Gedragscode Mozaiek kids en We are Young
Deze gedragscode is bedoeld voor alle vrijwilligers binnen het kinder- en jeugdwerk van
Mozaiek0318. Het is belangrijk dat deze gedragscode wordt nageleefd voor de veiligheid
van onze kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zijn kwetsbare doelgroepen, omdat
er o.a. sprake is van een afhankelijkheidsrelatie met een kinderwerker/jeugdwerker. Daarom
willen wij deze kinderen en jongeren beschermen, in zoverre dit binnen ons bereik ligt.
Elke kinderwerker en jeugdwerker dient deze gedragscode te lezen en er zorg voor te dragen dat ze
worden nageleefd. Hier zijn wij samen verantwoordelijk voor.
De 10 gedragsmanieren:
1. Je creëert samen met anderen een omgeving waarin kinderen en jongeren zich veilig en
gerespecteerd voelen.
2. Je bent aanspreekpunt voor kinderen en jongeren. Wanneer een kind of jongere jou iets vertelt
in vertrouwen, dien je dit voor je te houden en niet te delen met derden.
3. Wanneer het kind of jongere jou iets in vertrouwen vertelt, maar je het wel van belang vindt voor
het kind dat dit gedeeld wordt, moet je het melden aan de vertrouwenspersoon.
4. Je komt als vrijwilliger niet ongewenst binnen de comfortzone van de kinderen en/of jongeren.
Je mag de kinderen en jongeren niet zodanig aanraken, dat dit als ongewenst kan worden
ervaren. Je bent bewust van de afstand en nabijheid richting het kind of de jongere.
5. Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik in welke vorm dan ook t.o.v.
de kinderen en jongeren.
6. Zorg ervoor dat je bij gesprek/gebed/toilet altijd met 2 personen bent. Bij voorkeur een man/
vrouw combinatie.
7. Zorg ervoor dat wanneer je (samen met een ander) in een ruimte zit met een kind of de jongere
dat een van de andere teamleden hiervan af weet.
8. Je hebt de verantwoordelijkheid om de kinderen en jongeren te beschermen tegen, maar ook
aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag op alle vlakken.
9. Je bent verplicht om grensoverschrijdend gedrag en bij vermoedens hiervan op welk vlak dan
ook te melden bij de vertrouwenspersoon, ook als je twijfels hebt.
10. Wees je bewust dat je als volwassen vrijwilliger een voorbeeld bent voor de kinderen en/of
jongeren. Laat dat zien in je woorden en daden naar hen, maar ook naar je medevrijwilligers.
Let op:
Er is meldingsplicht bij de vertrouwenspersoon als er grensoverschrijdend gedrag is of
vermoedens hiervan.
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