


Հայաստանում կանանց հիմնադրամի՝ Երեխաների,
երիտասարդների և խոցելի մեծահասակների
պաշտպանության քաղաքականություն

Ներածություն

Պաշտպանությունը կազմակերպության պատասխանատվությունն է, որ իր

հետ առնչություն ունեցող երեխաները, երիտասարդները և/կամ խոցելի

մեծահասակները1 (այսուհետ՝ «խոցելի անձիք») չվնասվեն, չենթարկվեն

խտրականության, անտեսման և չարաշահման վտանգի, աշխատակիցների,

կամավորների, գործընկերների, մատակարարների կողմից և կազմակերպության

կողմից գործողությունների ու ծրագրերի արդյունքում։ Սա նաև այն

պատասխանատվությունն է, որը կազմակերպությունը կրում է իր

աշխատակիցներին և կամավորներին պաշտպանելու համար, երբ նրանք խոցելի

են, օրինակ, երբ հիվանդ են կամ վտանգի կամ չարաշահման վտանգի տակ են:

Հայաստանում կանանց հիմնադրամի (այսուհետ՝ ՀԿՀ կամ Հիմնադրամ)

աշխատակիցները, գործընկեր կազմակերպությունների աշխատակիցները և

կամավորներն իրենց աշխատանքի ընթացքում կարող են ուղղակիորեն կամ

անուղղակիորեն համագործակցել երիտասարդների և խոցելի մեծահասակների

հետ:

ՀԿՀ-ն ընդունում է իր պարտավորությունը ձեռնարկել բոլոր ողջամիտ

պաշտպանիչ միջոցները՝ հնարավորինս ապահովելու երեխաների,

երիտասարդների և խոցելի մեծահասակների անվտանգությունն ու

պաշտպանությունը, ներառյալ անձանց և համայնքները, ում հետ և որտեղ ՀԿՀ-ն

ունի համագործակցություններ:

1 Երեխա - մինչև 18 տարեկան ցանկացած ոք
Երիտասարդ - 15-35 տարեկան ցանկացած ոք
Խոցելի մեծահասակ - 18 տարին լրացած անձը, ով հաշմանդամության, տարիքի, գենդերի,
սոցիալական և տնտեսական պայմանների, հիվանդության, տվյալ կոնտեքստում բնակվելու
հանագամանքից ելնելով չունի հնարավորություն կամ կարողություն պաշտպանելու սեփական
անձը բռնությունից, վնասից կամ շահագործումից։
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Նպատակը

Այս քաղաքականության և հարակից ընթացակարգերի նպատակն է բոլորին

պարզ տեղեկատվություն տրամադրել այն մասին, թե ինչպես պետք է

համագործակցել երեխաների, երիտասարդների և խոցելի մեծահասակների հետ,

երբ աշխատում են ՀԿՀ-ի համար, ՀԿՀ-ի անունից կամ համագործակցում են ՀԿՀ-ի

հետ: Այն նաև օգնում է մեզ, որ աշխատակիցները, կամավորները և այլ անդամներ

պաշտպանված լինեն:

Քաղաքականությունը կոչված է օգնելու մեզ ընդհանուր պատկերացում ունենալ

պաշտպանության հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ, զարգացնել մեր և

շրջապատի գիտելիքները, ինչպես նաև լավ պրակտիկա զարգացնել այն

ոլորտներում, որտեղ մենք գործում ենք, և դրանով իսկ բարձրացնել մեր իսկ

հաշվետվողականությունը աշխատանքի այս կարևոր ասպեկտում:

Մենք ընդունում ենք, որ

- Երեխաների բարեկեցությունը առաջնային է մեր կողմից իրականացվող

բոլոր աշխատանքներում և բոլոր որոշումներում, որոնք մենք ընդունում

ենք։ Բոլոր երեխաները՝ անկախ տարիքից, հաշմանդամությունից, գենդերի

փոփոխությունից, ռասայից, կրոնից կամ դավանանքից, սեռից կամ

սեռական կողմնորոշումից, ունեն բոլոր տեսակի վնասներից և

բռնություններից պաշտպանված լինելու հավասար իրավունք:

- Որոշ երեխաներ լրացուցիչ խոցելի են նախորդ փորձառությունների

ազդեցության, մեծահասակներից նրանց կախվածության մակարդակի,

հաղորդակցման կարիքների կամ այլ պատճառներով:
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Երեխաների և երիատասարդների պաշտպանության արժեքներ

- Արժևորել, լսել և հարգել նրանց,

- Ընդունել երեխաների պաշտպանության քաղաքականություններ,

ընթացակարգեր և վարքագծի կանոններ աշխատակազմի, կամավորների և

այլ անդամների համար,

- Արդյունավետ կառավարել աշխատակազմը, կամավորներին

սուպերվիզիայի, աջակցման, վերապատրաստումների և որակի

ապահովման միջոցռումների հիման վրա, որպեսզի բոլորը ծանոթ լինեն

կազմակերպության համապատասխան ընթացակարգերին,

- Ավելի ապահով միջոցներ ձեռնարկել՝ նոր աշխատակցիների և

կամավորների ընդունելության համար,

- Պրոֆեսիոնալ և անվտանգ կերպով հավաքագրել, պահպանել և

օգտագործել կազմակերպության հետ առնչվող մարդկանց մասին

տեղեկատվությունը,

- Վստահ լինել, որ երեխաները, երիտասարդները և նրանց ընտանիքները

գիտեն, թե ուր կարելի է դիմել անհրաժեշտության դեպքում,

- Երեխաների պաշտպանության ընթացակարգերն օգտագործել

համապատասխան մարմինների հետ անհրաժեշտության դեպքում

մտահոգություններ և տեղեկատվություն կիսելու համար,

- Պատշաճ կերպով օգտագործել մեր ներքին ընթացակարգերը

աշխատակազմի կամ կամավորների նկատմամբ մեղադրանքների դեպքում,

- Ստեղծել և պահպանել հակաբուլինգային միջավայր և ապահովել այնպիսի

քաղաքականություն և ընթացակարգ, որը կօգնի մեզ արդյունավետորեն

վարվել բուլինգի ցանկացած դրսևորման դեմ,

- Վստահ լինել, որ մենք ունենք բողոքների ընդունման արդյունավետ

համակարգ և ազդարարող միջոցներ,

- Ունենալ ապահով ֆիզիկական միջավայր երեխաների, երիտասարդների,

անձնակազմի և կամավորների համար՝ կիրառելով առողջության և

անվտանգության միջոցառումներ՝ ՀՀ օրենքների և առանձին դեպքերի

կարգավորումների համաձայն,
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- Վստահ լինել, որ մենք ապահով ֆիզիկական միջավայր ենք ստեղծում

երեխաների համար, ձևավորում ենք պաշտպանական մշակույթ, որտեղ

անձնակազմը և կամավորները, երեխաները, երիտասարդները և նրանց

ընտանիքները հարգանքով են վերաբերվում միմյանց և հարմարավետ են

զգում կիսելու իրենց մտահոգությունները:

Սոցիալական մեդիա

Երեխաների, երիտասարդների և խոցելի մեծահասակների պաշտպանության հետ

կապված՝ ՀԿՀ-ը հետևելու է սոցիալական մեդիայի հետևյալ կանոններին.

- Օգտագործել երեխաների, երիտասարդների կամ խոցելի մեծահասակների

անուններն ու պատկերները, որոնք հարգալից են և չեն ենթարկվում նրանց

հետագա խոցելիության (չնվաստացնող կամ մերկ կամ մասամբ

հագուստով երեխաների սեռական պատկերների ցուցադրության

բացառում):

- Վերարտադրել երեխաների նկարները և օգտագործել նրանց անունները

միայն այն դեպքում, երբ մենք ունենք նրանց ծնողների/խնամակալների

գրավոր թույլտվությունը՝ օգտագործելով համաձայնության ձևաթուղթը:

- Վերարտադրել երիասարդների և խոցելի մեծահասակների նկարները և

օգտագործել նրանց անունները միայն այն դեպքում, երբ նման

անհրաժեշտություն կա և մենք ունենք նրանց խնամակալների գրավոր

թույլտվությունը՝ օգտագործելով համաձայնության ձևաթուղթը:

- Հստակեցնել խոցելի անձանց և նրանց ընտանիքներին/խնամակալներին,

որ տեղեկատվություն կամ պատկերներ տրամադրելու համաձայնությունը

ՀԿՀ-ի գործունեությանն ու ծրագրերին ներգրավվելու պայման չէ:

- Ծանոթացնել աշխատակիցներին, կամավորներին և գործընկերներին

տեխնոլոգիաների օգտագործման հետ կապված ՀԿՀ քաղաքականությանը,

բացատրել ու պահանջել բոլորից, որ նրանք չպետք է օգտագործեն

տեխնոլոգիաները խոցելի անձանց համար վնասակար որևէ

տեղեկատվություն կամ բռնություն կամ սեռական պատկերներ

արտադրելու կամ տարածելու նպատակով, ներառյալ պոռնոգրաֆիան:
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Պարտականություններ

Բոլոր աշխատակիցները, կամավորները, խորհրդատուները, անձնակազմը,

գործընկեր կազմակերպությունները և այցելուները պարտավոր են հետևել այս

քաղաքականությանը և պահպանել այնպիսի միջավայր, որը կկանխի

շահագործումը և չարաշահումը, և որը խրախուսում է այս քաղաքականության

խախտումների մասին հաղորդումը՝ օգտագործելով համապատասխան

ընթացակարգերը:

ՀԿՀ-ի բոլոր աշխատակիցները պարտավոր են․

- Կարդալ այս քաղաքականությունը և հետևել դրան,

- Խթանել զրո հանդուրժողականության մոտեցումը խտրականության,

սեռական ոտնձգությունների և չարաշահումների նկատմամբ,

- Երեխաների և խոցելի մարդկանց անվտանգությունն ու բարեկեցությունը

վեր դասել բոլոր այլ նկատառումներից,

- Հաղորդել երեխայի կամ խոցելի անձի բարեկեցության վերաբերյալ իրենց

մտահոգության մասին,

- Հաղորդել ՀԿՀ ներկայացուցչի պահվածքի վերաբերյալ ցանկացած

մտահոգության մասին,

ՀԿՀ աշխատակիցների կողմից բացառվում է

- Սեռական ոտնձգություն, ոտնձգություն կամ բռնություն այլ անձի

նկատմամբ,

- Ֆիզիկական ոտնձգություն, հարձակում կամ բռնություն այլ անձի

նկատմամբ
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- Զգացմունքային կերպով բռնության գործադրումը մեկ այլ անձի

նկատմամբ, օրինակ՝ այնպիսի վարքագծերըմ ինչպիսիք են ամաչեցնելը,

նվաստացնելը, նսեմացնելը և այլն։

- Ներել կամ մասնակցել այնպիսի վարքագծի դրսևորման, որը

վիրավորական, խտրական, անօրինական կամ վտանգավոր է:

- Մշակել, խրախուսել կամ ձեռնարկել այնպիսի հարաբերություններ

երեխաների կամ այլ խոցելի մարդկանց հետ, որոնք կարող են որևէ կերպ

համարվել սեռական, շահագործող կամ վիրավորական:

- Գործել այնպիսի ձևերով, որոնք կարող են լինել բռնի, անպատշաճ կամ

սեռական սադրիչ:

- Համաձայնել երեխայի հետ գաղտնիք պահելու մասին, որը կազդի նրա կամ

այլ երիտասարդների անվտանգության վրա:

Ղեկավարներ

Բոլոր մակարդակների մենեջերները պետք է ապահովեն, որ աշխատակիցները,

կամավորները, խորհրդատուները և գործընկեր կազմակերպությունները տեղյակ

են այս քաղաքականությանը։ Անհրաժեշտ է աջակցել դրա իրականացմանը,

ինչպես նաև ստեղծել կառավարման այնպիսի մշակույթ, որը խրախուսում է

կենտրոնանալ պաշտպանության վրա:
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