Δήλωση δέσμευσης για την ασφάλεια των παιδιών
Η St John Ambulance Australia Inc. (St John) έχει δεσμευτεί για την ασφάλεια και την ευημερία όλων των παιδιών και
των νέων (παιδιών) που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, προγράμματα, εκδηλώσεις ή υπηρεσίες (προγράμματα)
της St John. Θέλουμε να είναι τα παιδιά ασφαλή, να υποστηρίζονται, να αναπτύσσονται και να ενδυναμώνονται ενώ
μετέχουν στα προγράμματά μας και εμείς θα ακολουθούμε μια προληπτική, προορατική και συμμετοχική
προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών.
Η St John έχει μηδενική ανοχή στην κακοποίηση παιδιών. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη όλους τους ισχυρισμούς
και τις ανησυχίες σχετικά με την κακοποίηση. Θα προσπαθούμε πάντα να εξασφαλίζουμε ότι τα παιδιά δεν βιώνουν
παραμέληση, κακοποίηση, κακομεταχείριση ή εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην St John.
Η St John δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον σε παιδιά, όπου τα παιδιά είναι ασφαλή και νιώθουν
ασφαλή, έχουν μια θετική εμπειρία και ακούγονται οι φωνές τους. Θα ακούμε πάντα τα παιδιά με προσοχή και θα
εκτιμούμε όσα λένε, θα τα στηρίζουμε όταν απειλείται η ασφάλεια ή η ευημερία τους, θα τους παρέχουμε τη
δυνατότητα να συμμετέχουν σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους και θα αντιμετωπίζουμε οποιεσδήποτε
ανησυχίες τις οποίες εκφράζουν.
Η St John εκτιμά τα σχόλια των γονέων, κηδεμόνων ή φροντιστών. Θα ακούμε και θα επικοινωνούμε τακτικά με
γονείς, κηδεμόνες ή φροντιστές παιδιών που συμμετέχουν στην St John. Θα προσπαθούμε να στηρίζουμε τις
οικογένειες και τις κοινότητες στην προώθηση της υγιούς και ασφαλούς ανάπτυξης των παιδιών. Θα επικοινωνούμε
με ειλικρίνεια, διαφάνεια και ευθύτητα με γονείς, κηδεμόνες ή φροντιστές σχετικά με το παιδί τους και την
ασφάλεια ή την ευημερία του παιδιού τους, εκτός εάν αυτό δεν επιτρέπεται από το νόμο.
Η St John θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην πολιτισμική ασφάλεια των Αβορίγινων παιδιών και των παιδιών
ποικιλόμορφης πολιτισμικής ή/και γλωσσολογικής προέλευσης, καθώς και στην ασφάλεια των παιδιών με αναπηρία.
Σεβόμαστε την πολιτισμική ποικιλομορφία και τις διαφορές στις πρακτικές ανατροφής παιδιών, στο πλαίσιο της
ασφάλειας των παιδιών.
Θα προσπαθούμε να προσλαμβάνουμε μόνο τα πιο κατάλληλα άτομα για να εργάζονται στον οργανισμό μας. Θα
διενεργούμε όλους τους νομοθετημένους ελέγχους και θα διασφαλίζουμε ότι υπάρχει υψηλής ποιότητας επίβλεψη
των υπαλλήλων και εθελοντών. Όλα τα μέλη της St John έχουν υποχρέωση να κατανοούν τον σημαντικό και
συγκεκριμένο ρόλο που διαδραματίζει ο καθένας ατομικά και συλλογικά στη διασφάλιση της ευημερίας και της
ασφάλειας των παιδιών. Πιστεύουμε ότι, όταν απασχολούνται σε προγράμματα στα οποία συμμετέχουν παιδιά, όλα
τα μέλη διαδραματίζουν έναν συγκεκριμένο ρόλο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε ό,τι κάνουν και σε κάθε απόφαση που λαμβάνουν.
Η St John καλλιεργεί μια κουλτούρα διαφάνειας όπου οποιοδήποτε άτομο μπορεί να αποκαλύψει με ασφάλεια τυχόν
κινδύνους κακοποίησης παιδιών χωρίς φόβο επιπτώσεων, θυματοποίησης ή αντιποίνων. Έχουμε πολιτικές και
διαδικασίες που αποσκοπούν στην προστασία όσων μιλούν ανοιχτά για την κακοποίηση.
Η St John θα παρέχει στα μέλη εκπαίδευση σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών. Θα διασφαλίζουμε ότι η
εκπαίδευση σχετικά με την κατάλληλη και αποδεκτή αγωγή και συμπεριφορά προς τα παιδιά θα συμπεριλαμβάνεται
στην εκπαίδευσή μας.
Η St John θα προσφέρει μια σειρά από πόρους που θα απευθύνονται σε παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
της νεολαίας μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μιλούν ελεύθερα αν ανησυχούν ή αισθάνονται ανασφάλεια. Θα
εξασφαλίζουμε ότι αυτοί οι πόροι είναι κατάλληλοι για την ηλικία τους και περιλαμβάνουν ανθρώπους ή μέρη από
τα οποία τα παιδιά μπορούν να ζητούν βοήθεια εάν αισθάνονται ανησυχία ή ανασφάλεια.
Η St John θα ζητά τη συναίνεση γονέων, κηδεμόνων ή φροντιστών πριν αναζητήσει ή παράσχει πληροφορίες σχετικά
με το παιδί τους, εκτός αν οι πληροφορίες ζητούνται από την αστυνομία, τις ρυθμιστικές αρχές ή τις θεσμικές
υπηρεσίες ασφάλειας παιδιών σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ανησυχία για την ασφάλεια ή την ευημερία ενός
παιδιού.
Η St John θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την Αυστραλία για να διασφαλίζει την ασφάλεια
και την ευημερία των παιδιών. Έχουμε θέσει σε ισχύ πολιτικές, διαδικασίες και κατάρτιση που στηρίζουν τα μέλη μας
ώστε να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών, να αναφέρουν εγκαίρως ισχυρισμούς ή
υποψίες κακοποίησης και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με κατάλληλο και νόμιμο τρόπο. Έχουμε επίσης νομικές
και ηθικές υποχρεώσεις να επικοινωνούμε με τις αρχές όταν ανησυχούμε για την ασφάλεια ή την ευημερία ενός
παιδιού.

Εάν πιστεύετε ότι ένα παιδί διατρέχει άμεσο κίνδυνο κακοποίησης, τηλεφωνήστε στο τριπλό
μηδέν (000).
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