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Alkalmazása: szükség esetén

Az Antizaklat a gyermekek és fiatalok szexuális
zaklatásának megelőzésére szolgáló kampány

400 mg

Javallatok

Antizaklat ®

A gyermekek, vagy fiatalok elleni szexuális zaklatás gyanújának esetén.
Szexuális visszaélés: egy kiskorú és egy felnőtt közötti olyan találkozást, vagy egymásra hatást
foglal magában, melyben a kiskorút arra használják, hogy a felnőttben szexuális izgalmat keltsen.
Ez akkor jön létre, amikor a felnőtt a kiskorút szexuális téren provokálja, magában foglalva
közvetlen szexuális kapcsolatot, éppúgy, mint egy nem szexuális jellegű érintkezést, mint a
fogdosás, exhibicionizmus, és a pornográfiai jellegű anyagok osztogatása, továbbadása és/vagy
megmutatása.
A további információkat lásd a tájékoztatóban

Marista intézményi politika
Mi, a L’Hermitage Tartomány Marista Testvérei,
úgy tekintjük, hogy a gyermekek és fiatalok nevelése, akár iskolai keretek között, akár a szociális
intézményekben, missziónk lényeges eleme,
mely rendi karizmánk keretei között folyik, és
lényeges eleme a Gyermekjogi Egyezménynek.
Az a karizma, melyet Szent Marcellin elindított,
kiemeli a gyermekek iránti szeretetet, mint
pedagógiája motorját és eszközét.
Tevékenységünk politikája határozottan és
elkötelezetten a gyermekek és fiatalok jogainak
előmozdítására, valamint védelmükre irányul.

Meggyőződésünk e javaslat felé tart, ugyanakkor
pedig energikusan kifejti, hogy teljes mértékben
elutasítjuk a gyermekekkel, vagy fiatalokkal
való bármiféle visszaélést, vagy bántalmazást,
bármilyenek is a körülményei. Ha súlyos
működésbeli zavar, vagy a tisztelet hiánya lép fel,
akkor az átláthatóságot, nem pedig az eltitkolást
vagy a passzivitást segítjük elő.
A Marista Testvérek kifejezik azt a kívánságukat,
hogy együttműködjenek a családdal és a
nyilvános és magán intézményekkel, annak
érdekében, hogy a gyermekeket és fiatalokat,
minden helyzetben és kivétel nélkül, ne bántalmazzák, hanem tartsák tiszteletben, neveljék és
szeressék.

2. JAVALLATOK
Antizaklat ® a gyermekek, vagy fiatalok elleni szexuális zaklatás gyanújának
esetén:
Szexuális visszaélés: egy kiskorú és egy felnőtt közötti olyan találkozást, vagy
egymásra hatást foglal magában, melyben a kiskorút arra használják, hogy a
felnőttben szexuális izgalmat keltsen. Ez akkor jön létre, amikor a felnőtt a
kiskorút szexuális téren provokálja, magában foglalva közvetlen szexuális
kapcsolatot, éppúgy, mint egy nem szexuális jellegű érintkezést, mint a
fogdosás, exhibicionizmus, és a pornográfiai jellegű anyagok osztogatása,
továbbadása és/vagy megmutatása.
3. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK.
A zaklatás gyanúja esetén kövesse az alábbi eljárásokat. Ha további kérdése
van, kérdezzen az intézmény vezetőjétől.
Ha azt gondolja/tapasztalja, hogy a gyermeke zaklatástól szenved, akkor a
lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot az illetékes szakemberrel. Ennek
lehetséges módjai:
-

Mondja el személyesen az esetet az intézménye igazgatójának.
Vagy írja le az alábbi honlapra:
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4. ELLENJAVALLATOK
Nincsenek ellenjavallatok, sőt amennyiben nem teszi meg a szükséges
intézkedéseket, akkor a helyzet csak súlyosbodhat.
.

Mielőtt használatba venné az ANTIZAKLATOT (az ajánlásokat), olvassa el a
teljes tájékoztatót!

-

Ezt a tájékoztatót őrizze meg, és ha szükséges olvassa el újra!
Ha kétségei vannak a probléma megoldásával kapcsolatban,
forduljon a gyermeke nevelési intézményének igazgatójához.
Ezek az ajánlások önnek, és azoknak szólnak, akik hasonló helyzetben
vannak.

Jelen tájékoztató tartalma:
1.
2.
3.
4.

Marista intézményi politika a gyermekek és fiatalok védelméről
Javallatok
Használati utasítás.
Ellenjavallatok.

1. MARISTA INTÉZMÉNYI POLITIKA
FIATALOK VÉDELMÉRŐL (kivonat)

A

GYERMEKEK

ÉS

Mi, a L’Hermitage Tartomány Marista Testvérei, úgy tekintjük, hogy a
gyermekek és fiatalok nevelése, akár iskolai keretek között, akár a szociális
intézményekben, missziónk lényeges eleme, mely rendi karizmánk keretei
között folyik, és lényeges eleme a Gyermekjogi Egyezménynek. Az a karizma,
melyet Szent Marcellin elindított, kiemeli a gyermekek iránti szeretetet, mint
pedagógiája motorját és eszközét. .
Tevékenységünk politikája határozottan és elkötelezetten a gyermekek és
fiatalok jogainak előmozdítására, valamint védelmükre irányul.
Meggyőződésünk e javaslat felé tart, ugyanakkor pedig energikusan kifejti,
hogy teljes mértékben elutasítjuk a gyermekekkel, vagy fiatalokkal való
bármiféle visszaélést, vagy bántalmazást, bármilyenek is a körülményei. Ha
súlyos működésbeli zavar, vagy a tisztelet hiánya lép fel, akkor az
átláthatóságot, nem pedig az eltitkolást vagy a passzivitást segítjük elő.
A Marista Testvérek kifejezik azt a kívánságukat, hogy együttműködjenek a
családdal és a nyilvános és magán intézményekkel, annak érdekében, hogy a
gyermekeket és fiatalokat, minden helyzetben és kivétel nélkül, ne
bántalmazzák, hanem tartsák tiszteletben, neveljék és szeressék.
Gyermekvédelmi Tartományi Csoport

