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Преглед на 
Безбедносните 
стандарди за деца 

Комисијата за деца и младинци 

Комисијата е независно тело што ги промовира интересите и безбедноста на децата и на 
младинците во Викторија. Во поглед на Безбедносните стандарди за деца, нашата улога 
подразбира:  
•  обезбедување информации, совети и поддршка за организациите со цел да им се помогне 

да ги изградат своите капацитети за да работат во согласност со Безбедносните стандарди 
за деца и да имаат безбедни услови за децата  

•  подучување и давање совети на државните органи кои ја финансираат и законски ја 
регулираат оваа област за да се поттикне работење во согласност со стандардите 

•  иследување во организациите ако постои загриженост дали тие се безбедни за децата и, 
ако е потребно, преземање дејствија за спроведување на законите. 

Од 1 јануари 2017 г., задолжителните Безбедносни стандарди за деца стапија на сила за сите 
организации во Викторија што обезбедуваат услуги за деца или работат со простории за деца, 
или пак вработуваат деца. Во Законот за добросостојба и безбедност на децата од 2005 г. 
или Child Wellbeing and Safety Act 2005 (понатаму: Законот) се наведени оние организации што 
мораат да работат во согласност со Безбедносните стандарди за деца. 
Безбедносните стандарди за деца обезбедуваат рамка што им помага на организациите да 
развиваат култура, системи и политики за градење на организација безбедна за децата, а и да 
го задржат фокусот на безбедноста на децата. 
Постојат три суштински начела и седум стандарди за да им се помогне на организациите  
соодветно да реагираат на клучните подрачја на ризик. 
Во оваа книшка се наведени некои примери за првични чекори што ќе им помогнат на 
организациите да почнат со применување на Безбедносните стандарди за деца. Организациите 
може ќе треба да преземат и дополнителни дејствија за да работат во целосна согласност со 
овие стандарди.   

Околу Безбедносните стандарди за деца 

Кои се начелата на Безбедносните стандарди за деца? 
Некои деца се поранливи на злоупотреба, во зависност од возраста, полот, културното 
потекло, попреченоста или претходните искуства со злоупотреба или запуштеност. 
Организациите мора да преземат чекори за го развијат сопствениот пристап за 
обезбедување безбедност за децата, земајќи ги предвид потребите на децата од различно 
потекло. Стандардите им помагаат на организациите да го сосредоточат својот пристап со 
тоа што пропишуваат три суштински начела за следење: 
• промовирање на културната безбедност на децата Абориџини 
•  промовирање на културната безбедност на децата со различно културно и јазично 

потекло 
• промовирање на безбедноста на децата со попреченост. 
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Кои се Безбедносните стандарди за деца? 

Каде да добиете помош 
Со Комисијата може да стапите во контакт преку: 
• Телефон: (03) 8601 5281
• Електронска пошта: contact@ccyp.vic.gov.au
Исто така може да најдете повеќе информации на местото на интернет на Комисијата на:  
www.ccyp.vic.gov.au 
Ако ви треба помош од толкувач, ве молиме јавете се во Службата за преведување и толкување 
(Translating and Interpreting Service) на 13 14 50 и побарајте да стапат во контакт  
со Комисијата за деца и младинци на 03 8601 5281.

Првите чекори за спроведување на начелата вклучуваат: 
применување на пристап на нула толеранција за 
дискриминација 

обезбедување лесно пристапни информации за 
децата со попреченост и за оние од различно 
културно и јазично потекло 

поддршка за вработените, за децата и за 
семејствата да ги почитуваат луѓето од сите 
потекла 

признавање и почитување на времињата што им 
се важни на различните култури 

создавање физичка околина што прикажува 
позитивни слики за лицата од разни култури и со 
разновидни попречености 

активно стапување во контакт и разговарање 
со семејства за тоа како тие би сакале да бидат 
вклучени во постапките

Стандардите Прв чекор 
Прв 
стандард 

Стратегии за втемелување на 
културата за безбедност на 
децата во организацијата 

Назначување на ‘шампиони’ за безбедност на 
децата во рамките на раководниот тим кои можат да 
зборуваат за значењето на Политиката за безбедност 
на децата пред вработените и пред доброволците. 

Втор 
стандард 

Политика за безбедност на 
децата или пак изјава што 
гарантира посветеност на 
безбедноста на децата 

Изготвување на Политика за безбедност на децата или 
пак изјава што гарантира посветеност на безбедноста 
на децата што ќе може да се применува во вашата 
организација и во нејзиното делување. 

Трет 
стандард 

Кодекс на однесување со кој се 
воспоставуваат јасни очекувања за 
соодветно однесување со децата  

Изгответе го вашиот кодекс на однесување во 
консултација со вработените, со доброволците и со 
децата. 

Четврти 
стандард  

Проверка, надзор, обука и 
други кадровски практики 
што го намалуваат ризикот од 
злоупотреба на децата од страна 
на новите и постојните вработени 

Ревидирајте ги вашите кадровски практики 
и преземете дејствија што ќе гарантираат 
сосредоточеност на безбедноста на децата. 

Петти 
стандард 

Постапки за соодветно реагирање 
и пријавување на сомнителни 
случаи на злоупотреба на деца  

Погрижете се да имате воспоставени јасни постапки 
за споделување и покренување загриженост и 
истите сеопфатно споделете ги и во рамките на 
организацијата и со семејствата и децата кои на некој 
начин соработуваат со вашата организација.  Ако 
вашата организација е обврзана да се придржува 
и кон Програмата за однесувања што подлежат на 
пријавување (Reportable Conduct Scheme),  треба и 
тоа да го вклучите во овој дел. 

Шести 
стандард 

Стратегии за утврдување и 
намалување или отстранување 
на ризик од злоупотреба на дете 

Разговарајте и запишете што може да тргне наопаку 
при активностите или услугите што ги нудите и 
преземете чекори за намалување на ризикот. 

Седми 
стандард 

Стратегии за поттикнување на 
учеството и за зајакнување на 
позицијата на децата 

Најдете можности во кои децата ќе можат да ги 
споделат своите размислувања и идеи и што ќе им 
овозможат да бидат слушнати. 


