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นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่
วันที่มีผลบังคับใช้:

อนุมัติโดย:

ความรับผิดชอบ:

กันยายน 2563

ส่วนงานปกป้องคุม้ ครอง
(ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง)
ผู้อานวยการมูลนิธิศภุ นิมิตแห่งประเทศไทย

ชื่อหัวข้อ: การปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่
บทนา:

• นโยบายการจัดการองค์กรร่วมพันธกิจว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่ หรือเรียกว่านโยบายการจัดการการ
ปกป้องคุ้มครองนี้ ได้ขยายครอบคลุมมาตรฐานการคุ้มครองเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000
เพื่อให้ครอบคลุมประชากรที่เปราะบางทั้งหมด โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กภายใต้นโยบายบูรณาการฉบับเดียว และให้
ความสาคัญในการป้องกันการแสวงประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ ต่อเด็กและผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่
• การปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่ที่เปราะบางที่เราให้ความสาคัญที่สุดคือ การไม่ทาสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือผู้
ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ เคารพในสิทธิของผู้ได้รับประโยชน์ทั้งหมด และเพื่อธารงหลักประโยชน์สงู สุดของเด็ก
เป็นข้อพิจารณาทีส่ าคัญที่สุดในการดาเนินงานและการตัดสินใจทั้งหมด
• มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะไม่อดทนต่อเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการกระทาทารุณต่อเด็กหรือผู้ใหญ่ รวมถึงการแสวง
ประโยชน์หรือการทารุณกรรมทางเพศ ที่กระทาโดยพนักงานหรือผู้อนื่ ที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะ
ดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อตอบโต้กรณีที่ต้องสงสัยเกี่ยวกันการทารุณกรรม การตอบสนองต่อเหตุการณ์จะให้
ความสาคัญกับผู้ถูกกระทาที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ โดยมุ่งเน้นทีผ่ ลประโยชน์ของพวกเขาเป็นสาคัญ
• มูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการปกป้องคุ้มครองอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการป้องกันการแสวงประโยชน์และการ
ทารุณกรรมทางเพศ และการใช้ความรุนแรงหรือการทาอันตรายในทุกรูปแบบ รวมถึงป้องกันการใช้อานาจ
สถานภาพ หรือตาแหน่งที่น่าเชื่อถือในทางที่ผิด เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงประโยชน์ทางเพศหรือการแสวง
ประโยชน์อื่นๆ

ขอบเขต:

นโยบายนี้ใช้กับทุกส่วนงานของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ ทั้ง สานักงานใหญ่ของมูลนิธิฯ (National Office หรือ NO) สานักงาน
โครงการ (Area Programme Offices) และครอบคลุมถึงบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศภุ นิมิต ไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน พนักงานฝึกหัด อาสาสมัคร คณะกรรมการอานวยการมูลนิธิฯ และองค์กรผู้ร่วมพันธกิจ นโยบายนี้มุ่งเน้นการ
ปกป้องเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนไม่ว่าที่ใดจากอันตรายที่เกิดจากพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธมิ ลู นิธิศุภนิมติ ฯ โดย
นโยบายนี้นามาใช้อย่างเท่าเทียมกันทั้งในโปรแกรมความช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินและการพัฒนา

นโยบาย:

1. นโยบายการปกป้องคุ้มครองและความรับผิดชอบ
1.1 การพัฒนานโยบายการปกป้องคุ้มครองตามบริบท: สานักงานใหญ่ของมูลนิธิฯ (NO) และสานักงานโครงการ (Area
Programme Offices) มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจในการพัฒนา และดาเนินนโยบายการปกป้อง
คุ้มครองอย่างเข้นข้นควบคู่กับการดาเนินงานโปรแกรมการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการนาไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ
และการทบทวนนโยบายตามบริบทเป็นระยะๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ในเอกสารฉบับนีแ้ ละให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศภุ นิมิตฯ และองค์กรในเครือ: มูลนิธิศภุ นิมิตฯ จัดให้พนักงาน พนักงานฝึกหัด อาสาสมัครและ
คณะกรรมการอานวยการมูลนิธฯิ ทุกคนต้องผ่านการอบรมและทาความเข้าใจในนโยบายเพื่อปฏิบัตติ ามในขอบเขต
ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองของตน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังใช้มาตรฐานที่เหมาะสมกับ
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บุคคลภายนอกเช่นกัน ได้แก่ ผูเ้ ยีย่ มชม อาสาสมัครชุมชน ผู้รับช่วงสัญญา ผู้ร่วมพันธกิจ และบุคคลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรร่วมพันธกิจหรือผู้รับช่วงสัญญา เพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการปกป้องคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามี
ส่วนร่วมกับงานของมูลนิธิศภุ นิมิตฯ ต่อจากนี้ไป บุคคลทุกลาดับซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายนีโ้ ดยเต็มหรือบางส่วน
(ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านการจัดจ้างตามสัญญา) จะถูกเรียกว่า “พนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ”
1.3 ความตระหนัก: พนักงาน อาสาสมัคร พนักงานฝึกหัด และคณะกรรมการอานวยการมูลนิธฯิ ทุกคนต้องลงนาม
รับทราบว่าพวกเขารับรู้ เข้าใจและจะปฏิบตั ิตามนโยบายการจัดการการปกป้องคุ้มครองนี้ ข้อตกลงที่ลงนามจะถูก
เก็บไว้ในแฟ้มประวัติบุคคลโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และจัดทาสาเนาเอกสารเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานที่สานักงานที่
เกี่ยวข้อง
1.4 ข้อตกลงกับผู้รับช่วงสัญญา: ผู้รับช่วงสัญญาที่มสี ่วนร่วมในสถานการณ์ที่ซึ่งพวกเขา หรือพนักงาน หรือผู้รับช่วง
สัญญาช่วงของพวกเขา อาจเข้าถึงเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ในโปรแกรมของมูลนิธิศภุ นิมิตฯ หรืออาจ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ดังกล่าว มูลนิธิศภุ นิมิตแห่งประเทศไทยจะต้องแจ้ง
ให้ผู้รับช่วงสัญญาปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในการปกป้องคุ้มครองดังด้านล่าง (หรือภาษาที่มสี าระสาคัญแบบเดียวกัน)
ในสัญญาที่ทากับมูลนิธิศภุ นิมิตฯ นอกจากนี้ จะต้องแนบสาเนาของระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมในการปกป้องคุ้มครอง
กับสัญญา ข้อกาหนดเหล่านี้นามาใช้กับผู้รับช่วงสัญญาไม่ว่าจะได้รับเงินสาหรับบริการ หรือให้บริการฟรี (“งานที่
ปราศจากค่าตอบแทน”) และโดยไม่คานึงถึงระยะเวลาของสัญญา
ในระหว่างการปฏิบตั ิตามสัญญานี้ ผู้รับช่วงสัญญาและพนักงานของผู้รับช่วงสัญญาจะต้องทาให้มนั่ ใจว่า:
1. การปฏิสัมพันธ์ใดกับเด็ก หรือกับผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ หรือกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลดังกล่าวจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมในการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศุภนิมิตฯที่แนบมา และมาตรการปกป้อง
คุ้มครองอื่นใดที่เหมาะสมตามทีม่ ลู นิธิศุภนิมติ ฯ อาจระบุ
2. เหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กหรือผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่จะต้อง
รายงานต่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยทันที ตามช่องทางที่มูลนิธิฯ ได้กาหนดไว้
3. ผู้รับจ้างและ/หรือตัวแทนของผู้รบั จ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ว่าปราศจากความผิดเกี่ยวกับ
เด็กหรือการกระทาทารุณต่อผู้ใหญ่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และรับรองว่าจะกากับดูแลบริวารของผู้รับจ้างให้
ปฏิบัติตามนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กและผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเคร่งครัด และตกลงเป็น
ผู้รับผิดชอบหากมีการละเมิดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว (จะต้องให้หลักฐานกับมูลนิธิศภุ นิมิตฯ เมื่อร้องขอ)
4. ต้องมีการสื่อสารและชี้แจงภาระหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเหล่านีใ้ ห้ชัดเจนกับบุคลากรทุกคนที่เข้าถึงเด็กหรือผู้
ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และภาระหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเหล่านี้จะถูกส่งต่อ
ในรูปแบบเดียวกันไปยังผูร้ ับช่วงสัญญาอื่นใด (ถ้ามีผู้ใดได้รับอนุญาต) ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัตติ ามสัญญานี้
1.5 ข้อตกลงกับองค์กรร่วมพันธกิจ: เมื่อผูร้ ่วมพันธกิจเข้าร่วมในโปรแกรมของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ หรือในกิจกรรมของ
โปรแกรมข้อตกลง (ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็น “ข้อตกลง” “การสนับสนุนเงินทุนย่อย” “บันทึกความเข้าใจ” หรือคาอื่น
ใด) จะระบุว่าก่อนที่คสู่ ัญญาจะเริม่ งานใดเกี่ยวกับโครงการ จะต้องให้นโยบายและขั้นตอนในการปกป้องคุ้มครอง
ของคู่สัญญากับมูลนิธิศภุ นิมิตฯ และได้รับการอนุมัตจิ ากมูลนิธิศุภนิมิตฯตามความเหมาะสมสาหรับโปรแกรมที่เป็น
ประเด็นปัญหา อีกทางเลือกหนึ่ง คู่สัญญาสามารถตกลงที่จะปฏิบัตติ ามนโยบายปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศุภนิมิตฯ
ในการดาเนินกิจกรรมของโปรแกรม ข้อตกลงนี้จะต้องรับรองว่าบุคคลากรทุกคนของคู่สญ
ั ญาที่ทางานในโครงการ
ของมูลนิธิศุภนิมิตฯจะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอยู่ว่าไม่เคยกระทาความผิดเกีย่ วกับเด็กหรือ
การกระทาทารุณต่อผู้ใหญ่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต (จะต้องมอบหลักฐานให้แก่มลู นิธิศุภนิมติ ฯ เมื่อได้รับการ
ร้องขอ)
1.6 การฝึกอบรม: พนักงาน อาสาสมัคร พนักงานฝึกหัด และคณะกรรมการอานวยการของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ ตลอดจน
พนักงานของผู้ร่วมพันธกิจหรืออาสาสมัครของผูร้ ่วมพันธกิจทุกคนที่ทางานในโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะได้รับ
การปฐมนิเทศเรื่องการปกป้องคุ้มครองในช่วงต้นของการจ้างงานหรือการเข้าร่วมกับมูลนิธิศภุ นิมิตฯ หลังจากนั้น
พนักงานและอาสาสมัครของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะได้รับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนเพื่อความรู้หรือการปกป้องคุ้มครอง
อื่นเป็นระยะๆ อย่างน้อยที่สดุ หนึง่ ครั้งในทุกสองปี
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1.7 การจัดคณะทางานปกป้องคุ้มครอง: สานักงานใหญ่ของมูลนิธิศุภนิมติ แห่งประเทศไทยจะแต่งตั้งผู้นา/ผู้ประสานงาน
หลักฝ่ายปกป้องคุ้มครองเพื่อติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งได้รับการ
ประกาศเป็นการตอบสนองทั่วโลก หัวหน้า/ผู้ประสานงานหลักจะสามารถรายงานตรงไปยังผู้อานวยการ
ระดับประเทศ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (หรือผู้นาของภูมภิ าค/ ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้จัดการ
อาวุโสด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติ) และผู้อานวยการฝ่ายปกป้องคุ้มครองของศุภนิมิตสากล ถ้าเห็นว่าประเด็น
ปัญหาเรื่องการปกป้องคุ้มครองยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ
2. ระเบียบว่าด้วยพฤติกรรม : พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ
2.1 ระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมในการปกป้องคุ้มครอง: พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิมลู นิธิศุภนิมติ ฯ จะ
ประพฤติตนและแสดงออกถึงการปกป้องคุ้มครองเด็กและผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ ป้องกันการแสวงประโยชน์
และการทารุณกรรมทางเพศ และป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายอื่นใดทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจต่อผู้ที่มลู นิธิศุภนิมิตฯ
ให้ความช่วยเหลือหรือทางานร่วมกัน กฎของพฤติกรรมขึ้นอยูก่ ับปฏิสัมพันธ์ (โดยมีเงื่อนไขว่าปฏิบัตติ ามกฏหรือสูง
กว่าขั้นต่าที่กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี)้ กับเด็กๆ ไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้าม และผู้ใหญ่ทอี่ ยู่ในกลุ่ม
เปราะบาง ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและวัฒนธรรม พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศภุ นิมิตฯทั้งหมด ยินยอม
ปฏิบัติตามระเบียบเหล่านี้ในการทากิจกรรมของพวกเขากับมูลนิธิศภุ นิมิตฯ เพื่อเด็กทุกคนไม่ว่าที่ใดและเพื่อผูไ้ ด้รับ
ประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด (ดูคำจำกัดควำม)
พฤติกรรมที่สามารถยอมรับได้ – พนักงานและบุคคลที่เกีย่ วข้องกับมูลนิธบิ ุคคลที่เกี่ยวกับมูลนิธศิ ุภนิมิตฯ จะ:
ก) สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่ป้องกันการแสวงประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ ต่อเด็กและ
ผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่และจะส่งเสริมการนาระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมเหล่านีไ้ ปปฏิบัติ
ข) ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับภาพลักษณ์และการแสดงออกผ่านทางภาษา การกระทา และความสัมพันธ์กับเด็ก
รวมถึงพฤติกรรมทั้งผ่านการพบปะกันจริงๆ และผ่านช่องทางดิจิตลั ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยแสดงออกถึงการ
เคารพเด็กและผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ และสิทธิของพวกเขา
ค) ต้องมั่นใจว่าการติดต่อทางกายภาพและทางออนไลน์ทั้งหมดกับเด็กและผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่มีความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ
ง) ใช้วิธีการที่เป็นเชิงบวก โดยปราศจากความรุนแรงในการจัดการกับพฤติกรรมของเด็ก
จ) ยินยอมรับผิดชอบต่อพฤติกรรมและการกระทาส่วนบุคคลของตนเองในฐานะตัวแทนขององค์กร
ฉ) มีความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อพฤติกรรมของเด็กเสมอ แม้ว่าเด็กจะประพฤติในลักษณะทีไ่ ม่เหมาะสมทาง
เพศ ผู้ใหญ่ต้องหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์สมุ่ เสีย่ งกับเด็ก
ช) ปฏิบัติตามกฎ “จะต้องมีผู้ใหญ่สองคน” ในขณะที่ทางานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งในที่นั้นผู้ใหญ่สองคนหรือมากกว่า
นั้นจะดูแลกิจกรรมทั้งหมดที่เกีย่ วข้องกับเด็กๆ และสามารถมองเห็นและปรากฎตัวอยูต่ ลอดเวลาในที่ซึ่งเป็นไปได้
และสามารถปฏิบัตไิ ด้
ซ) ปฏิบัติตามการสอบสวนเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครอง (ภายในและภายนอก) และจัดให้มีข้อมูลที่เป็นเอกสารหรือ
ข้อมูลอื่นใดที่จาเป็นสาหรับความสมบูรณ์ของการสอบสวน
ฌ) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ รวมถึงระเบียบว่าด้วยการปกป้องคุ้มครอง
เด็กทางดิจิตอลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใดเกี่ยวกับเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็น
ผู้ใหญ่แต่ละราย ให้พึงตระหนักว่าโดยทั่วไปแล้วการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างจากัดตาม
ความจาเป็นขั้นต่าสุด และจะต้องเก็บรักษาและถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและเป็นความลับ
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ญ) รายงานเหตุการณ์ในการปกป้องคุม้ ครองหรือการละเมิดนโยบายนีโ้ ดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวกับมูลนิธิศุภนิมติ ฯ
หรือผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จากหน่วยงานอื่นใดที่ทราบหรือต้องสงสัยใดโดยทันทีผ่านกลไกการ
รายงานที่จัดตั้งขึ้น (โปรดดูข้อ 6.5.1 เกี่ยวกับวิธีการรายงาน)
พฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ – พนักงานหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต้องไม่:
ก) ประพฤติทางกายในลักษณะทีไ่ ม่เหมาะสม หรือพัฒนาความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก โดยไม่คานึงถึงเกณฑ์อายุที่ยอม
ให้ร่วมประเวณีได้ตามกฎหมายหรือเกณฑ์อายุแห่งการบรรลุนิตภิ าวะ นี้ยังรวมถึงการยินยอมหรือการไม่เอาผิดต่อ
พฤติกรรมข้างต้น รวมทั้งการเลี้ยงดูเด็กหรือการไม่เอาผิดต่อการแต่งงานของเด็กโดยบิดามารดาหรือครอบครัว (อายุ
ต่ากว่า 18 ปี)
ข) พัฒนาหรือแสวงความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ได้รับประโยชน์ใดทุกวัย ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้
และจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยเรื่องความแตกต่างของอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันตามธรรมชาติ ซึ่ง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการทาลายความน่าเชื่อถือและการยึดถือหลักคุณธรรมของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
หรืองานด้านการพัฒนาของมูลนิธิศุภนิมิตฯ
ค) แสวงประโยชน์หรือทารุณกรรมทางเพศต่อผู้ได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็น
การกระทาความผิดอย่างร้ายแรง
ง) แลกเปลีย่ นเงิน การจ้างงาน สินค้า หรือบริการเพื่อประเวณี (รวมถึงความชอบทางเพศ รูปแบบอื่นๆ ทีส่ ร้างความอับ
อาย การทาให้เสื่อมเสีย หรือพฤติกรรมที่แสวงประโยชน์ หรือการซือ้ บริการทางเพศ) หรือความต้องการอื่นๆ ที่เป็น
การแสวงประโยชน์โดยเด็ดขาด รวมถึงการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือที่มีพร้อมอยู่แล้วให้กับผูไ้ ด้รบั ประโยชน์
จ) ลูบไล้ จับ จูบ กอดหรือสัมผัสเด็กหรือผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามวัฒนธรรม
ฉ) ใช้ภาษา ให้คาแนะนาหรือเสนอให้คาแนะนาแก่เด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
รวมถึงภาษาที่ก่อให้เกิดความอับอายขายหน้าหรือรู้สึกด้อยคุณค่า หรือเหยียดหยามหรือทาให้เสื่อมเสีย
ช) ใช้เวลาอยู่กับเด็กหรือผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่เพียงลาพังมากเกินไปหรือโดยไม่จาเป็น หรือแยกตัวออกห่างจาก
ผู้อื่น หรืออยู่ในห้องหรือในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว
ซ) มีส่วนร่วมในพฤติกรรมกับเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งผิดกฎหมาย ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถกู ต้อง รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามประเพณีทเี่ ป็นอันตราย การกระทาทางจิตวิญญาณหรือพิธีกรรมในทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ให้คานึงถึง
สถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่งอาจไม่ปลอดภัยหากกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ฌ) จ้างเด็กในรูปแบบใดๆของการใช้แรงงานเด็ก (รวมถึง “ช่วยงานบ้าน”) เว้นแต่ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็กและ
สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและมาตรฐานสากล (“แรงงานเด็ก” เป็นงานที่เป็นอันตรายและเต็มไปด้วยอันตรายต่อ
เด็กทางด้าน ร่างกาย จิตใจ ทางสังคมหรือทางศีลธรรม หรือรบกวนการเรียนของพวกเขา)
ญ) ตีหรือลงโทษทางร่างกายต่อเด็กในขณะที่เด็กอยู่ในการดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ หรือพนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่กาลังดาเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ
ฎ) ไปกับเด็กตามลาพังในยานพาหนะเพื่องานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เว้นแต่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง และด้วยความยินยอม
จากบิดามารดา/ผู้ปกครอง หรืออยู่ในการรับรู้และเห็นชอบจากบุคคลที่เชื่อถือได้
ฏ) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ ที่ระบุอัตลักษณ์ของผู้นั้นในทางที่ผิด หรือใช้ด้วยความ
ประมาทเลินเล่อ
ฐ) สื่อสารกับเด็กในพื้นที่โปรแกรมของมูลนิธิศุภนิมติ ฯผ่านช่องทางดิจิทัล (ตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter,
Instagram) ผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่างเช่น การส่งข้อความสั้นๆ Line, Skype) หรือออนไลน์ โดย
ผู้ปกครองเด็กไม่ได้อนุญาตหรือรับทราบ นอกจากนี้ ห้ามพนักงานหรือบุคคลที่เกีย่ วข้องกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ สื่อสาร
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ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ช่องทางดิจิตอลหรือออนไลน์ กับเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ในทางที่ไม่เหมาะสม
หรือสื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ฑ) นิ่งเฉย ปกปิด หรือเปิดทางให้เกิดเหตุการณ์ซึ่งละเมิดแนวทางการปกป้องคุ้มครอง หรือการละเมิดนโยบายการ
ปกป้องคุ้มครอง โดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิมูลนิธิศภุ นิมิตฯ ซึ่งเป็นทีร่ ับทราบหรือต้องสงสัย
2.1.1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศุภนิมติ ฯ ในส่วนที่ไม่จาเป็นต้องลงนามในนโยบายการจัดการการปกป้องคุ้มครองฯ
(โปรดดูข้อ 1.3) อย่างน้อยที่สุดจะต้องรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงได้รับการอธิบายทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมในการปกป้องคุ้มครองเหล่านี้
2.2 การลงโทษทางวินัย: การไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมในการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศภุ นิมิตฯ หรือการ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึ่งของนโยบายการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศุภนิมิตฯ หรือพฤติกรรมอื่นที่ไม่เหมาะสมต่อ
เด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ หรือการไม่รายงานเหตุการณ์การปกป้องคุ้มครองที่กระทาโดยพนักงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิมูลนิธิศภุ นิมิตฯที่เป็นที่ทราบหรือต้องสงสัย จะเป็นเหตุให้ต้องได้รับการลงโทษทางวินัย
รุนแรงถึงขั้นเลิกจ้างงานหรือสิ้นสุดการร่วมพันธกิจกับมูลนิธิศภุ นิมติ ฯ และถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
3. การสรรหา
3.1 การคัดกรอง : มูลนิธศิ ุภนิมติ ฯแห่งประเทศไทยดาเนินมาตรการอย่างเข้มงวดในการคัดกรองเพื่อแยกบุคคลทุกคนที่
อาจหาทางใช้มูลนิธิศุภนิมติ ฯ เพื่อกระทาอันตรายต่อเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งมีการกระทาใน
อดีตชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงจากอันตรายดังกล่าวที่ไม่สามารถยอมรับได้ออกไป มาตรการเหล่านี้รวมถึงการกล่าวถึง
การปกป้องคุ้มครองเด็กในเอกสารการสมัครงาน ระหว่างการสัมภาษณ์งาน และสอบถามจากบุคคลอ้างอิง
มาตรการเหล่านี้รวมถึงการจัดการการปกป้องคุ้มครองในการประกาศรับสมัครงาน (ตามรูปแบบและช่องทางที่
เหมาะสม) การสมัคร การสัมภาษณ์ และบุคคลที่อ้างอิง มาตรการคัดกรองในการปกป้องคุ้มครองจะใช้กับผู้สมัคร
งาน คณะกรรมการอานวยการมูลนิธิฯ อาสาสมัคร พนักงานฝึกหัดทุกคน และผูร้ ับช่วงสัญญาแต่ละรายที่สามารถ
เข้าถึงเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้ ในระหว่างกระบวนการการ
สัมภาษณ์ ผูส้ มัครจะถูกถามเกี่ยวกับประสบการณ์ทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับเด็กก่อนหน้านี้ สาหรับบุคคลที่อ้างอิงที่
ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ จะถูกถามคาถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สมัครที่จะทางานกับผู้ใหญ่และเด็กที่เปราะบาง
หรือสาหรับหน่วยงานที่มุ่งเน้นการทางานกับเด็ก เอกสารเกี่ยวกับบุคคลที่อ้างอิงจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มประวัติบุคคล
โปรดพึงตระหนักว่า ผูส้ นับสนุนเงินทุนรายใหญ่อาจมีข้อกาหนดในการคัดกรองโดยเฉพาะสาหรับงานที่พวกเขาให้เงินทุน
ดังนั้นควรตรวจสอบข้อกาหนดและกฎระเบียบที่เกีย่ วกับการให้เงินทุน
3.2 การตรวจสอบตัวตนและภูมิหลัง: ผู้สมัครงาน คณะกรรมการอานวยการมูลนิธฯิ และพนักงานฝึกหัด ตลอดจน
บุคลากรของผูร้ ับช่วงสัญญาและผูร้ ่วมพันธกิจที่เกี่ยวข้องจะต้องจะต้องให้ความมั่นใจต่อมูลนิธฯิ และชุมชนในการ
ควบคุมดูแลบุคลากรในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีการทาความเข้าใจเพื่อขอความร่วมมือจากองค์กรร่วมพันธกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ ให้สร้างกลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ ก่อนที่จะมี
การจ้างงานหรือการเข้ามีส่วนร่วมกับมูลนิธศิ ุภนิมิตฯ และหลังจากนัน้ เป็นระยะๆ ตามที่กฎหมายกาหนดหรือ
เหมาะสมกับบริบท ในส่วนของอาสาสมัครชุมชน ไม่จาเป็นต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรม แต่ให้มีการรับรอง
อย่างเป็นทางการจากผู้นาในท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ครูประจาโรงเรียน ผู้นาชุมชน ผู้นาชมรมเยาวชน ผูน้ าศาสนา หรือ
บุคคลอื่นๆ ที่ทาหน้าที่ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
ทั้งนีบ้ ุคคลที่มีการพิพากษาลงโทษในการก่ออาชญากรรมใดต่อเด็กหรือการแสวงประโยชน์หรือการทารุณกรรมทางเพศ
ต่อผู้ใหญ่จะไม่ได้รับการว่าจ้างหรือเข้ามีส่วนร่วมกับมูลนิธิศุภนิมติ ฯ และไม่ว่าในกรณีใดๆจะไม่ถูกบรรจุในตาแหน่งที่
สามารถเข้าถึงเด็กหรือผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา
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4. การเยี่ยมชมโครงการมูลนิธิศภุ นิมิตฯ
4.1 ผู้เยี่ยมชม: ผู้เยี่ยมชมจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายนีร้ วมถึงผู้ที่จะไปยังโปรแกรมภาคสนามของมูลนิธิศภุ นิมิตฯ ซึ่ง
รวมถึงผู้อุปการะ ผู้บริจาค และผูแ้ ทนอื่นๆ จากสานักงานที่สนับสนุนเงินทุน เช่น บล็อกเกอร์ ผู้อุปการะที่เป็นผู้มี
ชื่อเสียง หรือนักข่าวที่ได้รับเชิญจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ข้าราชการหรือผู้บริจาคที่เป็นองค์กรหรือสถาบันที่ประจาการ
อยู่ในประเทศไทย ไม่จาเป็นที่จะต้องได้รับการปฐมนิเทศน์เกี่ยวกับระเบียบการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิฯ แต่ต้อง
เข้าเยี่ยมพร้อมกับพนักงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ แต่อย่างไรก็ตามหากการเยี่ยมชมโครงการในครั้งนั้น ๆ มีการพบปะ
กับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต้องได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบการปกป้อง
คุ้มครองของมูลนิธิฯ และต้องเข้าเยี่ยมพร้อมกับพนักงานของมูลนิธศิ ุภนิมิตฯ
4.2 การจัดเตรียมการเยี่ยมชม: การเยีย่ มชมของผู้อุปการะและผู้บริจาคภาคเอกชน และผู้เยีย่ มชมต่างชาติอื่นๆ ทั้งหมด
จะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากทั้งสานักงานต้นทางของผู้เยี่ยม และสานักงานใหญ่ของมูลนิธิศภุ นิมิตแห่ง
ประเทศไทย สาหรับผูเ้ ยี่ยมชมที่อาจเป็นผู้อุปการะหรือผู้บริจาค สานักงานประเทศที่สนับสนุนเงินทุน (SO) จะ
ดาเนินการตรวจสอบเพื่อรับรองความประพฤติจากประเทศต้นสังกัดและทางสานักงานใหญ่ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะ
ดาเนินการตรวจสอบจากสานักงานตารวจแห่งชาติก่อนการเยี่ยมชมภาคสนาม ทั้งนี้การดาเนินการจะกระทาเท่าที่
กฎหมายอนุญาตและเหมาะสมแก่สถานการณ์ การเยี่ยมเด็กที่ได้รับการอุปการะหรือการเยี่ยมชุมชนในโครงการของ
มูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยทีไ่ ม่ได้แจ้งล่วงหน้าและไม่ได้รับการตรวจสอบตามขั้นตอนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เยีย่ มชม
4.3 การปฐมนิเทศผู้เยีย่ มชมเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครอง: มูลนิธิศุภนิมติ ฯมุ่งมั่นที่จะทาให้มั่นใจว่าผู้เยีย่ มชมจะรักษาข้อ
ควรปฏิบัตติ ่างๆ ที่เกี่ยวข้องของนโยบายนี้ ข้อกาหนดต่อไปนี้นามาใช้กับผู้เยี่ยมชมโครงการหรือมีการติดต่อโดยตรง
กับสมาชิกในชุมชนในพื้นที่โปรแกรมของมูลนิธิศภุ นิมิตฯ
ก) ผู้เยี่ยมชมจากสานักงาน ศุภนิมิตสากล สานักงานภูมิภาค และ สานักงานใหญ๋อื่นใด ที่เป็นพนักงานหรือสมาชิก
ในคณะกรรมการอานวยการ: สานักงานใหญ่ของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศโดยย่อเกี่ยวกับ
ระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมการปกป้องคุ้มครอง ที่ควรทราบซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในบริบทนั้น ตลอดจน
ประเพณีท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก
ข) ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ได้เป็นพนักงานหรือสมาชิกในคณะกรรมการอานวยการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ: ผู้เยีย่ มชมดังกล่าว
ทั้งหมดจะได้รับฟังสรุปเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยพฤติกรรมการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ (โปรดดูข้อ
2.1) และการป้องกันอันตรายในการติดต่อสื่อสาร (โปรดดูข้อ 5.4) เมื่อเดินทางถึงยังสถานที่เยี่ยมชม ผู้เข้าเยีย่ ม
จะได้รับการปฐมนิเทศเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาโดยย่อและลงนามรับทราบและยอมรับระเบียบจาก
สานักงานโครงการก่อนการเยี่ยมชม การรับทราบที่ลงนามจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มโดยสานักงานของพื้นที่นั้นๆ โดย
การเยี่ยมชม จะต้องมีพนักงานของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ ร่วมและนาเยี่ยมชมโครงการเสมอ
4.4 การเยี่ยมเด็กในความอุปการะ:
ก) การเยี่ยมเด็กต้องมีการจัดสถานทีเ่ ยี่ยมเด็กไว้ล่วงหน้าโดยใช้สถานทีท่ ี่เหมาะสม และมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ อยู่ด้วยทุกครั้งและตลอดเวลาของการใช้เวลากับเด็ก และให้มีการตกลงเรื่องระเบียบและเวลาของ
การเยี่ยมล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง
ข) มูลนิธิศุภนิมิตฯ ไม่สนับสนุนการแลกเปลีย่ นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ หรือช่องทางการสื่อสารออนไลน์
โดยตรงระหว่างผู้อุปการะกับเด็กในทุกกรณี
5. การติดต่อสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัล
5.1 ความมีศักดิ์ศรี: มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายภาพส่วนบุคคลจะคานึงถึงประเพณีหรือข้อปฏิบัติ
ท้องถิ่นก่อนที่จะถ่ายภาพหรือถ่ายทาเรื่องราว และมูลนิธิศภุ นิมิตฯ รับรองว่าภาพเป็นการแสดงออกที่สอดคล้องกับ
บริบทและข้อเท็จจริง ในการสื่อสารทุกรูปแบบ เด็กและผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่จะได้รับการปฏิบัติและถูก
กล่าวถึงด้วยความมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่เช่นเหยื่อที่ต้องยอมจานนหรือถูกชีน้ าให้แสดงท่าทางยั่วยวนทางเพศ
5.2 ความยินยอม: เด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถูกบรรยายถึง ถูกถ่ายภาพ และ/หรือถูกบันทึกวีดิโอ
โดยพนักงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 6 ในจานวน 12 หน้ า

หมายความว่าบุคคลนั้นมีความเข้าใจอย่างดีในวัตถุประสงค์ของการรายงานหรือการถ่ายภาพ และให้การอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสิ่งนั้น หากบุคคลผู้นั้นเป็นเด็ก จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกาหนด ในสถานการณ์ต่อไปนี้ จะต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเด็ก (ตามความเหมาะสมสาหรับอายุ) หรือผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่:
ก) เด็ก/ผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่อาจถูกระบุถึงตัวตนของเขาได้ หรือ
ข) ลักษณะทีล่ ะเอียดอ่อนในการเปิดเผยข้อมูลหรือสถานการณ์ส่วนบุคคลอาจอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อความ
เป็นส่วนตัว ศักดิศ์ รี ความปลอดภัยหรือชื่อเสียงของพวกเขา หรือ
ค) ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกาหนดเป็นอย่างอื่น
5.3 การให้ความรูเ้ รื่องดิจิทลั : มูลนิธิศภุ นิมิตฯ สนับสนุนเด็กที่อยู่ในความอุปการะ (Registered Children - RC) และ
บิดามารดา/ผู้ดูแลของพวกเขา ตลอดจนเด็กคนอื่นๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ที่จัดโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อให้เข้าใจวิธีใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจติ อลอย่างปลอดภัยและ
เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและสามารถตอบโต้ต่อการคุกคามหรือเหตุการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
5.4 การป้องกันอันตรายในการติดต่อสื่อสาร: มูลนิธิศภุ นิมิตฯ มุ่งมั่นที่จะเล่าเรื่องที่สร้างความตระหนักและส่งเสริมการ
แก้ปัญหาเพื่อยุตคิ วามรุนแรงและการกระทาทารุณกรรมต่อเด็กและผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ มูลนิธิศุภนิมิตฯใช้
ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันอันตรายผ่านการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทลั (รวมทั้งภาพถ่าย/วีดิโอ/
คลิปเสียง เรื่องราว บทความ หรือสื่อวัสดุในการสื่อสารอื่นใด):
ก) ข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลของเด็กและผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่จบั ภาพ เก็บบันทึก หรือส่งผ่านทางอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน นอกจากนี้ข้อมูลจะได้รับการดูแลตาม
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในปัจจุบันของมูลนิธิศภุ นิมิตฯ สาหรับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึง
การเข้ารหัสและข้อกาหนดอื่นๆ
ข) ในที่ใดก็ตามที่เป็นไปได้ จะมีมาตรการเพื่อป้องกันการทาสาเนาภาพทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มูลนิธิศุภนิมิตฯ (การใช้ฟังก์ชั่นการพิมพ์เส้นลายน้าแบบดิจิทัลและฟังก์ชั่นปิดทางการคลิกขวาตามมาตรฐานขั้นต่า
ขององค์กรร่วมพันธกิจสากล สาหรับการปรากฎภาพบนอินเทอร์เน็ต)
ค) การตระหนักถึงความเปราะบางเป็นพิเศษของเด็ก เนื้อหาที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์หรือเทคโนโลยีดจิ ิทัลต้องไม่มี
ชื่อสกุล หมายเลขประจาตัวการอุปการะของเด็ก หรือสถานที่ตั้ง/ทีอ่ ยู่ส่วนบุคคลของเด็ก
ง) สื่อวัสดุที่มเี ด็กหรือเด็กๆ จะไม่ถูกติดป้ายระบุตาแหน่งทางภูมิศาสตร์อย่างชัดแจ้งหรือมีส่วนใดของชื่อเด็กปรากฎอยู่
ทางเลือกที่ยอมรับได้ ก็คือการไม่ระบุข้อมูลที่แท้จริงของภาพถ่ายของเด็ก โดยใช้เพียงชื่อจริงของเด็กเท่านั้นกับพื้นที่
โครงการหรือที่ตั้งสานักงานโครงการ
จ) มูลนิธิศุภนิมิตฯ ไม่สนับสนุนการสือ่ สารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยตรง ที่ไม่ถูกรับรู้โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ระหว่าง: ผู้
อุปการะ/ผู้บริจาค/ผู้เยีย่ มชมกับเด็กที่อยู่ในความอุปการะ/เด็กที่ไม่ได้อยู่ในความอุปการะ และระหว่างพนักงาน/
อาสาสมัคร/องค์กรอื่นๆ ในเครือของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ กับเด็กที่อยู่ในความอุปการะ/เด็กที่ไม่ได้อยู่ในความอุปการะ
ยกเว้นมีเหตุจาเป็นที่เข้าใจได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุญาตด้วยลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของ
เด็ก
ฉ) มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดให้มีการรายงานและช่องทางในการตอบสนองเพือ่ ให้ผู้อุปการะ ผูบ้ ริจาค ผู้เยีย่ มชม เด็กหรือ
ผู้ดูแลสามารถรายงานเหตุการณ์ (ใดๆ) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรูส้ ึกไม่สบายใจหรือถูกคุกคาม
ช) ชุดข้อมูลของคู่มือผู้อุปการะ เว็บไซต์ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดเมน และหน้าโปรไฟล์ของสื่อสังคมออนไลน์มีการเปิด
ช่องสาหรับการรายงานในข้อกังวลเรื่องการคุ้มครองเด็กหรือเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ้น
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5.5 การละเมิดนโยบายการติดต่อสื่อสารเพื่อการรายงาน สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัล: การละเมิดนโยบายนี้
ทั้งหมดควรถูกรายงานไปยังผู้ประสานงานการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ ผู้ประสานงานฝ่ายการปกป้อง
คุ้มครองระดับภูมิภาค หรือผู้อานวยการฝ่ายปกป้องคุ้มครองศุภนิมติ สากล การตอบสนองจะขึ้นอยู่กบั ขนาดของ
ความเสีย่ งและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่อเด็กหรือผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่
6. เหตุการณ์การปกป้องคุ้มครองและระเบียบว่าด้วยการตอบสนอง
6.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์การปกป้องคุ้มครอง: มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะต้องสอบสวนและตอบสนองต่อรายงานการ
กระทาทารุณต่อเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ในโปรแกรมของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายท้องถิ่น มูลนิธิศภุ นิมิตฯ จาแนกเหตุการณ์การปกป้องคุ้มครองออกเป็นสามประเภทในการกาหนดการ
ตอบสนองของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์และบทบาทของมูลนิธิศภุ นิมิตฯ ต่อเหตุการณ์
นั้นๆ
6.2 เหตุการณ์ปกป้องคุ้มครองเด็กในชุมชนประเภทที่หนึ่ง: การกระทาทารุณหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก ในชุมชนที่
ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ มีการดาเนินงานโปรแกรมและไม่ได้กระทาโดยพนักงานหรือบุคคลที่เกีย่ วข้องกับมูลนิธิศุภนิมติ ฯ
เป็นเหตุการณ์ประเภทที่หนึ่ง สานักงานโครงการจะรายงานเหตุการณ์ระดับหนึ่ง ไปยังฝ่ายปกป้องคุ้มครองของ
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ในกรณีที่มีอันตรายร้ายแรงคุกคามความอยู่รอด ความปลอดภัยหรือพัฒนาการของผูป้ ระสบภัยที่
เป็นเด็ก สานักงานโครงการในแต่ละพื้นที่จะมีแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุการณ์ (SIPP) ของ
ตนเองที่มีแนวทางเฉพาะและนามาใช้เป็นแนวทางเพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ การดาเนินการและข้อจากัด
ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น สาหรับทีมงานท้องถิ่นที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ประเภทที่หนึ่ง
6.3 เหตุการณ์ในการป้องกันประเภทที่สอง: เหตุการณ์ประเภททีส่ องหมายถึงการกระทาใดๆ ที่ละเมิดนโยบายนี้ ซึ่งทา
ให้เด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ตกอยู่ในความเสี่ยงโดยตรงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่เป็นที่ซึ่งเชื่อได้ว่า
อันตรายนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะรายงานเหตุการณ์ประเภทที่สองไปยังฝ่ายปกป้องคุม้ ครองของ
องค์กรศุภนิมิตสากล ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับทราบในครัง้ แรก การตอบสนองจะดาเนินงานโดยสานักงาน
ใหญ่ของมูลนิธฯิ (NO) ที่มีการควบคุมดูแลและรับผิดชอบโดยผู้อานวยการฝ่ายปกป้องคุ้มครองขององค์กรศุภนิมติ
สากล และการสนับสนุนจากผู้ประสานงานฝ่ายการปกป้องคุ้มครองระดับภูมิภาค (Regional)
6.4 เหตุการณ์ในการปกป้องคุ้มครองประเภทที่สาม: เหตุการณ์ประเภทที่สาม เป็นการกล่าวหาหรือการปรักปราการทา
ร้ายหรือการกระทาทารุณต่อเด็กหรือผูไ้ ด้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่โดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิมลู นิธิ
ศุภนิมิตฯ หากเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเด็ก จะมีเหตุการณ์ทเี่ กี่ยวข้องอีกสองลักษณะคือ: ความตายหรือการบาดเจ็บ
สาหัสของเด็กในขณะที่เข้าร่วมหรืออยู่ในกิจกรรมของมูลนิธิศภุ นิมติ ฯ หรือเกิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ
โดยตรง หรืออุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของมูลนิธศิ ุภนิมิตฯ หรือคนขับที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศุภ
นิมิตฯ ซึ่งทาให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต มูลนิธิศภุ นิมิตฯ จะรายงานเหตุการณ์ประเภทที่สามที่เกิดขึ้นจริง
หรือที่กล่าวหาไปยังฝ่ายปกป้องคุ้มครองขององค์กรศุภนิมิตสากลภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการรับแจ้งครั้งแรก การ
ตอบสนองจะดาเนินงานโดยสานักงานใหญ่ของมูลนิธฯิ (NO) ที่มีการควบคุมดูแลและรับผิดชอบโดยผูป้ ระสานงาน
ฝ่ายปกป้องคุ้มครองขององค์กรศุภนิมิตสากลและการสนับสนุนจากผู้ประสานงานการปกป้องคุ้มครองระดับภูมิภาค
ในที่ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับมีอานาจสั่งการจะต้องแจ้งข้อกาหนดในการให้เงินทุน หรือข้อตกลงกับองค์กรศุภนิมติ
สากล ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานประเทศที่สนับสนุนเงินทุนโดยทันทีดว้ ยการประสานงานกับฝ่ายกฎหมายขององค์กร
ศุภนิมิตสากล (WVI Legal)
6.5 การรายงาน: พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ มูลนิธิศุภนิมติ ฯ ทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบและมีภาระหน้าที่ในการ
รายงานการกระทาทารุณต่อเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ทตี่ ้องสงสัย (หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการปกป้อง
คุ้มครองอื่นๆ รวมทั้งการละเมิดนโยบายนี้) ที่เชื่อมโยงกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ หรือโปรแกรมของมูลนิธิศภุ นิมิตฯ
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นอกจากนี้ จะต้องรายงานข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทารุณกรรมหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศซึ่งกระทา
โดยผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมทีอ่ ยู่ภายนอกมูลนิธิศุภนิมติ ฯ โดยทันที ในที่ซึ่งมีการจัดตั้งกลไกระหว่างหน่วยงาน
จะมีการใช้สิ่งเหล่านีเ้ พื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปรึกษากับผู้ประสานงานฝ่ายปกป้องคุ้มครองของศุภนิมิตฯ
ในกรณีของสานักงานใหญ่ของมูลนิธิฯ หรือฝ่ายตอบสนองระดับสากล
6.5.1 พนักงานหรือบุคคลที่เกีย่ วข้องกับมูลนิธิมูลนิธิศภุ นิมิตฯ สามารถรายงานด้วยวิธีดังต่อไปนี้
ก) รายงานผ่านอีเมล์ THAO_ireport@wvi.org เพื่อรายงานต่อในระบบการจัดการเหตุการณ์แบบบูรณาการ
(IIM - www.worldvisionincidentreport.ethicspoint.com)
ข) รายงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนงานปกป้องคุ้มครองเพื่อรายงานต่อในระบบ IIM
ค) รายงานผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์งานปกป้องคุ้มครองเพื่อรายงานต่อในระบบ IIM
ง) รายงานผ่านอีเมล์โดยตรงถึงผู้อานวยการเพื่อรายงานต่อในระบบ IIM
จ) รายงานผ่านช่องทางสายด่วนของศุภนิมิตสากล (whistleblower-http://worldvision.ethicspoint.com)
6.6 การเปิดเผย: ในขณะที่มลู นิธิศุภนิมิตฯ รักษาข้อมูลที่เป็นความลับสาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์การปกป้อง
คุ้มครอง มูลนิธิศภุ นิมิตฯ อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อ
สนับสนุนการฟ้องร้องดาเนินคดีทางอาญาที่ต้องสงสัย หรือเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคและเงื่อนไข
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และความรับผิดชอบ หรือเพื่อสนับสนุนการป้องกันเหตุการณ์ใน
อนาคต หรือตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนีข้ ้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนเหตุการณ์การปกป้องคุ้มครองที่กาลังดาเนินการ และข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
อดีต จะมีการเปิดเผยเฉพาะกับผูท้ ี่อยู่ในเกณฑ์ "จาเป็นที่จะต้องรู้"ตามที่เห็นว่าจาเป็นโดยสานักงานใหญ่ของมูลนิธิฯ
หรือสานักงานภูมิภาคหรือฝ่ายปกป้องคุ้มครองของศุภนิมิตสากล หากเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับ
ผู้ถูกกระทา หรือเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กหรือผู้ใหญ่จะไม่ถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งอาจทาให้บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องมี
ความเสีย่ งหากเข้าถึงโดยฝ่ายทีไ่ ม่ได้รับอนุญาต จะต้องไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะไม่รับหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพ เว้นแต่ตามที่
จาเป็นน้อยที่สดุ เพื่อให้แน่ใจว่ามูลนิธิศภุ นิมิตฯ จะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะ
ถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและได้รับการคุม้ ครองตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการ
คุ้มครองข้อมูลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
6.7 การรายงานต่อเจ้าหน้าที่: มูลนิธศิ ุภนิมิตฯ จะประเมินการรายงานการละเมิดการปกป้องคุ้มครองให้กับเจ้าหน้าที่
ทางกฎหมายที่เหมาะสมโดยประเมินภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรายงาน ตลอดจนผลประโยชน์ของ
ผู้ถูกกระทา โดยทั่วไปจะต้องทารายงาน เว้นแต่จะมีการตัดสินใจว่ารายงานอาจมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตราย
ยิ่งขึ้นแก่ผู้ที่ถูกกระทาหรือผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อในอนาคต
7. เรื่องที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองในการดาเนินงานโปรแกรม
7.1 สิ่งสาคัญของการปกป้องคุ้มครองในงานโปรแกรม: ในแผนทั้งหมดทีค่ รอบคลุมพันธกิจทั้งสามแนวทาง มูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ หาแนวทางที่จะไม่ทาให้เกิดอันตรายต่อเด็กหรือผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
สมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่เป็นศูนย์กลางในการดาเนินงานของเรา และใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ที่จะ
ช่วยให้เด็กๆ ปลอดภัยยิ่งขึ้นภายในครอบครัวและชุมชนของพวกเขา ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาในระหว่างการ
ออกแบบโปรแกรมการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยคุกคามและปัญหาในท้องถิ่น และโน้มน้าวผู้ปฏิบัติงานและกลุ่ม
ต่างๆ ในท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสาหรับเด็กและผู้ได้รบั ประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ นอกจากนั้นในการ
ออกแบบโปรแกรมสาหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังได้มีการพิจารณาการป้องกันภัยคุกคามด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติม
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จากการปกป้องคุ้มครองเด็กที่มีอยู่
7.2 กลไกการสะท้อนผลและการร้องเรียนของชุมชน: เด็ก บิดามารดา และผู้ใหญ่คนอื่นๆ ตระหนักถึงกลไกการ
ร้องเรียนที่จัดตั้งขึ้นในโครงการของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ และสิทธิของพวกเขาที่จะปลอดภัยจากการทารุณกรรมและการ
แสวงประโยชน์ในโปรแกรมของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ ทุกโปรแกรม โดยในทุกชุมชนทีม่ ูลนิธิศุภนิมิตฯ ดาเนินงานอยู่ เรา
จะ:
ก) ทางานกับเด็กๆ และผู้ใหญ่ในชุมชนเพื่อช่วยให้พวกเขาจาแนกการกระทาที่ไม่เหมาะสมโดยพนักงานหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธศิ ุภนิมติ ฯ และเพื่อพัฒนากลไกการสะท้อนผลทีเ่ หมาะสมกับบริบทของชุมชนซึ่งสมาชิก
ชุมชนสามารถรายงานทั้งข้อเสนอแนะทั่วไปและเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ ของการประพฤติผิดโดยพนักงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศุภนิมติ ฯ
ข) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรายงานการกระทาทารุณต่อเด็ก การแสวงประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ หรือการ
ละเมิดอื่นๆ ของข้อปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองเด็กโดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศภุ นิมติ ฯ
7.3 การจัดตั้งสถาบันและการรับเป็นบุตรบุญธรรม: มูลนิธิศภุ นิมิตฯ ไม่อานวยความสะดวกในการรับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรมหรือการสนับสนุนการจัดทารูปแบบการจัดตั้งสถาบันหรือสถานสงเคราะห์เด็ก
8. งานอุปการะ
8.1 การป้องกันอันตรายในการดาเนินงานอุปการะ: การให้การอุปการะจะดาเนินการในลักษณะที่คานึงความปลอดภัย
ของเด็กเป็นอันดับแรก ซึ่งหมายรวมถึงการตรวจสอบการโต้ตอบจดหมายของผู้อุปการะทั้งหมด การฝึกอบรม
พนักงานและการติดตามเด็กเพื่อรับรู้และตอบสนองต่อการทารุณกรรม การมีปฏิสมั พันธ์เชิงสร้างสรรค์กับบิดา
มารดาและเด็กๆ การดาเนินงานโปรแกรมการคุ้มครองเด็กเพื่อหนุนเสริม การจัดการและการเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลให้ปลอดภัย และการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานโปรแกรมเท่านั้น
8.2 การตอบสนองต่อการทารุณกรรม: การติดตามเยีย่ มเยียนเด็กในอุปการะ เป็นกระบวนการที่เหมาะสมในการ
สนับสนุนเพื่อติดตามในกรณีที่เด็กต้องการการปกป้องคุ้มครองหรือในการดาเนินการสนับสนุนช่วยเหลือ หลังจากมี
รายงานการละเมิดหรือทารุณกรรม ดังที่กาหนดไว้ในแผนการเตรียมความพร้อมในเหตุการณ์ปกป้องคุ้มครอง
ระดับประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น
9. การมีส่วนร่วมของเด็กอย่างปลอดภัย
9.1 การป้องกันอันตรายจากการมีส่วนร่วมของเด็ก: มูลนิธิศุภนิมติ ฯ ทางานเพื่อทาให้เด็กเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ใน
การเป็นพลเมืองและผู้มสี ่วนร่วมในความอยู่ดีมสี ุขของตนเอง และเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายหรือผลที่ตามมา
ในทางลบอันเป็นผลมาจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมโดยมูลนิธิศุภนิมติ ฯ โดยการมีส่วนร่วมของเด็กใน
โปรแกรมและกิจกรรมจะขึ้นอยู่กบั การวิเคราะห์บริบทที่ระบุความต้องการและผลที่คาดหวังอย่างชัดเจน พร้อมกับ
วิธีการที่โครงการจะวัดความก้าวหน้าต่อความสาเร็จ ในขณะเดียวกันก็มีการลดความเสี่ยงผ่านการประเมินความ
เสี่ยง
9.2 จริยธรรม: กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กได้รบั การออกแบบและดาเนินการโดยยึดตามหลักการและจริยธรรมซึ่ง
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก
9.3 การให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการมีส่วนร่วมของเด็ก: กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กเป็นการสมัครใจ
และไม่แบ่งแยก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เปราะบางที่สุด) และทั้งเด็กและบิดามารดา/ผูด้ ูแลจะทาการตัดสินใจเป็น
ลายลักษณ์อักษรเกีย่ วกับการมีส่วนร่วม รวมถึงการพิจารณาไตร่ตรองถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจมีอยู่ใน
การทากิจกรรม
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9.4 การเดินทางของเด็ก: เมื่อเป็นผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก บางครั้งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ก็ช่วยให้เด็กๆ ได้เดินทางไปร่วม
ในงานต่าง ๆ ไปทากิจกรรมหรือไปในโอกาสอื่นๆ ในกรณีนั้น บิดามารดาหรือผู้ดูแล หรือองค์กรหรือบุคคลอื่น
ตามที่กฎหมายกาหนด ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเดินทาง ทั้งนี้เรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย
ความอยู่ดีมสี ุข และการมีส่วนร่วมที่มีความหมายของเด็กเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในระหว่างการเดินทางซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิศภุ นิมิตฯ อย่างไรก็ตามมูลนิธศิ ุภนิมติ ฯ ไม่อานวยความสะดวกให้เด็กเดินทางไปเยือนผู้
อุปการะที่อยู่ต่างประเทศ
คาจากัด
ความ:

ผู้ได้รับประโยชน์: ในส่วนที่เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครอง มูลนิธิศุภนิมิตฯ ใช้คาจากัดความที่กว้างในการให้ความหมาย คาว่า
"ผู้ได้รับประโยชน์" เพื่อให้รวมถึงไม่เพียงแต่ผไู้ ด้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการที่เฉพาะเจาะจง แต่ยังรวมถึงเด็กหรือผู้ใหญ่
ที่อาจได้รับอันตรายอันเกิดจากพนักงานหรือบุคคลที่เกีย่ วข้องกับมูลนิธิศุภนิมติ ฯ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯทีไ่ ด้ดาเนินงานอยู่ในชุมชน
เด็ก: บุคคลใดก็ตามอายุต่ากว่า 18 ปี นโยบายการปกป้องคุ้มครอง ครอบคลุมเด็กทุกคนและทุกที่ ที่มกี ารปฎิสัมพันธ์กับ
บุคลากรของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ และองค์กรร่วมพันธกิจ (ไม่เฉพาะผูไ้ ด้รับประโยชน์เท่านั้น)
การคุ้มครองเด็ก: มาตรการทั้งหมดที่ใช้เพื่อป้องกันและตอบสนองตอบต่อการทารุณกรรม การทอดทิง้ การแสวงประโยชน์
และการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ โดยความร่วมมือของส่วนงานศุภนิมิตสากล และการมีส่วนร่วมของเด็ก
ผู้รับช่วงสัญญา: มูลนิธิศุภนิมติ ฯ ทาสัญญากับบุคคลและองค์กรทีไ่ ม่ได้เป็นพนักงานในการให้บริการสาหรับมูลนิธิศภุ นิมิตฯ
เป็นประจา บุคคลและองค์กรทีไ่ ม่ใช่พนักงานเหล่านี้อาจเรียกได้ว่าเป็น "ผู้รับช่วงสัญญาอิสระ" “ที่ปรึกษา" หรือ "ผู้ขาย" ด้วย
และในเอกสารนี้เรียกว่าเป็น "ผูร้ ับช่วงสัญญา" ผู้รับช่วงสัญญาเหล่านี้แตกต่างจากองค์กรร่วมพันธกิจซึ่งเป็นผู้ร่วมพันธกิจกับ
มูลนิธิ ศุภนิมิตฯ ในการดาเนินกิจกรรมโปรแกรม (รวมถึงผูไ้ ด้รับเงินช่วง) โปรดดูผู้ร่วมพันธกิจด้ำนล่ำง
องค์กรร่วมพันธกิจ: เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครอง องค์กรร่วมพันธกิจ คือองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน
องค์กรที่แสวงหากาไร หรือองค์กรที่ดาเนินโปรแกรมหรือกิจกรรมในนามของมูลนิธิศุภนิมิตฯ หรือร่วมมือกับมูลนิธิศภุ นิมิตฯ
และมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับมูลนิธิศภุ นิมิตฯ องค์กรร่วมพันธกิจในที่นี้อาจได้รับหรืออาจไม่ได้รับเงินทุนจากมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ ก็ได้
การปกป้องคุ้มครอง: ดูจากภายนอกสาหรับมูลนิธิศภุ นิมิตฯ แล้ว มักไม่ค่อยมีความแตกต่างระหว่างการปกป้องคุ้มครองเด็ก
กับผู้ใหญ่ในการป้องกัน การรายงานและการตอบสนองต่อการทาร้ายหรือการกระทาทารุณต่อผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่
และเด็ก โดยพนักงานและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับมูลนิธศิ ุภนิมิตฯ
การปกป้องคุ้มครองเด็ก: การป้องกัน การรายงานและการตอบสนองต่อการทาร้าย การทารุณกรรมหรือการแสวง
ประโยชน์จากเด็ก (อายุน้อยกว่า 18 ปี) โดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิมูลนิธิศภุ นิมิตฯ นโยบายการ
จัดการการปกป้องคุ้มครองยังกาหนดให้มีการรายงาน/การส่งต่อในกรณีที่เด็กถูกกระทาทารุณที่มผี ลต่อเด็กในโปรแกรม
ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ แม้ว่าจะไม่ได้กระทาโดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศุภนิมติ ฯ ก็ตาม
การปกป้องคุ้มครองผู้ใหญ่: การป้องกัน การรายงานและการตอบสนองต่อการทาร้าย การทารุณกรรมหรือการแสวง
ประโยชน์จากผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) โดยพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ
รวมถึงการป้องกันการแสวงประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ (Prevention of Sexual Exploitation and
Abuse - PSEA) เป็นส่วนสาคัญของการปกป้องคุ้มครองที่อ้างถึงบ่อยๆ
เหตุการณ์การปกป้องคุ้มครอง: โปรดดูข้อ 6.1
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การแสวงประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ (Sexual Exploitation and Abuse - SEA) : คาว่า "การแสวง
ประโยชน์ทางเพศ" หมายถึงการใช้สภาพที่มีความเปราะบาง อานาจที่แตกต่าง หรือความไว้วางใจ ในการทาทารุณกรรมเพื่อ
จุดประสงค์ทางเพศ รวมถึง การได้ประโยชน์ทางการเงิน ทางสังคมหรือทางการเมืองจากการแสวงประโยชน์ทางเพศจากผู้อื่น
คาว่า "การทารุณกรรมทางเพศ" หมายถึงลักษณะการล่วงเกินทางเพศที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คุกคามทางกาย ไม่ว่าจะโดยการใช้
กาลังหรือภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือที่บีบบังคับ
การป้องกันการแสวงประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ (PSEA): เป็นคาที่ใช้โดยองค์การสหประชาชาติและใน
กลุ่มขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศในการอ้างถึงมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องผู้ที่เปราะบางจากการแสวง
ประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศโดยผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
อาสาสมัคร: บุคคลผู้ทไี่ ม่ได้เป็นลูกจ้างของมูลนิธิศุภนิมิตฯ หรือไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องทางานให้กับมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ แต่เป็นผู้ที่มีความตั้งใจโดยอิสระและปราศจากความคาดหวังในเงินหรือค่าตอบแทนอื่น สละเวลา ทักษะ ความรู้
ความสามารถและความชานาญของตนเองให้กับงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ "อำสำสมัคร" ประกอบด้วย "อำสำสมัครทำงธุรกิจ"
ในสานักงานของมูลนิธิศุภนิมติ ฯ หรือองค์กรร่วมพันธกิจกับมูลนิธิศภุ นิมิตฯ "อำสำสมัครผู้สนับสนุน" ซึ่งไม่ได้ติดต่อทาง
กายภาพกับเด็กทีไ่ ด้รับการอุปการะหรือเข้าถึงข้อมูลของพวกเขา 'อำสำสมัครชุมชน' ผู้ซึ่งเป็นอาสาสมัครในนามของชุมชน
ของตนเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบของชุมชนในโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯที่กาลังดาเนินอยู่ และอาสาสมัครหรือ
"พนักงำนที่มีแรงจูงใจ" จากกลุ่มหรือชุมชนที่มีเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อาสาสมัครทุกประเภทจะอยู่
ภายใต้นโยบายการจัดการการปกป้องคุ้มครองที่ใช้บังคับ ยกเว้น อาสาสมัครชุมชนที่มีข้อปฏิบตั ิดังต่อไปนี้:
1. อาสาสมัครชุมชนไม่ได้มีการติดต่อทางกายภาพกับเด็กที่ได้รับการอุปการะหรือบันทึกเอกสารของเด็กซึง่ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินกิจกรรมอาสาสมัครของพวกเขา และ
2. นอกเหนือจากการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ไม่ได้กาหนดรูปแบบวิธีการเพื่อให้กิจกรรมที่ดาเนินการบรรลุผล
และ
3. ชุมชนไม่รับรูห้ รือถือว่าบุคคลนี้เป็น ‘ส่วนหนึ่งของงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ’ เนื่องจากกิจกรรมอาสาสมัครของพวกเขา
และหากพวกเขาเกิดทาร้ายเด็กหรือผู้ใหญ่ จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของมูลนิธิศุภนิมิตฯ
พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ: หมายถึงกลุ่มคนที่รับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบในนโยบายและระเบียบว่า
ด้วยการปกป้องคุ้มครองของมูลนิธิศุภนิมิตฯ รวมถึงพนักงาน พนักงานฝึกหัด อาสาสมัคร และคณะกรรมการอานวยการ
ตลอดจนบุคคลภายนอก รวมทั้งผูเ้ ยี่ยมชม อาสาสมัครชุมชน ผู้รบั ช่วงสัญญา ผู้ร่วมพันธกิจ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้
ร่วมพันธกิจหรือผู้รับช่วงสัญญาทั้งหมด
ภูมิหลัง:

นโยบายนี้จะแทนที่และรวมอยู่ในมาตรฐานการคุ้มครองเด็กขององค์กรพันธมิตรซึ่งได้รับการอนุมตั ิเมือ่ เดือนมกราคม 2000
(และปรับปรุงในปี 2012 และ 2016) และมาตรฐานเฉพาะกาลว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองเด็กในสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับการ
อนุมัติในเดือนพฤษภาคม 2011
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