Barnskyddspolicy för Projects Abroad volontärer
Vi på Projekts Abroad har åtagit oss att verka för barnets bästa och för att förhindra att barn far illa.
Barnets bästa är alltid i centrum för vårt beslutsfattande. Vi på Projects Abroad anser och erkänner att vi
har ett stort ansvar i att verka, uppmärksamma och utbilda i barnskyddsfrågor.

Uppförandekod för volontärer
I arbetet med barn och ungdomar:



Allt arbete med barn ska ske i öppna ytor där andra vuxna finns närvarande. Undvik att vara
ensam med barn, särskilt i rum med stängda dörrar.
Volontärer får inte ta ut barn själva på utflykter.

Fysisk kontakt










Barn kan komma att initiera fysisk kontakt och det är viktigt att som volontär inte verka
avvisande. Det är tillåtet att krama tillbaka men tänk på att ge axel mot axel (A-rams kramar).
Uppmuntra till annan typ av mer passande fysisk kontakt som high-fives istället. Tänk alltid på
våra riktlinjer om vad som är passande och opassande i din kontakt med barnen.
Var särskilt försiktig med ungdomar mellan 10-12 år då fysisk kontakt kan vara förvirrande för
dem. Detta är även viktigt med ungdomar som har funktionsnedsättningar.
Det är förbjudet att inleda en sexuell relation med någon som är under 18, det är även förbjudet
att inleda en sexuell relation med någon som medverkar på projektet, vare sig denne arbetar, är
volontär, eller deltar i projektet, oavsett ålder.
Fysiska eller sexuella övergrepp är strikt förbjudna. Alla typer av fysisk bestraffning är förbjudna
och ses som fysiska övergrepp.
Agera inte på sätt som kan förminska, förödmjuka, förnedra eller på annat sätt skapa
skamkänslor hos barn. Detta är särskilt viktigt för lärare när de upprätthåller disciplin i
klassrummen.
Gör inte saker som är av personlig natur för barn, om barnet kan göra det själv.

Anknytning






Även om det kan kännas bra att ett barn blir fäst vid dig, tänk på att du kommer att lämna
barnet och att det kan vara väldigt jobbigt för denne. Undvik att favorisera barn. Försök att
uppmärksamma alla barn lika mycket, även barn som inte är så lätta att få kontakt med.
Uppmuntra istället en stark anknytning med deras huvudsakliga vårdgivare. Många av dessa
barn kommer redan ha en stark anknytning med en föräldrafigur, aningen deras verkliga
förälder eller en anställd vårdgivare. Respektera och stötta denna anknytning.
Lova inte barnen något du inte kommer att kunna hålla, exempelvis att du kommer komma på
besök nästa år.

Skapa realistiska och positiva förväntningar
Barn behöver ha realistiska och positiva förväntningar på vad volontärerna är där för att göra.
Volontärer ska ses som en snäll och hjälpsam vuxen och som en positiv förebild. Det kan verka som att
barnen inte förstår så mycket engelska, men de förstår mycket mer än vad du tror. Tänk därför på att:





Inte prata om olämpliga ämnen eller svära när du är kring barn eller på din volontärplacering.
Busiga lekar som att lyfta barn upp i luften, låta dem rida på ryggen eller axlarna kan göra att en
volontär ses som en lekfigur, det kan göra det svårt för barnen att koncentrera sig på
lektionerna.
Godis och leksaker som presenter är en fin gest, men ger barnen orealistiska förväntningar på
volontärer, de kan börja tro att volontärer alltid har med sig presenter och börja be om dem.
Om du vill ge presenter till barnen prata med en Projects Abroad medarbetare så kan denne
hjälpa dig att göra det på ett meningsfullt och hjälpsamt sätt.

Känsliga ämnen


Var försiktig med vad du frågar barnen samt vilka ämnen och material du använder i aktiviteter.
Var medveten om att vissa ämnen kan vara väldigt känsliga eller olämpliga på grund av det
enskilda barnets personliga situation. Exempel på sådana ämnen kan vara frågor om familj eller
framtidsdrömmar. Fråga inte om känsliga saker som ”vad hände med dina föräldrar?” och
särskilt inte framför andra barn.

Personlig integritet och information


Var försiktig med att ta bilder av barnen. Fråga alltid om lov från en projektanställd eller barnets
familj innan du tar bilder.

Ifall du misstänker fysiska eller psykiska övergrepp eller andra missförhållanden
Om ett barn berättar något som gör att du misstänker fysiska (sexuella eller av annan typ) eller psykiska
övergrepp eller annan typ av missförhållanden ska du:






Lyssna noga och låta barnet berätta
Ta barnet på allvar
Försäkra barnet att det är helt i sin ordning att prata med dig
Spela in vad som sägs
Berätta för din Projects Abroad handledare direkt.

Du ska inte:





Lova att hålla det barnet berättar hemligt
Hindra barnet från att prata
Tvinga barnet att försöka minnas vad som hänt
Fråga ledande eller onödiga frågor





Göra antaganden
Fråga efter att se skador
Förminska, förlöjliga eller avfärda barnet

Om du ser eller misstänker fysiska eller psykiska övergrepp eller andra missförhållanden ska du
genast informera din Projects Abroad handledare.
Vi på Projects Abroad ser väldigt allvarligt på beteenden som bryter mot denna barnskyddspolicy,
konsekvenserna beror på allvarlighetsgraden på överträdelsen, men kan sträcka sig från, en muntlig
varning, skriftlig varning, att du inte får arbeta kvar på projektet eller om beteendet är brottsligt
åtal.
Var vänlig att kontakta din Projects Abroad handledare om du vill ha mer information, eller om du
vill läsa vår barnskyddspolicy för Projects Abroad anställda.

