Na podlagi 21. člena statuta Slovenskega združenja za zmanjševanje
škodljivih posledic drog – DrogArt je izvršni odbor Slovenskega združenja
za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt na svoji redni letni seji
dne 7.6.2019 sprejela

Politiko
o zaščiti mladoletnih oseb

Združenje DrogArt je zasebna neprofitna volonterska organizacija,
ustanovljena z namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in
alkohola med mladimi. Glavna področja delovanja so informiranje,
svetovanje in psihosocialna pomoč, terensko delo na prizoriščih nočnega
življenja, dnevno terensko delo s psihosocialno pomočjo z mladimi
uporabniki drog, izvajanje izobraževanj in delavnic z namenom
zmanjševanja škode na področju drog in alkohola med mladimi,
publicistična dejavnost, raziskovanje prevalence ter značilnosti uporabe
alkohola in drugih drog med mladimi ter načrtovanje novih odzivov.
Spodbujamo razvoj inovativnih mladinskih projektov, vključevanje mladih
v aktivnosti društva ter prostovoljno in mladinsko delo. Združenje DrogArt
je tudi socialno podjetje, ki izvaja storitve socialnega marketinga.
Naša vizija je zmanjšati tveganja povezana z uporabo drog in alkohola v
Sloveniji med mladimi. Naše vrednote so sodelovanje, pomoč, razvoj,
izobraževanje in usposabljanje. Pri svojem delu spoštujemo človekove
pravice, etična načela s področja socialnega varstva, socialne pedagogike
in prostovoljstva ter načela Konvencije o otrokovih pravicah, ki državo
zavezuje k razumevanju mladoletne osebe kot osebnosti z vsemi
pravicami človeka in zavedanjem, da potrebuje posebno skrb in zaščito.
V okviru aktivnosti Združenja DrogArt se izvajalke in izvajalci le-teh
srečujemo tudi z mladoletnimi osebami. Politika o zaščiti mladoletnih oseb
se nanaša na pravila vedenja in delovanja vseh odraslih izvajalk_cev, ki v
okviru teh aktivnosti prihajajo v neposreden stik z mladoletnimi osebami.

Cilji Politike o zaščiti mladoletnih oseb so:

-

zaveza Združenja DrogArt k spoštovanju Konvencije o otrokovih
pravicah in s tem zaveza k zaščiti mladoletnih oseb,
izvajalkam in izvajalcem aktivnosti Združenja DrogArt zagotoviti
smernice za delo z mladoletnimi osebami, ki bodo zagotavljale
zaščito mladoletnih oseb in spoštovanje Konvencije o otrokovih
pravicah.

Vsebine in načela pri delu z mladoletnimi osebami:

-

zagotavljanje varnosti, zdravja in dostojanstva mladoletnih oseb,
spoštovanje pravic mladoletnih oseb, zapisanih v Konvenciji o
otrokovih pravicah,
zagotavljanje zaščite mladoletnih oseb pred diskriminacijo,
izključevanjem, izkoriščanjem in zlorabo,
spoštovanje zasebnosti in zaupnosti podatkov mladoletnih oseb.

Načini uresničevanja pravil in načel:
Izvajalke in izvajalci aktivnosti Združenja DrogArt pri svojem delu z
mladoletnimi osebami:
- delujejo v korist mladoletne osebe,
- spoštujejo mnenje in prepričanje mladoletne osebe,
- se spoštljivo vedejo do mladoletne osebe,
- se zavedajo situacij, ki lahko privedejo do tveganj za mladoletne
osebe in te situacije v največji možni meri preprečujejo,
- upoštevajo individualnost in različnost mladoletnih oseb,
- po potrebi sodelujejo s skrbnicami in skrbniki mladoletnih oseb in z
drugimi zunanjimi strokovnimi delavkami in delavci z namenom
zagotavljanja zaščite pravic mladoletnih oseb.
Izvajalke in izvajalci aktivnosti Združenja DrogArt pri svojem delu z
mladoletnimi osebami ne smejo nikoli:

-

udariti ali kako drugače zlorabiti mladoletne osebe,
imeti neprimernih fizičnih in spolnih odnosov ter drugih spolnih
dejanj z mladoletno osebo,
imeti odnosov z mladoletno osebo, ki bi lahko bili na kakršen koli
način žaljivi ali razumljeni kot izkoriščanje,
delovati na kakršen koli način, ki bi lahko bil razumljen kot
zloraba mladoletne osebe in ki bi lahko mladoletno osebo
izpostavil nevarnosti zlorabe,
z mladoletno osebo sodelovati v dejanjih, ki so protizakonita,
nevarna ali so opredeljena kot zloraba,
diskriminirati, izključevati ali marginalizirati mladoletne osebe.

Matej Sande,
predsednik društva
V Ljubljani, 7.6.2019

