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POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND PROTECTIA 

SI SIGURANTA COPIILOR 

 

Apa Pe Care O Vrem: Concursul Premiilor Internationale 

pentru Tineret  2020 

 

Acest document reprezinta politica de Protectia Copilului, a Retelei Globale a 

Muzeelor de Apa, care va fi aplicata de catre toti membrii personalului si voluntarii 

Muzeelor de Apa membre WAMU-NET, pentru implementarea Concursului 

International pentru Tineret - Apa Pe Care O Vrem.  

Impartasim aceasta politica cu membrii retelei noastre si cu toate scolile 

partenere deoarece dorim sa ne îmbunatatim munca si sa ne promovam politica 

oricand este posibil, cat si pentru a ne asigura ca venim in intampinarea asteptarilor 

si impartasim standardele aplicabile in domeniu.  

Reteaua Globala a Muzeelor de Apa lucreaza cu copii si tineri aflati intr-o 

varietate mare de situatii. Avem o responsabilitate foarte mare fata de copiii fara 

familii sau defavorizati si combatem abuzul in toate formele lui. Aceasta politica nu 

se limiteaza la, dar include urmatoarele: 

 

Fotografii/Clipuri video cu copii 

Fotografiile cu copii trebuie sa fie facute numai cu permisiunea profesorilor 

insotitori si cu asigurarea din partea lor ca respectivii copii au semnat un acord in 

acest sens, pentru fotografiile ce urmeaza sa fie facute si apoi transmise pentru 

concurs. 

Fotografiile/desenele/clipurile video din programul nostru sunt utilizate pentru 

a documenta, a impartasi activitatea Retelei Globale a Muzeelor de Apa si pentru a 
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promova mostenirea locala a Apei si Obiectivele de Dezvoltare Durabila (SDGs), sau 

a scolilor/organizatiilor partenere si nu pentru alte scopuri. 

 

Siguranta copilului si evaluarea riscurilor  

Invatatorii/profesorii trebuie sa aiba grija de copii si sa gestioneze riscurile. 

Tot personalul trebuie sa isi asume responsabilitatea individuala pentru a se asigura 

ca elevii nu raman nesupravegheati. Aceasta este pentru propria lor siguranta si 

confort. Intreg personalul se angajeaza sa ia masuri imediate in cazul unui copil in 

pericol, inclusiv apel pentru asistenta medicala sau politie. 

 

Abuz asupra copilului 

Toti adultii implicati in activitatiile educationale au responsabilitatea de a 

observa si raporta orice suspiciune de abuz asupra copiilor, la autoritatile 

competente si in acelasi timp sa pastreze confidentialitatea, cand este necesar si in 

interesul demnitatii si sigurantei copilului. In particular, intreg personalul si voluntarii 

trebuie sa se familiarizeze cu aceasta politica. 

Personalul si voluntarii implicați în Concursul International de Premii pentru 

Tineret - Apa Pe Care O Vrem, prin Muzeele de Apa Locale, recunosc Declaratia 

pentru Drepturile Copilului a ONU (1992) si se obliga sa respecte copiii si sa 

recunoasca vulnerabilitatile lor in fata abuzului adultilor. 

Personalului si voluntarilor le este interzis: 

 Sa loveasca sau sa abuzeze in orice alt fel , fizic sau psihic copiii; 

 Sa aiba relatii cu copiii care pot fi considerate in orice fel de exploatare sau 

abuzive;  

 Sa actioneze in moduri care ar putea fi abuzive sau care ar putea supune 

copilul unui risc de abuz; 

 Sa foloseasca un limbaj, sa faca sugestii sau sa ofere sfaturi care sunt 

inadecvate, ofensive sau abuzive;  
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 Sa se comporte fizic intr-o maniera care ar putea sa fie neadecvata sau 

sexual provocatoare;  

 Sa scuze sau sa participe la comportamente ale copiilor care sunt ilegale, 

nesigure sau abuzive;  

 Sa actioneze in moduri destinate a rusina, a umilii, a degrada copiii sau de a 

perpetua orice forma de abuz emotional;  

 Sa discrimineze, sa manifeste tratament diferentiat sau sa favorizeze anumiti 

copii in detrimentul altora; 

 

Instruire si constientizare 

 Toti membrii personalului care participa la concursul Apa Pe Care O Vrem , 

trebuie sa citeasca aceasta politica si sa se asigure ca o inteleg pentru a preveni 

orice neglijenta si abuz fizic, emotional sau sexual. Toti membrii noi ai personalului si 

voluntarii noi trebuie sa citeasca si sa inteleaga aceasta politica inainte de a incepe 

sa lucreze cu copii. 
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