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Niemiecki Czerwony Krzyż jest częścią światowej 
wspólnoty ludzi w międzynarodowym ruchu Czerwone-
go Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, które udzielają 
pomocy ofiarom konfliktów i katastrof, jak również in-
nym osobom będącym w potrzebie.

Pracownicy pracują na rzecz życia, zdrowia, dobre-
go samopoczucia, bezpieczeństwa, pokojowego 
współistnienia i godności wszystkich ludzi.

Działalność Niemieckiego Czerwonego Krzyża rozwija 
się dzięki zaufanym relacjom międzyludzkim. Praca z 
ludźmi i dla nich idzie w parze z osobistą bliskością  
i wspólnotą, w której mają swoje miejsce radość życia, 
nauka i działanie.

Wszyscy ludzie powinni doświadczyć pomocy, usług 
i udogodnień DRK jako działań naznaczonych wza-
jemnym zrozumieniem, przyjaźnią, współpracą, 
współczuciem i szacunkiem.

Szczególnie dzieci, młodzież, osoby starsze  
i niepełnosprawne, jak również osoby w sytuacjach kry-
zysowych, muszą doświadczać naszej wiarygodności 
i ochrony ze względu na swój wiek lub szczególną 
niepełnosprawność.

Powinni czuć, że ich prawa do ochrony, rozwoju  
i uczestnictwa są przez nas szanowane i realizowane 
w DRK.

W naszej pracy i działalności w formie wolontariatu 
w centrum uwagi znajdują się ludzie powierzeni nas-
zej opiece jako niezależne jednostki w danej sytuacji 
życiowej.

Wszyscy oni mają takie samo prawo do edukac-
ji, wychowania i opieki niezależnie od narodowości,  
pochodzenia etnicznego, religii, statusu społecznego, 
płci oraz warunków fizycznych, psychicznych i ducho-
wych.

Nasze podejście charakteryzuje się akceptacją, 
tolerancją i uznaniem. Opowiadamy się za integracją  
i wspólnym życiem we wzajemnym szacunku.

Umożliwiamy uczestnictwo i angażujemy osoby  
powierzone naszej opiece, w zależności od ich 
możliwości, w podejmowanie decyzji.

Matkom, ojcom i innym opiekunom prawnym oferujemy 
partnerstwo oparte na zaufaniu i współpracy.

Nasze instytucje, społeczności i grupy wolontariuszy 
aktywnie zajmują się problemem przemocy seksualnej.

Istnieje koncepcja ochrony prewencyjnej dostosowa-
na do instytucji, społeczności lub grupy wolontarius-
zy oparta na „Standardach DRK dla ochrony przed 
przemocą seksualną wobec dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych w społecznościach, instytucjach, 
obiektach i podczas pełnienia służby DRK”. Została 
ona przekazana wszystkim współpracownikom, pra-
cownikom zatrudnionym w niepełnym i pełnym wy- 
miarze godzin, aktywnym wolontariuszom w DRK oraz 
odpowiedniej grupie docelowej, a także jest regularnie 
weryfikowana i rozwijana. 

Kodeks postępowania
w sprawie ochrony przed przemocą seksualną w społecznościach, instytucjach, obiektach  
i podczas pełnienia służby DRK
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1.  Zobowiązuję się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby chronić ludzi powierzonych naszej opiece przed 
przemocą psychiczną, fizyczną i seksualną w naszej instytucji, naszej wspólnocie, naszych obiektach i podczas  
naszej służby. Przyjmuję do wiadomości Kodeks Postępowania Niemieckiego Czerwonego Krzyża, Landes-
verband Nordrhein e.V. (Stowarzyszenie Regionalne Nadrenia Północna-Westfalia).  

2.  Zobowiązuję się do zapewnienia, aby w naszej instytucji, społeczności, obiektach i podczas pełnienia naszej 
służby przeważała kultura odpowiedzialności i otwartości.   

3.  Aktywnie sprzeciwiam się seksistowskim, dyskryminującym i brutalnym, werbalnym i niewerbalnym zachowa-
niom. Rozpoznaję zachowania dyskryminujące i nie toleruję ich.

4.  Mam świadomość mojej pozycji , która reprezentuje zaufanie i autorytet, i nie wykorzystuję żadnych zależności.

5.  Moja praca opiera się na pełnym szacunku współdziałaniu, docenianiu i zaufaniu. Szanuję indywidualność 
i godność osób powierzonych mojej opiece i ich rodzin, a także indywidualność i godność moich 
współpracowników.

6.  Tworzę przejrzyste relacje z osobami powierzonymi mojej opiece i gwarantuję odpowiedzialne traktowanie 
bliskości i dystansu. Uwzględniam to również przy korzystaniu z mediów cyfrowych. Indywidualne ogranicze-
nia i prywatność innych osób są przeze mnie respektowane.

7.   Rozpoznaję oznaki naruszenia granic seksualnych, napaści lub wykorzystywania seksualnego przez innych  
i nie będę ich trywializować ani ukrywać.

  Znam procedury niemieckiego Czerwonego Krzyża, Landesverband Nordrhein e.V. w zakresie (domniemanej)  
przemocy seksualnej oraz odpowiednie zaufane osoby/ osoby pierwszego kontaktu/ możliwości kontaktu. 
Zobowiązuję się do przestrzegania tych procedur.

8.  Mam świadomość, że każda czynność o charakterze seksualnym z małoletnimi, osobami starszymi  
i dorosłymi z niepełnosprawnością lub osobami o obniżonej świadomości, które zostały powierzone mojej 
opiece lub które mi zaufały, może mieć konsekwencje dyscyplinarne, wynikające z prawa pracy i/lub karne. 
Niniejszym potwierdzam, że nie zostałem skazany/nie zostałam skazana za żadne przestępstwo związane 
z przemocą seksualną (przykłady znajdują się w załączniku) i że nie wszczęto wobec mnie postępowania  
przygotowawczego.

Nazwisko drukowanymi literami Miejscowość i data

Podpis Oddział DRK

Zobowiązanie
pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin oraz wolontariuszy w 
celu ochrony przed przemocą seksualną w społecznościach, instytucjach, obiektach i podczas 
pełnienia służby w Niemieckim Czerwonym Krzyżu (DRK)


