Safeguarding Protection

No child, young people or adult should suﬀer harm,
either at home or outside of it. Everyone who works in
our Foundation has a responsibility to make sure that all
children, young people or adult are safe from abuse.
This leaﬂet has been given to you to make sure that you
understand what is expected of you. Please ask if you
are not clear about anything and keep the leaﬂet in a
safe place so that you can read it again if you need to. If
you are worried about the safety of any person in our
work, you must report this to the Safeguarding Oﬃcer in
our foundation or any Project Manager.

Child Protection

Mary Ward Loreto supports the rights of children and is
committed to their safety and well-being Mary Ward
Loreto staﬀ members and those working with Mary
Ward Loreto Foundation share a common responsibility
and commitment to awareness, prevention and
reporting of and responding to child abuse in the course
of their work.

Misconduct and Vulnerable Adult Protection

Mary Ward Loreto seeks to maintain the highest integrity,
employment, and professional relationship at all times
with all beneﬁciaries (men and women) and others
involved in our operations. Mary Ward Loreto prohibits
and has a zero tolerance for any adult abuse or misconduct
during any of its doings, internally or externally. That
includes, but not limited, to safeguarding vulnerable
adults and any form of sexual misconduct. Mary Ward
Loreto staﬀ members and those working with Mary Ward
Loreto Foundation share a common responsibility and
commitment to awareness, prevention and reporting of
and responding to any misconduct, sexual abuse or any
other form of mistreat of vulnerable adults. This aims to
prevent abuse from taking place, and to make enquiries
quickly and eﬀectively and take appropriate action
wherever abuse is taking place or is suspected.

The Duty

Safeguarding

Mary Ward Loreto Foundation
Deﬁnition of Abuse

“Everyone should feel safe and not be
abused by others. Safeguarding means
protecting children, young people and
adults to be save from abuse or neglect”

Advice for:
Volunteers
Visitors
Contractors
Sponsors
Beneﬁciaries
Collaborators

Abuse can be deﬁned as any behaviour which
knowingly or unwillingly causes harm,
endangers life or violates rights. Abuse my be
physical, sexual, phycological, ﬁnancial or
material or neglect There is a duty to protect
children, young people and vulnerable adults
from abuse.

Our Commitment
Mary Ward Loreto Believes that adults and
children have rights and these should be
respected and safeguarded. Mary Ward Loreto
through its mission and activities is
commitment to the rights and dignity of every
human being, therefore the protection of
children, young people and vulnerable adults is a
priority for everyone involved in our job.
This is a commitment we expected from ALL
staﬀ, volunteers, visitors and collaborators will
share.

Foundation Address:
MARY WARD LORETO FOUNDATION

Address: Rr. Skenderbej, Pall. 8,

Data Protection

Mary Ward Loreto Foundation is committed to a policy of
protecting the rights and privacy of individuals inside and
outside the Foundation. Data protection policy covers
any kind of data collected or given access to, including
but not limited to personal data, photos, videos, texts,
reports, all forms of witnessing, agreements, etc, collected
or submitted when working with beneﬁciaries.

There is a moral duty of everyone to protect
children, young people and vulnerable adults
from abuse.

Shk.2, Ap.5
Tirana, Albania
Tel: +355 44 500 388
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Contact Point: Safeguarding Oﬃcer
Name: Artan Toska
Mob: +355 67 609 1522
Email: a_toska@hotmail.com

What Are My Responsibilities?
WHO IS IT FOR:
This guidance applies to all adults who have contact with
children, young people and adults at Risk through their
work whether in a paid, voluntary or visitor capacity. It
applies to all permanent and temporary Foundation staﬀ.
It also applies to staﬀ who do not have direct responsibility
for children, but who will have contact with children within
the organisation and will be seen as safe and trustworthy
and/or have access to conﬁdential and sensitive
information. It also applies to all visitors of the Foundation,
Albanians or coming for overseas, that participate or are
present or who have contact with children, young people
and adults at Risk during their stay. This includes, sponsors,
donors, foundation members, board members, aid
workers, volunteers, interns, consultants, translators and
other people for whom Mary Ward Loreto arranges trips to
projects where these people then come into contact with
children, young people or vulnerable adults.

What Should I Do If A Child, A Young Person Or Vulnerable Adult Discloses That They Are Being Harmed Or
Abused?
It is important for you to know what to do in such an
eventuality:
• Listen to the child, young person or the adult without
making judgements and compromising the evidences;
• Take what they tell you seriously;
•If you believe the person is ‘at risk’ of immediate signiﬁcant
harm, you must contact the relevant emergency service
and notify the Safeguarding Oﬃcer;
• Tell them what you will do next and who you will inform
• Reassure the child, young person or vulnerable adult
that they have done the right thing in telling you;
• Don’t interrogate the person;
• Don’t make promises that you can’t keep but tell the
student what you are going to do.

WHICH CHILDREN, YOUNG PEOPLE, VULNERABLE ADULTS
NEED PROTECTION?
You may become aware whilst working with our beneﬁciaries that there are some problems at home or elsewhere
that give you cause for concern. You may notice
unexplained marks or bruising, or changes in the
children's, young people or adults behaviour or manner.
Sometimes they may display aggressive behaviour,
becoming withdrawn and uncommunicative or unable to
concentrate. You may hear, see or witness something
which raises concern about a child, young person or adult
safety or risk of abuse.
WHAT SHOULD I DO IF I AM WORRIED ABOUT A CHIL, A
YOUNG PERSON OR VULNERABLE ADULT?

“Safeguarding is Everyone’s
Responsibility”
What Should I Do Next?
Make a record of the name of the the child, young person
or vulnerable adult and what they said (in their own
words), date, time and place.
Find a designated person immediately to pass the
information on.

We have a designated person specially trained in
Safeguarding Protection who will know what to do. The
name of the Safeguarding Oﬃcer and his contacts are
overleaf. You should ﬁnd out who they are and report your
concerns to them immediately. He will deal with the mater
in an appropriate way.
Empowering through Freedom, Justice and Sincerity

WHAT SHOULD I DO IF THE ALLEGED ABUSER IS A
MEMBER OF THE MARY WARD LORETO?
You should report such allegations to the Safeguarding
Oﬃcer or any Project Manager. If the allegation is about
them please contact the President of the Foundation.
HOW DO I ENSURE THAT MY BEHAVIOUR IS ALWAYS
APPROPRIATE?
• Appropriate behaviour with children, young people or
adults should be based on mutual trust and respect. Not
use language or behaviour towards children, young people
or adults that is inappropriate, harassing, abusive, sexual
provocative, demeaning or cultural inappropriate Avoid
being over familiar as this can be misinterpreted by a young
person.
• If you are working with a child or vulnerable adult on their
own, always ensure to be accompanied by another person
or at least the door is left open or that you can be visible to
others.
• Whenever individual consultation or treatment is
necessary, consent must be obtained from the child's legal
guardian and another adult must be informed of when and
where it will take place.
• Never ask the child, a young person or a vulnerable adult
to perform a service or favour that is abusive or exploitative.
• Not use any computers, mobile phones or video and
digital cameras inappropriately and never exploit or harass
children, young people or adults through any medium
• Be careful not to collect, distribute, disseminate or store
images, videos, text or any materials that might be
considered discriminatory, oﬀensive or abusive, in that the
context is a personal attack, sexist or racist, or might be
considered as harassment indecent, pornographic, obscene
or illegal.
• Get permission for making any photos and explain what it
will be used for. Be considerate when photographing individuals
and obtain verbal permission from the individuals if such
take is going to be posted on a social media site.
• Don’t communicate, spread or distribute any data or
information informally.
•Get approval for any posting and keeping all the content
posted or shared on social media sites to high standards.

Mbrojtja:

Asnjë fëmijë, i ri apo i rritur nuk duhet të abuzohet, qoftë në
shtëpi apo jashtë saj. Çdo punonjës i Fondacionit tonë ka
përgjegjësinë të sigurohet se të gjithë fëmijët, të rinjtë dhe të
rriturit janë të mbrojtur nga abuzimi. Kjo broshurë ju është
dhënë për t’u siguruar se e kuptoni se çfarë pritet nga ju.
Nëse keni ndonjë paqartësi, mund të pyesni dhe ju lutem
mbajeni broshurën në një vend të sigurt, në mënyrë që ta
lexoni kur të keni nevojë. Nëse jeni të shqetësuar për
sigurinë e dikujt në punën tonë, duhet ta raportoni te
Përgjegjësi për Mbrojtjen në Fondacionin tonë, ose te
Menaxheri i Projektit.

Mbrojtja e fëmijëve:

Mary Ward Loreto mbron të drejtat e fëmijëve dhe zotohet
se do të garantojë sigurinë dhe mirëqenien e tyre. Anëtarët e
staﬁt të Mary Ward Loreto-s dhe ata që punojnë me
Fondacionin ndajnë përgjegjësinë dhe zotimin e përbashkët
për të ndërgjegjësuar, për të parandaluar, si dhe për të
raportuar dhe për t’iu përgjigjur abuzimit të fëmijëve, gjatë
punës së tyre.

Mbrojtja e të rriturve të cenueshëm dhe sjellja e
papërshtatshme:

Mary Ward Loreto kërkon të mirëmbajë gjithnjë integritetin
më të lartë, si dhe punë dhe marrëdhënie profesionale me të
gjithë përﬁtuesit (meshkuj dhe femra) dhe personat e tjerë
të përfshirë në operacionet tona. Fondacioni ndalon dhe nuk
toleron abuzimin ose sjelljen e papërshtatshme ndaj të
rriturve, gjatë asnjë veprimtarie qoftë nga strukturat e
brendshme apo të jashtme. Kjo përfshin, por nuk kuﬁzon,
mbrojtjen e të rriturve të cenueshëm nga sjellja e papërshtatshme
me qëllim seksual. Anëtarët e staﬁt të Mary Ward Loreto-s
dhe ata që punojnë me Fondacionin ndajnë përgjegjësinë
dhe zotimin e përbashkët për të ndërgjegjësuar, për të
parandaluar, si dhe për të raportuar dhe për t’iu përgjigjur
abuzimit seksual dhe sjelljes së papërshtatshme ndaj të
rriturve të cenueshëm. Kjo synon parandalimin e abuzimit; i
bën hetimet të shpejta dhe të efektshme, dhe mundëson
ndërmarrjen e veprimeve të përshtatshme kur vërehet ose
dyshohet abuzimi.

Detyrim

Mbrojtja

Fondacioni Mary Ward Loreto
“Të gjithë duhet të ndihen të sigurtë dhe
mos të abuzohen nga të tjerët. Mbrojtja
nënkupton sigurimin që fëmijët, të rinjtë
dhe të rriturit janë të mbrojtur nga
abuzimi apo neglizhimi.”

Këshillë për:
Vullnetarët
Vizitorët
Kontraktorët
Sponsorët
Përﬁtuesit
Bashkëpunëtorët

Përkuﬁzimi i Abuzimit
Abuzimi nënkupton çdo sjellje që shkakton dëm,
rrezikon jetë ose shkel të drejta, me apo pa qëllim.
Abuzimi mund të jetë ﬁzik, seksual, psikologjik,
ﬁnanciar, material ose neglizhues. Mbrojtja nga abuzimi
i fëmijëve, të rinjve, dhe të rriturve të cenueshëm është
detyrim.

Zotimi Ynë
Mary Ward Loreto beson se të rriturit dhe fëmijët kanë
të drejta dhe ato duhen mbrojtur dhe respektuar. Gjatë
misionit dhe veprimtarive të tij, Fondacioni Mary Ward
Loreto zotohet të mbrojë të drejtat dhe dinjitetin e çdo
qenieje njerëzore, dhe për këtë arsye mbrojtja e
fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve është përparësi e të
gjithëve në punën tonë. Ky është zotimi i përbashkët që
presim nga TË GJITHË punonjësit, vullnetarët, vizitorët
dhe bashkëpunëtorët tanë.

Adresa e Fondacionit:

FONDACIONI MARY WARD LORETO

Mbrojtja e të dhënave:

Fondacioni MARY WARD LORETO ndjek një politikë për
mbrojtjen e të drejtave dhe privatësisë së individëve brenda
dhe jashtë tij. Politika për mbrojtjen e të dhënave mbulon
çdo lloj të dhënash të mbledhura ose te të cilat është ofruar
akses, si dhe përfshin por nuk kuﬁzon, të dhënat, fotograﬁtë,
videot, mesazhet, raportet, formularët e dëshmive,
marrëveshjeve, etj., të mbledhura dhe të paraqitura gjatë
punës me përﬁtuesit.

Është detyrim moral i çdo personi që t’i mbrojë nga
abuzimi fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit e cenueshëm.

Adresa: Rr. Skënderbej, Pall. 8,
Shk.2, Ap.5 Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 44 500 388
Empowering through Freedom, Justice and Sincerity
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Pika e Kontaktit: Përgjegjësi për Mbrojtjen
Emri: Artan Toska
Cel: +355 67 609 1522
Email: a_toska@hotmail.com

Cilat Janë Përgjegjësitë E Mia?
PËR KË VLEN:
Këto udhëzime vlejnë për të gjithë të rriturit që gjatë punës
së tyre kanë kontakt me fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit në
rrezik, në mënyrë të paguar, vullnetare ose thjesht si
vizitorë. Vlejnë për staﬁn e përkohshëm dhe të përhershëm
të Fondacionit. Gjithashtu vlejnë për staﬁn që nuk kanë
përgjegjësi të drejtpërdrejtë për fëmijët, por kanë kontakt
me fëmijët në organizatë dhe konsiderohen të sigurt ose të
besueshëm dhe/ose kanë akses në informacione
konﬁdenciale dhe delikate. Vlen edhe për të gjithë vizitorët
e Fondacionit, qofshin shqiptarë apo të huaj, që marrin
pjesë, janë të pranishëm ose kanë kontakt me fëmijët, të
rinjtë dhe të rriturit në rrezik gjatë qëndrimit të tyre. Këtu
përfshihen sponsorët, donatorët, anëtarët e fondacionit,
anëtarët e bordit, punonjësit e ndihmës, vullnetarët,
praktikantët, konsulentët, përkthyesit dhe persona të tjerë
për të cilët Mary Ward Loreto planiﬁkon udhëtime për
projekte ku njerëzit kontaktojnë fëmijët, të rinjtë ose të
rriturit e cenueshëm.
CILËT FËMIJË, TË RINJ OSE TË RRITUR TË CENUESHËM
KANË NEVOJË PËR MBROJTJE?
Gjatë punës me përﬁtuesit tanë, ju mund të viheni në
dijeni të faktit se ata kanë probleme në familje ose diku
tjetër, dhe kjo do t’ju japë arsye për t’u shqetësuar.
Ju mund të vini re te personat e cenueshëm shenja, të
nxira, ose ndryshime në sjelljen dhe qëndrimin e fëmijëve,
të rinjve ose të rriturve. Ndonjëherë ata mund të shfaqin
sjellje agresive, të tregohen të tërhequr, të mbyllur në
vetvete ose nuk janë në gjendje të përqendrohen. Ju mund
të dëgjoni, të shikoni ose të dëshmoni diçka që është
shqetësuese për sigurinë apo rrezikun e abuzimit të
fëmijëve, të rinjve ose të rriturve.

Çfarë Duhet Të Bëj Nëse Një Fëmijë, I Ri Ose I Rritur
Pohon Që Po E Dëmtojnë Ose Po E Abuzojnë?
Është e rëndësishme që të dini çfarë të bëni në këto raste:
• Dëgjojini fëmijët, të rinjtë ose të rriturit pa bërë gjykime
dhe pa ndryshuar provat;
• Merrini seriozisht gjërat që thonë;
• Nëse besoni se personi është në rrezik të menjëhershëm
dhe do të dëmtohet, duhet të kontaktoni shërbimin
përkatës të emergjencës dhe të njoftoni përgjegjësin për
mbrojtjen;
• Tregojuni se çfarë do të bëni në vijim dhe kë do të
informoni;
• Sigurojini fëmijët, të rinjtë ose të rriturit e cenueshëm
se kanë bërë gjënë e duhur që ju kanë treguar;
• Mos e merrni personin në pyetje;
• Mos bëni premtime që nuk mund t’i mbani, por tregojini
studentit se çfarë do të bëni.

“Mbrojtja është përgjegjësia e të
gjithëve”
Çfarë Duhet Të Bëj?
Shënoni emrat e fëmijëve, të rinjve ose të rriturve të
cenueshëm, si dhe fjalët që ata thanë (rrëﬁmin e tyre),
datën, orën dhe vendin.
Gjejeni menjëherë përgjegjësin për mbrojtjen dhe jepjani
informacionin.

ÇFARË DUHET TË BËJ NËSE JAM I SHQETËSUAR PËR NJË
FËMIJË, TË RI OSE TË RRITUR TË CENUESHËM?
Ne kemi trajnuar një person posaçërisht për mbrojtje, që e
di se çfarë duhet të bëjë. Emri i përgjegjësit për mbrojtjen
dhe mënyrat se si ta kontaktoni atë gjenden në pjesën
mbrapa. Ju duhet të zbuloni cilët janë dhe t’i raportoni
shqetësimet tuaja menjëherë. Ai do të merret me këtë
çështje në mënyrën e duhur.
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ÇFARË DUHET TË BËJ NËSE NJË ABUZUES I MUNDSHËM
ËSHTË ANËTAR I FONDACIONIT “MARY WARD LORETO”?
Ju duhet t’i raportoni këto hamendësime te Përgjegjësi për
Mbrojtjen, ose Menaxheri i Projektit. Nëse hamendësimi
lidhet me ta, ju lutem kontaktoni Presidenten e Fondacionit.
SI TË SIGUROHEM QË SJELLJA IME ËSHTË GJITHMONË E
PËRSHTATSHME?
• Sjellja e përshtatshme me fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit
duhet të mbështetet në besim dhe respekt të ndërsjellë.
• Mos përdorni ndaj fëmijëve, të rinjve ose të rriturve, një
gjuhë ose sjellje që është e papërshtatshme, ngacmuese,
abuzuese, provokuese seksualisht, poshtëruese ose e
papërshtatshme në aspektin kulturor.
• Mos u lidhni shumë me të rinjtë, sepse kjo gjë mund të
keqkuptohet.
• Nëse po punoni me një fëmijë ose të rritur të cenueshëm,
gjithmonë sigurohuni që të jeni i shoqëruar nga një person
tjetër, ose të paktën lëreni derën të hapur që të tjerët mund
t’ju shohin.
• Kur nevojitet konsultim ose trajtim individual, duhet të
merrni miratimin e kujdestarit ligjor të fëmijës dhe një i
rritur tjetër, duhet të informohet se kur edhe ku do të
zhvillohet.
• Asnjëherë mos i kërkoni një fëmije, të riu ose të rrituri të
cenueshëm, të kryejë një shërbim ose nder që është abuzues
ose shfrytëzues.
• Mos përdorni kompjuterë, celularë, video ose kamera
dixhitale në mënyrë të papërshtatshme dhe asnjëherë mos
i shfrytëzoni ose ngacmoni fëmijët, të rinjtë ose të rriturit.
• Kini kujdes që të mos mblidhni, shpërndani ose të ruani
fotograﬁ, video, mesazhe ose materiale që mund të
konsiderohen diskriminuese, fyese ose abuzuese, sepse
në këtë rast do të ishte sulm personal, seksist ose racist,
madje edhe ngacmues, pornograﬁk, i pahijshëm ose i
jashtëligjshëm.
• Merrni leje kur shkrepni ndonjë fotograﬁ dhe shpjegoni se
për çfarë do ta përdorni atë. Kini kujdes kur i fotografoni
individët dhe merrni leje verbale nga ata, nëse do t’i postoni
fotograﬁtë në mediat sociale.
• Mos komunikoni ose shpërndani të dhëna ose informacione
në mënyrë joformale.
• Merrni miratim për postimin ose mbajtjen e informacioneve
ose të dhënave që keni shpërndarë në mediat sociale.

