Kódex správania v oblasti prevencie a reakcie na sexuálne
vykorisťovanie a zneužívanie
Základné princípy
1) Sexuálne obťažovanie, zneužívanie a vykorisťovanie zo strany zamestnancov a iných
spolupracovníkov SHR predstavuje hrubé porušenie pracovnej disciplíny a je dôvodom pre
uplatnenie disciplinárnych opatrení, vrátane okamžitého rozviazania pracovného pomeru či
inej formy spolupráce.
2) Sexuálne vzťahy s osobami mladšími ako 18 rokov sú zakázané bez ohľadu na legálny vek
spôsobilosti k pohlavnému styku. Neznalosť či mylné presvedčenie o veku dieťaťa nemožno
považovať za ospravedlnenie.
3) Výmena peňazí, tovarov alebo služieb za sex v akejkoľvek podobe sú zakázané. Službami sa
rozumie aj samotná náplň činností SHR, ktorá nesmie byť v žiadnom prípade naviazaná na
sexuálne protislužby zo strany príjemcov.
4) Sexuálne vzťahy medzi zamestnancami SHR a dospelými príjemcami pomoci sú taktiež
zakázané, nakoľko podkopávajú dôveryhodnosť a integritu našej práce.
5) V prípade akéhokoľvek podozrenia týkajúceho sa sexuálneho zneužívania zainteresovanou
stranou má zástupca/spolupracovník SHR zákonnú a morálnu povinnosť to SHR ohlásiť
prostredníctvom dostupných prostriedkov a mechanizmov.
6) Všetci zamestnanci a spolupracovníci SHR sú povinní vytvárať a udržiavať prostredie, ktoré
zabraňuje sexuálnemu obťažovaniu, zneužívaniu a vykorisťovaniu a podporuje implementáciu
Kódexu správania. Manažéri na všetkých úrovniach nesú za rozvoj tohto prostredia osobitnú
zodpovednosť.
Definícia
 Sexuálne vykorisťovanie: Akékoľvek zneužitie pozície zraniteľnosti, rozdielnej moci alebo
dôvery na sexuálne účely, či už uskutočnené alebo v štádiu pokusu, vrátane, ale nie výlučne,
peňažného, spoločenského alebo politického profitovania zo sexuálneho vykorisťovania inej
osoby.


Sexuálne zneužívanie: Existujúce alebo hroziace fyzické obťažovanie sexuálnej povahy, či už
s použitím násilia alebo akýchkoľvek iných donucovacích prostriedkov.



Sexuálne obťažovanie: Akékoľvek neželané sexuálne návrhy, vyžadovanie sexuálnej
náklonnosti, verbálne alebo fyzické prejavy sexuálnej povahy.

Hlásenie incidentov
V prípade vedomosti o porušení vyššie uvedených princípov (vrátane podozrenia) je každý interný
zamestnanec, dobrovoľník či spolupracovník SHR povinný túto informáciu nahlásiť SHR telefonicky,
pomocou SMS alebo emailom na nižšie uvedené kontakty:

+421 918 432 840
help@shr.sk
Email môže byť podpísaný alebo zaslaný anonymne. Mal by obsahovať čo najširšiu škálu informácií,
najmä dátum a čas, miesto a opis udalosti, mená zainteresovaných osôb a prípadných svedkov.
Zvážte prosím aj poskytnutie odpovedí na nasledovné otázky:





V prípade, že ste obeťou vy osobne, ste v súčasnosti stále ohrození? Obávate sa pomsty?
V prípade, že ste boli svedkom, vie obeť o tom, že túto udalosť hlásite? Môže byť v
súčasnosti v ohrození? Ste v ohrození vy?
Existujú iní svedkovia? Ak áno, o koho sa jedná? Môžu byť kontaktovaní?
Týka sa hlásený incident osoby mladšej ako 18 rokov?

