
ασφάλεια παιδιών 

Καθιστώντας την  παροχή πρώτων βοηθειών  μέρος της ζωής του καθενός.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η St John Ambulance Australia Limited (St John) έχει δεσμευτεί για την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών. 
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της παροχής ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά που έχουν πρόσβαση στις 
υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και τα προγράμματά μας.

Τα Μέλη μας θα πρέπει πάντα να σέβονται και να προάγουν την αξιοπρέπεια και αυτοεκτίμηση των παιδιών και να 
τους δίνουν τη δυνατότητα να μιλούν ελεύθερα αν αισθάνονται ανασφάλεια. Με τη σειρά της, η St John έχει στόχο 
να καλλιεργεί μια κουλτούρα όπου τα Μέλη μπορούν να εγείρουν ελεύθερα ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των 
παιδιών.

Ο παρών Κώδικας Συμπεριφοράς έχει στόχο να παρέχει καθοδήγηση για την κατάλληλη συμπεριφορά των Μελών 
όταν εργάζονται με παιδιά. Έχει σκοπό να συμπληρώνει τη νομοθεσία, τις πολιτικές της St John και τα επαγγελματικά 
πρότυπα (όπως αυτά ισχύουν για τα Μέλη).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
• να τηρείτε αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς και τις πολιτικές και διαδικασίες παιδικής ασφάλειας της St John—

κρατήστε πρόχειρο ένα αντίγραφο, όπως π.χ. στον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στη συσκευή σας

• να σέβεστε τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, την ποικιλομορφία και την αξία όλων των μελών, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους

• να τηρείτε τις αρχές της ισότητας κατά την εργασία με παιδιά (π.χ. κάνοντας εύλογες προσαρμογές, αν είναι δυνατόν)

• να συμπεριφέρεστε στα παιδιά και στις οικογένειές τους με σεβασμό, δικαιοσύνη, επαγγελματισμό και ευγένεια

• να ακούτε και να ανταποκρίνεστε στις απόψεις και τις ανησυχίες των παιδιών ιδιαίτερα εάν αποκαλύπτουν ότι το 
ίδιο το παιδί ή κάποιο άλλο παιδί έχει πάθει ή κινδυνεύει να πάθει κακό

• να προωθείτε την πολιτισμική ασφάλεια, συμμετοχή και ενδυνάμωση παιδιών καταγωγής Αβορίγινων και Ιθαγενών 
των Νήσων Torres Strait, ποικιλόμορφης πολιτισμικής, γλωσσολογικής και μεταναστευτικής προέλευσης, καθώς 
και παιδιών με αναπηρία

• να δημιουργείτε και να τηρείτε ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά κατά τη διάρκεια της εργασίας σας

• να ενεργείτε ως θετικό πρότυπο

• να σέβεστε το ιδιωτικό απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των παιδιών και να χειρίζεστε τις προσωπικές 
πληροφορίες σύμφωνα με τις Πολιτικές Απορρήτου και Διαχείρισης Πληροφοριών της St John. 

• να κατανοείτε τους περιορισμούς που σχετίζονται με το ιδιωτικό απόρρητο και την εμπιστευτικότητα όσον αφορά 
την κακοποίηση παιδιών. Εάν πιστεύετε ή υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται, διατρέχει κίνδυνο κακοποίησης 
ή έχει γίνει κάποιος ισχυρισμός ή αποκάλυψη, πρέπει να υποβληθεί σχετική αναφορά

• να τηρείτε την Πολιτική Διαχείρισης Συμπεριφοράς Μέλους Νεολαίας, περιλαμβάνοντας τις διαθέσιμες 
ανταποκρίσεις για παραβιάσεις των Συμφωνημένων Κωδίκων Δεοντολογίας και του Κώδικα Συμπεριφοράς

• να επαγρυπνείτε και να είστε προορατικοί σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών και να αναφέρετε αμέσως όλους 
τους ισχυρισμούς, υποψίες ή ανησυχίες

• να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις υποβολής αναφοράς

• να εξασφαλίζετε ότι όλες οι επικοινωνίες είναι ασφαλείς, διακρίνονται από σεβασμό και προωθούν την καλή εικόνα της St John

• να διατηρείτε κατάλληλα όρια και να εξασφαλίζετε επαγγελματικό και κατάλληλο τόνο σε όλες τις αλληλεπιδράσεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως με παιδιά* 

* Ο ρόλος ορισμένων μελών απαιτεί από αυτά να διαχειρίζονται σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αυτό μπορεί να απαιτεί από το μέλος να 
γίνει «φίλος» ενός νέου μέλους άλλης οντότητας της St John. Στην περίπτωση αυτή, οι επικοινωνίες πρέπει να αφορούν αυστηρά τον ρόλο των μελών. 
Απαγορεύεται η επαφή εκτός αυτού του ρόλου. Τα μέλη δεν θα πρέπει ποτέ να συμμετέχουν σε συμπεριφορά που θα ήταν αντίθετη με την Πολιτική 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της St John.
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ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

ΔΕΝ πρέπει:
• να επιδίδεστε σε καμία δραστηριότητα με παιδί που ενδέχεται να είναι επιβλαβής, συμπεριλαμβανομένης της 

συμμετοχής σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα συνιστούσε κακοποίηση, παραμέληση, εκμετάλλευση, 
παρενόχληση, διάκριση ή θυματοποίηση

• να αγνοείτε ή να παραβλέπετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, υποψίες ή αποκαλύψεις παιδικής κακοποίησης ή κακομεταχείρισης

• να αναπτύσσετε «ειδική» σχέση με ένα παιδί ή να αγνοείτε τις συμπεριφορές άλλων ενηλίκων, που θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν ως ευνοιοκρατία, υπερβολική οικειότητα, ακατάλληλη συμπεριφορά ή «αποπλάνηση»

• να επιδεικνύετε συμπεριφορές ή να συμμετέχετε σε δραστηριότητες με παιδιά που μπορεί να ερμηνευτούν ως 
ακατάλληλες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γλώσσας (π.χ. βλάσφημης ή σεξουαλικοποιημένης) ή συζήτησης 
θεμάτων που είναι κατάλληλα μόνο για ενήλικες

• να προβαίνετε σε μη αναγκαία σωματική επαφή με ένα παιδί, όπως το να κάνετε πράγματα για το παιδί που μπορεί 
να τα κάνει το ίδιο (π.χ. χρήση τουαλέτας), εκτός εάν χορηγείτε μια ιατρική υπηρεσία όπου απαιτείται επαφή για 
την αξιολόγηση ή θεραπεία του παιδιού

• να χρησιμοποιείτε σωματικά μέσα για να πειθαρχήσετε ή να ελέγξετε ένα παιδί

• να βρίσκεστε «ένας προς έναν» με ένα παιδί, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς**

• να παίρνετε ένα παιδί που συμμετέχει σε μια υπηρεσία, δραστηριότητα ή πρόγραμμα της St John στα σπίτια μας**

• να επικοινωνείτε απευθείας με ένα παιδί μέσω προσωπικών ή ιδιωτικών διαύλων επικοινωνίας (όπως είναι τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, email, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, αίθουσες συνομιλίας, ιστότοποι παιχνιδιών, γραπτά 
μηνύματα κτλ) εκτός των προγραμμάτων της St John, της περιγραφής καθηκόντων της θέσης σας ή χωρίς επίβλεψη

• να αναζητάτε επαφή με ένα παιδί εκτός των προγραμμάτων της St John, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
σε οποιαδήποτε ιδιωτική κοινωνική εκδήλωση κατόπιν αιτήματος ενός παιδιού

• να εκφράζετε προσωπικές απόψεις για τον πολιτισμό, τη φυλή ή τη σεξουαλικότητα παρουσία παιδιών

• να συμμετέχετε σε σεξουαλική ή ερωτική συμπεριφορά ενώ βρίσκεστε σε περιβάλλον της St John, όπως και 
μεταξύ συναινούντων μελών άνω της νόμιμης ηλικίας συναίνεσης

• να επιδίδεστε σε σεξουαλική πράξη με παιδί

• να ζητάτε από ένα παιδί να διατηρεί επικοινωνία με έναν ενήλικα κρυφά από τους γονείς/κηδεμόνες του

• να παίρνετε φωτογραφία ή βίντεο ενός παιδιού χωρίς τη συγκατάθεσή του και τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων του

• να αποθηκεύετε φωτογραφίες ή βίντεο ενός παιδιού που συμμετέχει σε υπηρεσίες, δραστηριότητες ή προγράμματα 
της St John για προσωπική χρήση. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που λαμβάνονται από παιδιά που συμμετέχουν 
σε υπηρεσίες, δραστηριότητες ή προγράμματα της St John πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για επίσημους 
σκοπούς της St John

• να δίνετε δώρα σε ένα παιδί εκτός των προγραμμάτων της St John, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση να 
δώσετε δώρο

• να καταναλώνετε ή να προμηθεύετε αλκοόλ ή/και άλλες ναρκωτικές ουσίες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε 
περιβάλλον της St John ή σε περιβάλλον όπου έχετε καθήκον να φροντίζετε παιδιά

• να σχηματίζετε προσωπική σχέση με οποιοδήποτε παιδί επί του οποίου έχετε άμεση εποπτεία

• να επικοινωνείτε με παιδιά στο διαδίκτυο με τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικός ή ακατάλληλος, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γλώσσας ή θεμάτων που είναι κατάλληλα μόνο για ενήλικες (π.χ. βλάσφημης ή 
σεξουαλικοποιημένης φύσης) και συμπεριφορών που μπορεί να συνιστούν αποπλάνηση. 

• να συζητάτε ή να δείχνετε περιεχόμενο ερωτικής, ώριμης ή ενήλικης φύσης παρουσία παιδιών, ή να χρησιμοποιείτε 
σεξουαλικά υπονοούμενα ή να συμμετέχετε σε σεξουαλικά προκλητική συμπεριφορά με παιδιά

• να συμπεριφέρεστε σε ένα παιδί με δυσμενή τρόπο ή να κάνετε διακρίσεις λόγω αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, φυλής, 
πολιτισμού, ευπάθειας, σεξουαλικότητας ή εθνότητας

**Αν υπάρξει περίπτωση όπου τα μέτρα αυτά καταστούν αναγκαία, θα πρέπει να υιοθετηθούν προληπτικές πρακτικές. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στις Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Ασφάλειας Παιδιών.
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ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Όλα τα Μέλη, οι συμβασιούχοι και οι επισκέπτες απαιτείται να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς. 
Ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις—συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων για νέους, όταν 
χορηγείτε θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή χρησιμοποιείτε ψηφιακή τεχνολογία για παράδειγμα.

Εάν παραβιάσετε αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε πειθαρχικές κυρώσεις. Για σοβαρές 
παραβιάσεις, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και τερματισμό της συμμετοχής σας στην St John. Οι σοβαρές 
παραβιάσεις ενδέχεται να αναφέρονται στην αστυνομία.

Ενδέχεται να υπάρχουν ειδικές περιστάσεις όπου ένα μέλος μπορεί να χρειαστεί να λειτουργήσει εκτός του Κώδικα, όπως κατά 
τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης. Τα Μέλη θα πρέπει πάντα να προσπαθούν να ζητήσουν εξουσιοδότηση για οποιεσδήποτε 
ενέργειες που παραβιάζουν τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς. Πρέπει επίσης να ενημερώνετε την St John για οποιεσδήποτε 
ενέργειες που έχουν ληφθεί οι οποίες παραβιάζουν αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς το συντομότερο δυνατόν.

ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) Αυστραλίας θα υποστηρίζει την εφαρμογή και την παρακολούθηση του 
παρόντος Κώδικα Συμπεριφοράς. Ο CEO θα παρέχει επίσης πληροφορίες και υποστήριξη σε μέλη ώστε να είναι 
δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του Κώδικα Συμπεριφοράς. Όλα τα ενήλικα Μέλη θα είναι υπέρμαχοι αυτού του 
Κώδικα Συμπεριφοράς.

ΕΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΒΛΑΒΗΣ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ  
ΤΡΙΠΛΟ ΜΗΔΕΝ (000). 

Αυτός ο Κώδικας Συμπεριφοράς για την Ασφάλεια Παιδιών εγκρίθηκε από τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή της St John Ambulance 
Australia Inc., στις 14 Μαΐου 2019 και αναθεωρήθηκε τον Μάιο 2020. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς θα αναθεωρηθεί τον Μάιο του 2021 
ή πιο πριν, εάν νομοθετικές ή άλλες αλλαγές απαιτούν την τροποποίησή του.


