Angajament privind Protecția Copilului
Clubul/Centrul de pregătire ____________________________

Prezentul Angajament este întocmit în conformitate cu prevederile Politicii Federației Moldovenești
de Fotbal privind protecția copilului și urmează să fie adus la cunoștința tuturor salariaților
clubului/centrului de pregătire, inclusiv a voluntarilor permanenți, care la rândul lor vor semna o
declarație scrisă despre faptul informării și respectării necondiționate a acestuia.

Clubul/Centrul de pregătire ___________________________________________________________
(în continuare - Club/Centru de pregătire) consideră drept inacceptabilă orice formă de violență
săvârșită împotriva copiilor și recunoaște faptul că are datoria de a proteja copiii – de a-i menține în
siguranță, de a promova bunăstarea lor și de a-i proteja de violență și vătămare. Neglijarea, violența
fizică, psihologică/emoțională și sexuală sunt cele mai răspândite forme de violență.
Clubul/Centrul de pregătire se obligă să respecte Politica și Procedurile privind Protecția Copilului
FMF 1 care cuprind măsurile ce urmează a fi aplicate pentru a proteja copiii. Acestea includ acțiuni
proactive, în vederea prevenirii situațiilor de violență față de copii și acțiuni concrete pentru a răspunde
imediat situațiilor în care un copil este sau poate fi expus violenței.
Conform Convenției ONU privind Drepturile Copilului din 1989, prin „copil” se înțelege orice
ființă umană sub vârsta de 18 ani.
Respectarea prevederilor Politicii de Protecție a Copilului FMF este obligatorie pentru toți salariații și
voluntarii permanenți, care trebuie să lucreze în conformitate cu prezentul Angajament, document,
care stabilește responsabilitățile privind protecția copilului și comportamentul așteptat de la personal.
Orice formă de comportament deviant ce contravine acestui Angajament trebuie să fie raportat
superiorilor sau persoanelor responsabile. În cazul unor situații care nu sunt prevăzute de prezentul
Angajament, Clubul/Centrul de pregătire are toată convingerea că reprezentanții săi vor apela la bunul
simț și vor proceda în conformitate cu „interesul superior al copilului”.
Clubul/Centrul de pregătire se obligă să respecte Convenția ONU cu privire la Drepturile
Copilului2 .
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https://www.fmf.md/cdn/docs/POLITICA%20DE%20PROTEC%C5%A2IE%20A%20COPILULUI.pdf
https://www.fmf.md/cdn/docs/CONVEN%C8%9AIA%20ONU%20CU%20PRIVIRE%20LA%20DREPTURILE%20COPILULUI.pdf
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Prin semnarea Declarației de angajament salariații și voluntarii permanenți se obligă în mod
expres:
• să trateze copiii cu respect și în mod egal, indiferent de vârstă, sex, limbă, religie, opinie sau
naționalitate, proveniență etnică sau socială, statut, clasă socială, castă, orientare sexuală sau alte
caracteristici personale.
• să ajute copiii să participe la luarea deciziilor care îi privesc, în funcție de vârstă și de gradul lor
de maturitate.
• să încurajeze o cultură a comunicării și să mențină o atmosferă de încredere cu copiii și familiile
acestora, comunitățile, personalul, voluntarii și reprezentanții organizațiilor partenere astfel, încât să
facilitez expunerea și discutarea preocupărilor existente.
• să folosească un limbaj non-violent și să adopte un comportament pozitiv în activitatea de
supraveghere a copiilor.
• să încurajeze copiii să vorbească deschis despre interacțiunile lor cu adulții și relațiile reciproce.
• să informeze copiii și comunitățile privind dreptul lor de a raporta orice situație alarmantă și modul
în care o pot face.
• să planifice activitatea și să organizeze locul de muncă într-un mod care va reduce riscul de vătămare
pentru copil, luând în considerare vârsta și nivelul de dezvoltare a acestuia.
• să obțină acordul copilului și al părinților acestuia pentru a face fotografii, pentru a înregistra sau
folosi imaginea copilului sau istoria, povestită de copil. Aici se include implicit și explicarea copiilor
și părinților a modului în care va fi utilizat acest material.
• să transmită managerului/superiorului sau persoanei responsabile preocupările și întrebările ce țin
de Politica de Protecție a Copilului.
• să raporteze imediat orice suspiciune sau informație privind un comportament ce contravine
principiilor Politicii și prezentului Angajament, inclusiv orice formă de violență asupra copilului –
chiar dacă informațiile sunt ambigue.
Clubul/Centrul de pregătire

_________________________________________

Numele, prenumele reprezentantului

_________________________________________

Funcția reprezentantului

_________________________________________

Semnătura

_________________________________________

L.Ș.
Angajament privind Protecția Copilului

Anexă la Angajamentul privind Protecția Copilului
Clubul/Centrul de pregătire ____________________________________

Declarație de angajament
Subsemnatul/subsemnata ___________________________________________________________,
acționând în calitate de ______________________________________, declar că am primit, am citit
și am înțeles Angajamentul privind Protecția Copilului, inclusiv Politica și Procedurile Federației
Moldovenești de Fotbal (FMF) de Protecție a Copilului, mă conformez în deplină cunoștință și în acord
total cu conținutul acestora, context în care mă oblig să le respect necondiționat.

Data ______________________________

Semnătura _________________________
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