
KARTA OPIEKUNA
Deklaracja zobowiązania się wobec Wspólnoty Emmanuel

Kościół  katolicki  chce  zaoferować  dziewczętom  i  chłopcom,  młodym  kobietom  i  mężczyznom
przestrzeń, w której mogą rozwijać swoją osobowość, umiejętności i rozwijać talenty.  Ma to być
przestrzeń chroniona, w której młodzi ludzie czują się akceptowani i w której czują się bezpiecznie. 
Wspólnota Emmanuel tak też postrzega swoje zobowiązania w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz
bezbronnymi dorosłymi i wymaga tego od wszystkich opiekunów, którzy w jej ramach taką służbę
podejmują.  Wspólnota Emmanuel odrzuca wszelkie formy przemocy i  nadużyć oraz podejmuje
przeciwko nim zdecydowane działania.

Ja  _________________________________________________________________________
imię i nazwisko

adres

PESEL e-mail telefon Imię ojca
(jeśli nieznane -

wpisać brak danych)

Imię matki Nazwisko rodowe

w powierzonym mi we Wspólnocie Emmanuel zadaniu pracy z dziećmi i młodzieżą zobowiązuję
się,  uczynić  wszystko  co  w  mojej  mocy,  aby  żadnemu  dziecku,  młodemu  człowiekowi  i
dorosłemu,  który  wymaga  ochrony,  nie  wyrządzić  krzywdy  ani  nie  narazić  na  przemoc
psychiczną, fizyczną czy seksualną.

1. Wspieram  dzieci,  młodzież  i  dorosłych  wymagających  ochrony  w  ich  rozwoju
odpowiedzialnej, zdolnej do wiary i prospołecznej osobowości.

2. W mojej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi wymagającymi ochrony kieruję się
systemem wartości chrześcijańskich. Szanuję ich prawa oraz godność i będę kierować nimi
tak, aby okazywali sobie oraz innym szacunek i tolerancję.

3. Ostrożnie  i  odpowiedzialnie  obchodzę się  z  bliskością  i  dystansem.  Szanuję  prywatność
(strefę  intymną)  i  osobiste  granice  wstydu  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  wymagających
ochrony oraz moje własne granice. Przestrzegam tego również w kontaktach z mediami,
zwłaszcza podczas korzystania z telefonów komórkowych i internetu.

4. Dołożę  wszelkich  starań,  aby  dostrzegać  każdą  formę  naruszania  osobistych  granic  i
podejmować  niezbędne  i  odpowiednie  środki,  aby  ochronić  osoby  powierzone  mojej
opiece.  Aktywnie  przeciwstawię  się  zachowaniom  dyskryminującym  i  agresywnym,
przejawiające  się  zarówno  w  mowie,  jak  i  w  czynach,  w  szczególności  ingerencjom
seksualnym i przemocy fizycznej. Zainterweniuję również, gdy dzieci, młodzież lub osoby
dorosłe wymagające ochrony w ten sposób atakują innych. Wysłucham, gdy będą mi chcieli
dać do zrozumienia, że inni ludzie stosują wobec nich przemoc duchową (emocjonalną),
seksualną lub fizyczną. Mam świadomość, że taka przemoc popełniana jest nie tylko przez
mężczyzn, ale także przez kobiety i że nie tylko dziewczynki, ale także chłopcy często stają
się ofiarami przemocy.

5. Jestem świadoma/y, że stanowię szczególny autorytet, obdarzona/y jestem zaufaniem w
stosunku  do  powierzonych  mi  osób  i   będę  postępować  w  sposób  odpowiedzialny  i
uczciwy. Nie będę wykorzystywać żadnych zależności.



6. Zapoznałam/em  się  z  zasadami  i  procedurami  ochrony  bezbronnych  i  małoletnich
obowiązujących we Wspólnocie Emmanuel (dostępnych na stronie www.emmanuel.info.pl,
w  zakładce  Ochrona  nieletnich)  i  zobowiązuję  się  do  ich  przestrzegania.  W  przypadku
jakichkolwiek  naruszeń  tych  zasad  w  możliwie  krótkim  czasie  poinformuję  o  tym
odpowiedzialnych we Wspólnocie.

7. Zostałam/łem  poinformowana/ny,  że  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  13  maja  2016  r.  o
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (DZ.U. z 2020 r. poz. 152
t.j.), Wspólnota Emmanuel dysponuje dostępem do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym (również z dostępem ograniczonym) i  akceptuję weryfikację mojej  osoby w
tym zakresie. 

8. Oświadczam, że nie zostałam/łem prawomocnie  skazana/y za przestępstwo związane z
przemocą na tle seksualnym i nie zostało wszczęte przeciwko mnie żadne dochodzenie. W
przypadku  wszczęcia  przeciwko  mnie  dochodzenia,  zobowiązuję  się  niezwłocznie
powiadomić odpowiedzialnych za Wspólnotę Emmanuel w Polsce.

9. Jestem świadoma/om,  że Wspólnota Emmanuel  przestrzega zasad  RODO,  a  przekazane
dane  wykorzystywane  są  wyłącznie  w  ramach  jej  statutowej  działalności  i  w
wydarzeniu/niach, którego/rych dotyczą. 

_____________________________________________________________________

Data i podpis

Wydarzenie Miejsce Czas trwania

http://www.emmanuel.info.pl/

