
 

 

Declarație pentru profesioniști/voluntari ai liniei 

TELVERDE 

Promisiunea mea: 

Ca profesionist/voluntar adult reprezentând ………………………………………………………………….: 
Vă rugăm să bifați căsuțele de mai jos dacă sunteți de acord. 
 

Întotdeauna 
□ Voi pune interesul superior al copiilor mai presus de toate celelalte considerente. 
□ Voi lucra respectând drepturile copiilor și/sau adulților la risc. 
□ Voi acționa imediat în cazul temerilor privind siguranța copiilor și voi sesiza persoana/persoanele 

desemnate conform procedurii standard de acțiune, pentru ca acestea să ia măsurile care se impun 
în vederea reducerii eventualelor prejudicii la adresa copiilor sau adulților la risc. 

□ Voi trata toți copiii și adulții la risc cu același respect, fără discriminare, fără hărțuire, indiferent de  
sexul, cultura, etnia, vârsta, religia, orientarea sexuală sau capacitățile lor. 

□ Voi face eforturi pentru a asigura oricărui copil sau oricărui adult la risc aceeași protecție și aceleași 
oportunități de care beneficiază conform legii.  

□ Voi respecta diferențele culturale și religioase atunci când voi interacționa cu copiii sau cu adulții 
la risc, respectiv cu familiile acestora, și le voi trata cu sensibilitate și responsabilitate. 

□ Voi păstra în permanență limitele corespunzătoare ori de câte ori vin în contact direct sau indirect 
cu copii sau adulți la risc. Sunt conștient că atunci când interacționez cu copiii sau cu adulții la risc 
în virtutea activităților mele sunt văzut ca o persoană de încredere și voi evita orice abordare sau 
comportament care să compromită această încredere și să încalce limitele adecvate, în timpul 
interacțiunii directe, la telefon, sau în mediul online și digital.  

□ Mă voi asigura că toate datele referitoare la copii sau adulți la risc pe care le obțin în rolul ce-mi 
revine sunt gestionate în condiții de maximă siguranță și confidențialitate, inclusiv în ceea ce 
privește colectarea, păstrarea și diseminarea lor ulterioară, după caz. Toate datele cu caracter 
personal și categoriile de date sensibile/speciale vor fi stocate și manageriate conform prevederilor 
legislației privind protecția datelor în România. 

□ Voi avea grijă să parcurg cu integritate și sinceritate toate verificările de selecție și recrutare 
întreprinse de UNICEF, în interesul copiilor și adulților la risc. 

 
Niciodată 

□ Nu mă voi implica în niciun fel de act sexual (care presupune sau nu contactul fizic) cu un copil sau 
adult la risc (inclusiv, dar nu numai: expunerea indecentă, expunerea la materiale pornografice, 
aluziile sau tachinările cu conotații sexuale, atingerile nepotrivite care presupun sau nu penetrare, 
sau implicarea lucrătorilor sexuali adulți) 

□ Nu mă voi implica în nicio formă de exploatare financiară sau materială (inclusiv, dar nu numai: 
furtul, frauda, abuzul sau însușirea ilegală de bunuri, deținerea de beneficii) în virtutea sau în timpul 
activității mele în cadrul acestui proiect sau demers inițiat de UNICEF/ANDPDCA si alti parteneri 
din România. 

□ Nu voi face publice fotografii, materiale video sau relatări cu și despre copii sau adulți la risc. 
□ Nu voi îndeplini sarcini de natură personală pentru un copil sau adult la risc. 



 

 

□ Nu voi fi de acord ca un copil sau adult la risc să participe la activități abuzive (inclusiv, dar nu numai 
de tip: intimidare, amenintare, neglijare, neacordarea de medicamente, alimente sau adăpost, sau 
nesocotirea nevoilor medicale, fizice sau emoționale). 
 
 

Nume:  

 

Data:  

 

Semnătura:  
 


