.in. korzystając z oferty proponowanej na platformie edukacyjnej dla profesjonalistów http://edukacja.fdn.pl.

5 | CERTYFIKAT: Potwierdzenie spełniania standardów ochrony dzieci
przed przemocą
Certyfikat jest potwierdzeniem spełniania standardów ochrony dzieci przed przemocą, czyli podejmowania przez
placówkę działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia przemocy wobec dzieci.
Placówka wnioskuje o przyznanie Certyfikatu CHRONIMY DZIECI, wysyłając raport z przeprowadzonych działań. Po pozytywnej weryfikacji raportu placówce zostaje przyznany roczny certyfikat. Ważność certyfikatu będzie
przedłużana na podstawie kolejnego rocznego raportu.
Od 2016 roku placówki szczególnie zaangażowane w ochronę dzieci przed przemocą będą otrzymywały Złoty
Certyfikat CHRONIMY DZIECI.

Przyłącz placówkę do programu CHRONIMY DZIECI
– to ważne i proste!
www.chronimydzieci.pl

