ORGANIZATIA NATIONALA “CERCETASII ROMANIEI”
ECHIPA NATIONALA DE PROGRAME

CODUL GALBEN
Un cod de comportare pentru liderii adulti din cercetasie.
Politica Organizatiei Mondiale Scout este de a veghea la bun starea tuturor
membrilor s i prin protejarea, atât a copiilor cât si a adultilor, împotriva
oric rei agresiuni de natur fizic , sexual sau emotional .
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DA!
Tratati pe toat lumea cu respect.
Oferiti, prin comportamentul vostru, un exemplu pe care ati dori ca ceilalti
s -l urmeze.
Organizati activit ti care implic prezenta mai multor persoane,
sau care m car se desf soar în locuri în care puteti fi v zuti sau
auziti de c tre ceilalti.
Respectati dreptul la intimitate al tinerilor.
Organizati dormitoare separate pentru lideri.
Oferiti celor tineri posibilitatea de a discuta cu ceilalti despre problemele
pe care le au.
Întretineti o atmosfer prieteneasc , în care atât adultii cât si copiii
s se simt suficient de degajati astfel încât s poat semnala atitudinile
ce nu le convin.
Oferiti întotdeauna imaginea unui adult cu o viat s n toas din
toate punctele de vedere.
Nu uitati c se poate ca cineva s v interpreteze gresit actiunile,
indiferent cât de bune v-au fost intentiile.
Fiti prev z tor in comportamentul fat de tineri, chiar în momentele
mai sensibile sau speciale.
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NU!
NU permiteti abuzuri din partea celorlalti tineri (ceremonii de
initiere, “botezuri”, ridiculizare, ironii deplasate).
NU v implicati în jocuri ce presupun un contact fizic cu tinerii.
NU utilizati un limbaj nepotrivit si evitati atitudinile de natur fizic “riscante”
Nu trageti concluzii pripite in judecarea comportamentului celorlalti si
nu acuzati pe nimeni înainte de verifica temeinic faptele.
NU v l sati prad unui comportament în stare s atrag atentia
(manifest ri colerice, infatuare, etc.)
NU exagerati dar nici nu minimalizati problemele legate de abuzul
fat de copii.
NU ar tati “favoritisme” fat de nici un cercetas.
Nu faceti remarci sau gesturi sugestive ce ar putea fi prost întelese.
NU v bazati numai pe bunul vostru renume. Uneori acesta nu ajunge
pentru a v proteja.
Nu v am giti cu ideea c “asta n-o s mi se întâmple mie”.

CE FACETI DAC …
Suspectati c un copil a fost abuzat:
1. Comunicati situatia imediat sefului de unitate sau de Centru Local.
2. Scrieti un raport am nuntit si predati-l Sefului de Centru Local.
3. Asigurati-v c tân rul are acces la un adult în care are încredere.
4. Asigurati-v c situatia care a permis aparitia abuzului nu se va mai repeta în
activit tile voastre.
Un copil v declar c a fost abuzat:
1. Permiteti copilului s vorbeasc liber, nu-l întrerupeti si ar tati-i c -i acceptati
spusele.
2. Încercati s -i risipiti sentimentele de vinov tie si izolare dar nu emiteti judec ti.
3. Asigurati-l c -l veti ajuta dar c pentru asta va trebui s comunicati situatia celor în
drept.
4. Aceeasi pasi -4 mentionati la situatia anterioar .
Primiti o reclamatie privind un alt adult sau chiar pe dvs.:
1. Comunicati imediat situatia sefului de unitate sau de Centru Local.
2. Scrieti un raport am nuntit si predati-l Sefului de Centru Local.
3. Încercati s v asigurati c nimeni nu va mai fi pus într-o situatie care s agraveze
problema.
4. Încercati s constatati si nu s acuzati, investigati sau judecati.
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