
Proteção infantil em
orfanatos e residências

para menores: uma
visão geral



Infelizmente, o voluntariado
internacional, assim como outras
formas de viagens e turismo,
demonstrou que aumentaram o risco
de abuso sexual e assédio a menores
nos países em desenvolvimento. São
especialmente as residências e os
orfanatos que tornaram-se os lugar de
maior risco, dado o contato próximo
que se criou entre voluntários e jovens.

Esse fato assustador nos faz refletir
sobre a necessidade de tomar todas as
medidas necessárias para proteger os
menores pelos quais nós somos
responsáveis. O bem-estar psicofísico
de crianças e de jovens e, portanto, para
o futuro deles, depende acima de tudo
de nossa capacidade de criar a eles um
ambiente seguro.
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Gerencie uma residência
para menores ou um

orfanato? O que você faz
para proteger seus crianças
do risco de abuso e assédio

sexual?
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Na maioria dos casos, as ONGs e as associações não são suficientemente severas no
processo de seleção dos voluntários. Teme-se, de fato, que o candidato fique
desanimado assim que novas investigações forem solicitadas e é preferível não insistir. E
é exatamente assim que os indivíduos com um antecedentes criminais são às vezes
bem-vindos nas organizações, causando danos irreparáveis   a crianças e jovens já
vulneráveis.

Como podemos impedir que isso aconteça também nas nossas ONGs? O primeiro
passo é desencorajar todos os mal intencionados com um processo de seleção
cuidadoso e escrupuloso. Além de um currículo, application form e / ou carta de
motivação, devem ser solicitadas uma ou duas referências profissionais, o que podem
fornecer um testemunho do comportamento do candidato em outros contextos de
trabalho. Mas, acima de tudo, é útil solicitar um certificado do registro criminal às
autoridades do país de residência do voluntário (ou onde ele mora nos últimos 5 anos).
Isso pode ser facilmente solicitado pelo próprio voluntário às autoridades competentes
e obtido mediante o pagamento de uma pequena taxa ou, às vezes, sem nenhum
custo.



O tempo necessário para lidar
com essas práticas é

amplamente recompensado pela
certeza de que nenhuma pessoa

"em risco" será aceita nas
estruturas da ONG.



Além do processo de seleção, cada organização deveria desenvolver
uma política de proteção à criança (child protection policy) que
defina as medidas adotadas para cancelar ou diminuir o risco de
abuso sexual em detrimento de menores. O processo de redação
deste documento, mesmo na sua versão mais simples, chama à
atenção dos responsáveis sobre todos os fatores de risco e ajuda a
definir medidas de prevenção e planos de contingência.

06



Vamos ver quais recomendações são fornecidas pela Better
Volunteering Better Care (iniciativa global liderada pela Save the
Children UK e pela Better Care Network) para a elaboração de uma
boa política para a proteção das crianças:

"Os voluntários não devem ser alojados em estruturas destinadas para as crianças e não
devem ser deixados sozinhos com eles. Como precaução, os centros juvenis devem
solicitar um certificado do registro criminal a todos os potenciais voluntários antes de
chegarem ao país ou, se eles já estão lá, antes que começarem o programa. Os
voluntários devem possuir as habilidades necessárias, e devem se dedicar principalmente
ao treinamento da equipe local, em vez de estar em contato direto com as crianças. Além
disso, os centros não devem permitir que nenhum visitante ou voluntário seja admitido
dentro das estruturas sem antes ter feito um controlo, para limitar o acesso
potencialmente sem a supervisão das crianças. A política de proteção das crianças deve
fazer parte do contrato assinado pelos voluntários, explicando claramente o que se
espera deles em relação a prevenção do risco de abuso sexual contra menores"
(consultar a versão completa dol report del 2016-ENG).
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http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/10/4.4-Expert-Paper-Better-Volunteering-Better-Care.pdf
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Se sua organização ainda não possui uma política de
proteção infantil, consulte os recursos a disposição, por
exemplo, pelo NSPCC, ou entre em contato conosco para
obter mais informações.
Voluntários e funcionários devem conhecer a política de proteção infantil e ser treinados
para reconhecer o "comportamento suspeito" dos adultos e os sinais de sofrimento dos
menores, e para saber exatamente a quem recorrer para denunciar um fato ou
compartilhar um suspeito. A organização tem de incentivar esse tipo de autocontrole e
promover espaços para preparar voluntários que, em muitos casos, não têm experiência
anterior com esse tipo de situação.
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Os responsaveis de orfanatos e de residências para menores nunca podem
ser muito cautelosos. Portanto, não deixe nada ao caso e não corra riscos
desnecessários: recrute apenas os voluntários de que a organização
realmente precisa e deixe os outros em casa!

A estratégia de prevenção não estaria completa sem o envolvimento dos próprios
menores. Os meninos devem receber as ferramentas necessárias para se defender e
defender seus coetâneos. E qual ferramenta é mais eficaz respeito a informação? A
maioria deles não tem idéia do que é abuso sexual e não sabe reconhecê-lo. Nem
sempre é fácil distinguir o que é inadequado, especialmente se a agir dessa maneira é
uma pessoa que curta do respeito e da confiança deles. Ao explicar às crianças quais
comportamentos estão a fora do lugar e dar a eles a opção de contar tudo a um
responsavel, sem o risco de ser julgado, damos a eles o poder de enfrentar o perigo,
defendendo-se e os companheiros deles.

Que medidas sua ONG adota para proteger os menores contra o risco de abuso e
assédio sexual?
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Entre em
contato
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