ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Όταν δουλεύω με παιδιά κάτω των 18 ετών:
 Θα ζπκκνξθώλνκαη κε ηελ Πνιηηηθή Δηαζθάιηζεο Παηδηώλ θαη ζα ζέησ σο απόιπηε πξνηεξαηόηεηα
ηελ επεκεξία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παηδηώλ.







Θα απνηξέπσ νπνηαδήπνηε κνξθή εθθνβηζκνύ κεηαμύ ησλ παηδηώλ.
Θα παξέρσ νπζηαζηηθέο επθαηξίεο, πνπ ζα απνηεινύλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηα παηδηά.
Δελ ζα ππνηηκώ νύηε θαη ζα ηαπεηλώλσ ηα παηδηά.
Δε ζα πξνζεγγίζσ θάπνην παηδί κε ζθνπό θάπνην πξνζσπηθό ή νηθνλνκηθό όθεινο.
Δε ζα ζπλάςσ θαλέλα είδνο ζεμνπαιηθήο ζρέζεο κε θάπνηνλ εμππεξεηνύκελν θάησ ησλ 18 εηώλ,
νύηε θαη ζα απεπζύλσ ζεμνπαιηθά ππνλννύκελα πξνο ην παηδί.

 Δε ζα επηηξέπσ ιεθηηθά ή ζσκαηηθά παηρλίδηα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ.
 Θα δηαζθαιίζσ όηη όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία θαη ηηο ηθαλόηεηεο ησλ
παηδηώλ.

 Δε ζα ρξεζηκνπνηώ ζσκαηηθή βία θαη δελ ζα ηηκσξώ ηα παηδηά.
 Θα ζέβνκαη ηελ ηδησηηθόηεηα ησλ παηδηώλ, δελ ζα εηζβάιισ ζε ρώξνπο πγηεηλήο ρσξίο άδεηα θαη δε ζα
βνεζήζσ θάπνην παηδί αλ είλαη ζε ειηθία πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί κόλν ηνπ.

 Θα απνθεύγσ λα πεξλάσ ρξόλν κόλνο κνπ κε ηα παηδηά καθξηά από άιινπο.
 Δε ζα ρξεζηκνπνηώ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κε αθαηάιιειν ηξόπν, δε ζα εκπιαθώ ζε
ηδησηηθέο ζπλνκηιίεο κε ηα παηδηά θαη δε ζα δεκνζηεύζσ ζρόιηα ή εηθόλεο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα
θινλίζνπλ ηελ επεκεξία ηνπο.

 Δε ζα δεκνζηεύζσ θσηνγξαθίεο ή άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο
ζηνπο πξνζσπηθνύο κνπ ινγαξηαζκνύο (π.ρ. Facebook ή ηζηνζειίδεο)

 Θα κνηξάδνκαη όπνηα αλεζπρία κνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία θάζε

παηδηνύ

μερσξηζηά κε ην Πξόζσπν Αλαθνξάο Δηαζθάιηζεο Παηδηώλ ή κε ηε δηεύζπλζε.
Aληηιακβάλνκαη, νηη αλ παξαβηάζσ ηνλ θώδηθα, ζα ππνζηώ αληίζηνηρα πεηζαξρηθά κέηξα όπσο, παύζε
εξγαζίαο, απώιεηα άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, απόιπζε, θαηαγγειία ζηηο αξκόδηεο αξρέο παηδηθήο
πξνζηαζίαο ή ηελ αζηπλνκία. Υπνγξάθνληαο απηόλ ηνλ θώδηθα, επηβεβαηώλσ όηη δελ ππάξρνπλ ιόγνη
αλεζπρίαο (π.ρ. πξνεγνύκελε πνηληθή δίσμε ή θαηαδίθε γηα παηδηθή θαθνπνίεζε - παξακέιεζε) γηα ηελ
θαηαιιειόηεηά κνπ λα εξγαζηώ κε παηδηά θαη λα ζπκκεηέρσ ζηα πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο
Κπςέιεο Τζαθ Τζνπθ Α.Ε.

