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Standardele de Protectia Copilului ale World Vision Romania
Aceste standarde reprezinta politica World Vision Romania pentru indrumarea implementarii
Politicii Parteneriatului WVI privind Bunastarea Copiilor.
World Vision Romania este o organizatie crestina care desfasoara programe de interventie
umanitara de urgenta, dezvoltare si advocacy. Organizatia noastra este concentrata asupra
muncii cu copiii, familiile si comunitatile, in scopul depasirii saraciei si nedreptatii. Inspirati de
valori crestine, lucram cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasa,
etnie sau gen.
Protectia Copilului reprezinta totalitatea mecanismelor/mijloacelor de a preveni si raspunde la
situatiile de exploatare, neglijare, abuz si alte forme de violenta care afecteaza copiii. Ghidati de
principii crestine, incercam sa asiguram realizarea dreptului copiilor la protectie fata de toate
formele de abuz si/sau violenta in familii, scoli, institutii si comunitati.
Impreuna cu partenerii nostri, sprijinim prevenirea exploatarii, a practicilor traditionale
daunatoare si a violentei indreptate impotriva copiilor atat in familie cat si in comunitate;
protectia copiilor aflati in situatii de risc in cadrul comunitatilor si sprijinirea/reabilitarea copiilor
care au fost afectati de abuz, neglijare sau exploatare.
World Vision Romania se auto-examineaza in mod continuu pentru a reduce riscurile pentru
copiii sponsorizati, pentru cei cuprinsi in programele World Vision si in general pentru toti copiii.
Standardele au scopul de a face din World Vision Romania un loc sigur pentru copii, prin
depunerea oricarui efort pentru a asigura protectia copiilor fata de situatii potentiale de abuz
din partea personalului, a voluntarilor, a sponsorilor, a partenerilor si a altor persoane afiliate cu
World Vision.
Explicatii suplimentare privind Standardele de Protectia Copilului WVR sunt incluse in Ghidul de
Implementare al Standardelor de Protectia Copilului WVR

POLITICA:

1.0 Politici si Responzabilitati de Protectie a Copilului
1.1 Politica de Protecția Copilului WVR este dezvoltata în conformitate cu cerințele Politicii de
Management a Parteneriatului/ Standardele de Protectia Copilului WVI (standardul 1.1).
Politica si Standardele WVR de Protecție a Copilului sunt în conformitate cu Legea Română de
Protecție a Copilului (Legea 272/2004) și pe deplin aliniate cu Politica si Standardele WVI de
Protecția Copilului WVI .
1.2 Constientizare: World Vision Romania (WVR) pregateste si informeaza tot personalul,
donatorii, vizitatorii, voluntarii, partenerii si alte persoane/organizatii afiliate cu World Vision
pentru a intelege si pentru a-si indeplini responsabilitatile si obligatiile de protectie a copilului.
a) Toate contractele cu personalul, contractorii, voluntarii, partenerii si alte persoane/
entitati afiliate cu World Vision includ, in atasament, o copie a Protocolului de
Comportament pentru Protectia Copilului, precum si urmatoarele asigurari:
“Pe parcursul contractului, sunteti de acord ca:
- Toti adultii care interactioneaza cu copiii sau au acces la copii sau la informatii
privitoare la acestia vor actiona in interesul superior al copiilor si respecta
Protocoalele de Comportament pentru Protectia Copilului si alte masuri de
protectie a copilului, dupa cum vi se va solicita;
- Daca aflati de orice vatamare sau risc care afecteaza copiii, veti informa imediat
WVR.”
b) Intreg personalulul World Vision, voluntarii/internii, membrii Consiliului Director,
precum si toti contractorii independenti ale caror responsabilitati contractuale se
asteapta sa includa interactiune cu copiii sau acces la copii sau la datele/ informatiile
care-i privesc, confirma in scris pentru primirea si intelegerea Standardelor WVR de
Protectie a Copilului.
c) Personalul, voluntarii si internii beneficiaza periodic de cursuri de perfectionare sau de
training de protectie a copilului cel putin o data la doi ani.
1.3 Personal pentru Protectia Copilului: WVR are desemnat un Lider pentru Protecția
Copilului pentru a asigura coordonarea punerii în aplicare a standardelor de protecție a
copilului și programarea tehnică a protectiei copilului în toate sectoarele și Directiile
Programatice.

2.0 Protocoale de Comportament
2.1 Protocoalele de Comportament pentru Protectia Copilului (Anexa 1): Toate persoanele
WVR (inclusiv personal, voluntari / stagiari, donatori, sponsori, parteneri, vizitatori, membrii
Consiliului Director, consultanti, precum şi contractori independenţi), accepta si confirma în
scris, primirea şi înţelegerea Protocoalelor de Comportament pentru Protectia Copilului WVR.
Acordurile semnate sunt indosariate si pastrate de departamentul de Resurse Umane de la
nivelul Biroului National. Aceste protocoale sunt în conformitate cu protocoalele de
comportament pentru protectia copilului ale WV Internaţional.
2.2 Masuri Disciplinare: Nerespectarea protocoalelor de comportament WVR, sau
manifestarea oricarui alt comportament neadecvat față de copii, reprezinta un motiv pentru
actiuni disciplinare, mergand până la (inclusiv) încetarea relatiilor de lucru sau concedierea din
pozitia de angajat, voluntar/stagiar sau membru al Consiliului Director.

3.0 Recruitment
3.1 Screening: WVR ia masuri speciale pentru a verifica toate persoanele care intra in contact

cu copii, cu scopul de a descuraja acele persoane care ar putea incerca sa se foloseasca de WV
pentru a face rau copiilor. Aceste masuri includ adresarea aspectelor privind protectia
copilului in cuprinsul formularelor de aplicatie, in cadrul interviurilor si a referintelor cerute de
la alte persoane. Masurile de screening privind protectia copilului sunt aplicate tuturor
candidatilor pentru pozitii de personal, Consiliu Director, voluntari/stagiari si contractori
independenti.
3.2 Verificarea trecutului: Candidatilor pentru pozitii de personal, membri ai Consiliului
Director, voluntari WV, interni sau contractori care se asteapta sa interactioneze direct cu
copiii sau care au acces la informatii personale despre copii, li se verifica identitatea si cazierul
inainte de angajare, iar apoi periodic, cel putin o data la 5 ani. Persoanele cu o condamnare
anterioara pentru un delict comis impotriva copiilor nu sunt angajate de catre WV.

4.0 Vizitatori
4.1 Pregatirea vizitei: Vizitele sponsorilor sau donatorilor sunt aprobate in prealabil atat de
catre biroul suport cat si de biroul national WVR. Birourile de suport solicita verificari ale
politiei asupra potentialilor vizitatori (sponsori sau donatori) inainte de orice vizita, acolo unde
legea permite aceste verificari. Nu sunt permise vizite neanuntate la copiii sponsorizati sau in
comunitatile WVR.
4.2 Orientarea vizitatorilor privind protectia copilului: WV Romania isi ia toate masurile
pentru a se asigura ca vizitatorii respecta standardele pentru protectia copilului. Urmatoarele
cerinte se aplica celor care viziteaza un proiect sau intra in contact direct cu copiii:
a) Vizitatori din alte birouri WV, care sunt membri ai personalului sau ai Consiliului
Director: Vizitatorii vor fi informați că nu există obiceiuri locale distincte, specifice
contextului românesc, cu privire la interacțiunea adultului cu copii și, prin urmare,
trebuie respectate Protocoale de Comportament WVI.
b) Vizitatori care nu sunt personal World Vision sau membrii ai Consiliului Director:
tuturor vizitatorilor care nu sunt personal WV li se prezinta Protocoalele de
Comportament WVR pentru Protectia Copilului (Standard 2.1, Anexa 1) si a celor de
Prevenire a Prejudiciului in Comunicatii (Standard 5.4, Anexa 2). Acestia semneaza de
luarea la cunostinta a protocoalelor, si documentul respectiv este pastrat indosariat
de catre biroul ADP in zona caruia a avult loc vizita. Daca vizita cuprinde mai multe
ADP-uri, vizitatorii vor fi informati numai o singura data, la nivelul primului birou ADP
vizitat (copii ale documentelor semnate privind luarea la cunostinta a protocoalelor
vor fi trimise la toate birourile ADP care urmeaza a fi vizitate). Vizitatorii care nu sunt
membri de personal WVR sunt insotiti in permanenta pe parcursul vizitei la proiecte
de o persoana angajata a WVR.

5.0 Comunicare, Media Sociala si Tehnologia Digitala
5.1 Demnitate: In toate formele de comunicare copiii sunt reprezentati cu demnitate si nu ca
victime fara ajutor sau in pozitii sugestive din punct de vedere sexual.
5.2 Consimtamant: Copiii, parintii si alti adulti care sunt subiectul unui text, poze si/sau
resurse video stranse de personalul WVR trebuie sa-si dea acordul informat. Acordul informat
inseamna ca subiectul are o intelegere generala a scopului raportarii sau fotografierii si isi da
permisiunea verbala sau scrisa in conostinta de cauza. Consimtamantul scris este solicitat din
partea parintelui, a reprezentantului legal al copilului (persoana fizica sau institutie) si din
partea copilului (in mod corespunzator varstei) in urmatoarele situatii:

a) un copil ar putea fi identificat personal
b) in conditiile cerute de legea in vigoare
5.3 Abilitare: WV sprijina activ abilitarea copiilor, parintilor si sponsorilor/donatorilor pentru a
intelege cum sa foloseasca in mod adecvat si in siguranta media sociala si tehnologia digitala,
cum sa evite riscurile si sa raspunda adecvat la amenintari.
5.4 Prevenirea Prejudiciului in Comunicatii: WVR ia masuri pentru a preveni prejudiciul prin
intermediul comunicarii, tehnologiei si a mediei sociale (fotografii, clipuri video/audio,
povestiri, articole sau orice alte materiale folosite in comunicare) (vezi Anexa 2).
5.5 Raportarea incalcarilor standardelor privind comunicarea, utilizarea mediei sociale si a
tehnologiei digitale: Toate incalcarile privind aceste standarde trebuie sa fie raportate catre
Liderul de Protectie a Copilului WVR. Reactia de raspuns fata de incalcarea standardelor
privind comunicarea, utilizarea mediei sociale si a tehnologiei digitale se face in functie de
magnitudinea riscului si severitatii fata de copii.
6.0 Incidente de Protectie a Copilului si Protocoale de Raspuns
6.1 Raspunsul la Incidentele de Protectie a Copilului: WVR va investiga si raspunde la
rapoarte de abuz asupra copilului în zonele în care activeaza WVR, în modalitati care sunt în
concordanță cu Legea română (272/2004), precum și cu cerințele Parteneriatului WVI (Nota
de Indrumare: Definiții ale incidentelor de Protectia Copilului WVI și Protocoale de
Răspuns). WVR folosește trei niveluri de Incidente de protecție a copilului pentru a
determina răspunsul WVR, care se bazează pe responsabilitatea potențiala a WV si riscurile
aferente unei astfel de responsabilitati.
6.1.1 Incident de Protectie a Copilului de Nivelul I: Un incident de protectie a copilului care nu
implica personalul WV, voluntari, interni, contractori, consultanti, donori, sponsori, parteneri
sau alte persoane afiliate World Vision este un incident de nivelul I. Incidentele de nivelul I
sunt tratate in conformitate cu Planul de Pregatire pentru Incidente de Nivelul I de Protectia
Copilului al WVR (in lucru). Incidentele de nivel I sunt raportate catre departamentul de
Protectie a Copilului WVI in cazuri grave in care supravietuirea, siguranta sau dezvoltarea
copilului au fost sau ar putea fi afectate.
6.1.2 Incident de Protectie a Copilului de Nivelul 2: Reprezinta orice incalcare a Politicii si
Standardelor WVR de Protectie a Copilului care pune copiii intr-o situatie directa de risc
(pericol). WVR face toate eforturile de a raporta incidentele de Nivelul 2 catre departamentul
de Protectie a Copilului WVI in termen de 24 de ore de la prima notificare. Raspunsul este
implementat de catre WVR cu responsabilitate fata de Consilierii Regionali de Protectie a
Copilului.
6.1.3 Incident de Protectie a Copilului de Nivelul 3: Este orice acuza sau incident în care WV
are responsabilitatea de a răspunde şi / sau de a proteja, şi poate avea responsabilitati
(inclusiv legale). Acesta include in mod general (i) acuzaţii privind orice forma vatamare
cauzata unui copil de către o persoană asociata WV (ex: personal, membru al Consiliului
Director, voluntar, stagiar, contractor, consultant, donor, sponsor, partener, etc), si/sau, de
asemenea, (ii) decesul sau vătămarea gravă a unui copil în timp ce acesta participa la o
activitate WV, sau cauzata direct de către o persoană asociata WV prin neglijenta sau alte
actiuni. WVR depune toate eforturile sa raporteze acuzatiile de abuz sau posibila vatamare

comise de o persoana WV sau in cadrul unui proiect WV, catre departamentul de Protectie a
Copilului WVI, in termen de 24 de ore de la prima notificare. Raspunsul este implementat de
WVR in colaborare cu o Echipa de Management al Incidentelor de Protectie a Copilului, cu
responsabilitate fata de Directorul de Protectie a Copilului WVI.
6.2 Raportare: Toate persoanele asociate WVR au obligatia sa raporteze orice suspiciune de
abuz asupra copiilor (sau alte ingrijorari legate de protectia copilului) care implica personalul
angajat, voluntari, contractori, consultanti, donatori, sponsori, vizitatori, parteneri, membrii ai
Consiliului Director sau alte persoane afiliate formal cu World Vision.
6.3 Divulgarea: In timp ce WVR mentine o confidentialitate adecvata referitoare la persoanele
implicate in incidente de protectie a copilului, WVR poate dezvalui informatii cu caracter
general despre incidente pentru a sprijini procesul de invatare si responsabilizare, pentru a
preveni aparitia/repetarea unor asemenea incidente, si pentru a raspunde unor cerinte legale.
7.0 Planificarea Programelor si Protectia Copilului
7.1 Protectia copilului ca tema majora: In toate programele, WVR cauta sa nu vatameze
copiii, sa actioneze in interesul superior al copiilor si utilizeaza oportunitatile de a ajuta
imbunatatirea sigurantei copiilor in sanul familiei si al comunitatii. Aceasta inseamna
includerea unor mecanisme de plangere si raspuns, luarea in considerare la momentul designului programelor a riscurilor si problemelor locale privind protectia copilului si influentarea
partenerilor pentru a deveni organizatii mai sigure pentru copii.
7.2 Institutionalizarea si adoptia: WV nu faciliteaza adoptia copiilor si nu sprijina programe in
cadrul institutiilor rezidentiale in modalitati care sa contribuie la perpetuarea institutionalizarii
copiilor.
8.0 Sponsorship
8. Prevenirea vatamarii in Sponsorship: Sponsorship-ul este implementat astfel incat mentine
siguranta copiilor drept prioritate majora. Aceasta include revizuiri ale intregii corespondente
cu sponsorul, training pentru personalul angajat si cel ce se ocupa de monitorizarea copilului
pentru a recunoaste si a rapunde la abuz, pentru a interactiona in mod constructiv cu parintii
si copiii si pentru a asigura folosirea si pastrarea securizata a informatiilor personale.
8.2 Raspunsul la abuz in Sponsorship: Monitorii copiilor promoveaza actiuni adecvate de
urmarire sau referire daca sunt observate sau raportate nevoi de protectie ale copilului in
conformitate cu Planul de Pregatire WVR privind Incidentele de Nivel I de Protectie a Copilului
si cu prevederile legislatiei din Romania.
9.0 Participarea in siguranta a copilului
9.1 Prevenirea vatamarii la participarea copilului: WVR lucreaza sa abiliteze copiii drept
cetateni si contribuitori/participanti directi la propria lor bunastare; WVR cauta sa
minimalizeze orice risc de vatamare sau de aparitie a unor consecinte negative ce ar putea
rezulta din participarea copiilor la activitati promovate de WVR.
9.2 Etici: Activitatile care implica participarea copiilor sunt proiectate si implementate in
conformitate cu principii si etici care pastreaza interesul superior al copilului ca prioritate
majora.

9.3 Consimtamantul informat la participarea copilului: Activitatile de participare ale copilului
sunt voluntare si incluzive (in mod special pentru cei mai vulnerabili copii); atat copiii cat si
parintii/ingrijitorii (reprezentantii legali) decid in cunostinta de cauza cu privire la participare,
inclusiv cu privire la riscurile care ar putea fi asociate activitatilor respective.
9.4 Calatoria copilului: Cand este in interesul superior al copiilor, WVR ajuta uneori copiii sa
calatoreasca pentru a participa la evenimente, activitati sau a da curs altor oportunitati. In
astfel de cazuri parintii sau ocrotitorii legali ofera consimtamantul lor informat, inainte de
calatorie. Sanatatea copilului, siguranta si bunastarea lui sunt cele mai importante prioritati in
timpul calatoriei sprijinite de WV. WVR nu faciliteaza vizite alte copiilor in afara tarii lor pentru
a-si vizita sponsorul.

DEFINITII:

•
•
•

•

SCOPE:

Copil: Orice persoana cu varsta sub 18 ani.
Protectia Copilului: Toate masurile luate pentru a preveni si raspunde la abuz, neglijare,
exploatare si alte forme de violenta indreptate impotriva copiilor.
Incident de Protectia Copilului: 1)Incalcare grava a drepturilor copilului la protectie fata de
abuz fizic sau psihologic, neglijare, exploatare, sau alte forme de violenta – inclusiv trafic,
exploatare sexuala si prin munca, mutilare genitala a fetelor si casatorie timpurie. 2) Orice
incalcare a Politicii si Standardelor de Protectie a Copilului WVR care pune copiii in situatii
directe de risc de vatamare. 3) Orice deces sau vatamare grava a unui copil care se afla in
ingrijirea temporara a WV, sau in timp ce participa la o activitate a WV, sau cauzata de un
membru al personalului WV, voluntar, stagiar/intern, contractor, consultant, vizitator,
partener sau donor/sponsorWV.
Organizatie sigura pentru copii: O organizatie care este determinata sa fie sigura pentru
copii.

Alte definitii de Protectie a Copilului sunt incluse in Ghidul de Implementare al Standardelor de
Protectia Copilului WVR
Standardele WVR de Protectie a Copilului sunt aceleasi pentru toti copiii din toate zonele
operationale ale WVR, indifferent daca sunt sau nu sponsorizati (cu exceptia situatiilor
mentionate in mod specific, cum ar fi Sectiunea 8.0 de mai sus).

Explicatii suplimentare privind Standardele de Protectia Copilului WVR sunt incluse in Ghidul de
Implementare al Standardelor de Protectia Copilului WVR.
BACKGROUND: Aceasta politica inlocuieste Politica si Standardele WVR de Protectie a Copilului aprobate in
aprilie 2003.

