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ที่มีความเสี่ยง
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ในเอกสารฉบับนี้
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คําแนะนําในการปกป้ อง
และคุม้ ครองเยาวชน
โรตารีมีประวัติอันยาวนานในการใหบริการแกเยาวชน ในแตละปมี
คนหนุมสาวมากกวา 300,000 คนมีสวนรวมในโปรแกรมของโรตารี
เชน อินเทอรแรคท เยาวชนแลกเปลี่ยนและไรลา โปรแกรมพี่เลี้ยง
ของสโมสรและภาคความพยายามในการใหภูมิคุมกันโรค โปรแกรม
การอบรม การทํางานโครงการรูหนังสือและความคิดริเริม่ อื่น ๆ
มากมายยังชวยคนหนุม สาวหรือพลเมืองกลุม เสีย่ งอื่น ๆ ดวย
นาเสียดายที่ไมมีองคกรหรือโปรแกรมใดที่ไมมีความเสีย่ งที่จะเกิด
วิกฤตการณหรือการคุกคาม ซึ่งสามารถและเกิดขึ้นไดแมจะอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดเู หมือนจะดีที่สดุ ผูคุกคามมักจะหาตําแหนงที่
เกี่ยวกับการสอน การเปนที่ปรึกษา หรือตําแหนงอื่น ๆ ซึ่งใหโอกาส
ในการเขาถึงเด็ก ๆ หรือวัยรุน สวนผูอื่นที่มีความมุงมั่นในการ
ทํางานกับเยาวชนบางครั้งรูสึกเปนการยากที่จะเชื่อวามีผูใหญบาง
คนที่จะใชความเชื่อมั่นที่มีตอพวกเขาในทางที่ผิด ดังนั้น จึงมิได
สังเกตเห็นสัญญาณอันตราย โรตารียึดถือการปกปองเยาวชนอยาง
จริงจังและเชื่อมั่นในสมาชิกที่จะสงเสริมสภาวะแวดลอมที่ปลอดภัย
ซึ่งจะปองกันการคุกคามและเพื่อตอบสนองดวยความเหมาะสมเมื่อ
มีเหตุเกิดขึ้น

ถ้อยแถลงเรื่องการประพฤติปฏิบตั ิสาํ หรับการ
ทํางานกับเยาวชน

ถอยแถลงในการประพฤติปฏิบัติใหหลักการเบื้องตนที่จะตองใชเมื่อ
ทํางานกับคนหนุมสาวในตําแหนงใด ๆ ก็ตาม
โรตารีสากลพยายามอยางยิ่งยวดเทาที่จะสามารถทําไดในการ
สรางสรรคและบํารุงรักษาสภาวะแวดลอมที่ปลอดภัยตอเยาวชน
ทุกคนที่มีสวนรวมในกิจกรรมของโรตารี โรแทเรียน คูครองของ
โรแทเรียนและอาสาสมัครอื่นๆ จะตองปกปองเด็กๆ และเยาวชน
ที่ติดตอดวยและปกปองพวกเขาจากการคุกคามทางกาย ทางเพศ
และจิตใจ

หลักการนี้จะตองปฏิบตั ิตามทั่วทั้งโรตารี ทั้งโดยภาค สโมสร
สมาชิกโรตารี และอาสาสมัครอื่น ๆ ในทุกระดับ ทั้งในเอกสาร
โปรแกรม และการสื่อสารกับบิดามารดาและผูปกครอง
โรตารีสงเสริมถอยแถลงเรื่องการประพฤติปฏิบัติสาํ หรับการทํางาน
กับเยาวชนในนโยบายอื่น ๆ ที่กําหนดใหความปลอดภัยของคนหนุม
สาวมีความสําคัญเปนลําดับแรกของเรา ซึ่งตองการใหภาคและ
สโมสรปฏิบัตติ ามกฎหมาย และกระบวนการปกปองเยาวชนใน
ทองถิ่น และเพื่อกําหนดความคาดหวังในการตอบสนองตอความ
หวงใยหรือการกลาวหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น นโยบายเหลานี้ใชกับ
กิจกรรมหรือโปรแกรมใด ๆ ของโรตารีทเี่ กี่ยวของกับเยาวชน
นโยบายของเยาวชนแลกเปลี่ยนกลาวถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมที่มีใน
โปรแกรม กระบวนการรับรองของภาคจะจัดใหมีการปองกันเปน
พิเศษ และสงเสริมความสม่ําเสมอของภาคที่เปนพันธมิตรในการมี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยนเยาวชน ภาคตองแสดงถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในการรับรองทั้งหมดที่มีอยูในประมวลนโยบายของ
โรตารี สวนที่เกี่ยวกับการปกปองเยาวชนและการแลกเปลี่ยน
เยาวชนของโรตารี ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดใน
การรับรองไดที่ youthexchange@rotary.org
การนํากระบวนการที่ไวตอความรูส ึกมาใชและการทําตามคําแนะนํา
จะชวยปกปองทั้งผูมีสวนรวมในโปรแกรมและอาสาสมัคร และทํา
ใหโปรแกรมสามารถประสบความสําเร็จตามพันธกิจและ
วัตถุประสงค การควบคุมในระดับภาค ผานนโยบายการปกปอง
เยาวชน และการควบคุมที่คลายคลึงกันในระดับสโมสร
 แสดงใหเห็นถึงพันธสัญญาของโรตารีตอเยาวชน
 ปองกันเหตุการณในการคุกคามหรือบรรเทาผลกระทบ
 ปกปองความสําเร็จของโปรแกรมเยาวชนในระยะยาว
 สรางเสริมความเขมแข็งในความเชื่อมั่นของผูมีสวนรวมและ
ครอบครัว
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เข้าใจคําศัพท์

คําศัพทบางคําจะถูกใชในแนวทางพิเศษตลอดทั้งเลมของเอกสารนี้
จึงมีความสําคัญที่จะตองเขาใจคําศัพทเหลานี้เพื่อใหเขาใจอยางแจม
แจงถึงวิธีการสรางนโยบาย แผนการอบรมและกระบวนการ
ตอบสนองที่สมบูรณแบบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหลานี้และ
คําศัพทอื่น ๆ ที่ผูคนในพื้นที่ของทานอาจจะใชเพื่อการพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้และเกี่ยวกับแนวความคิดเพราะหัวขอเหลานี้
อาจจะยากตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนั้นจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งที่ทุกคนจะมีความเขาใจคําศัพทเหมือนกัน มีความสบายใจ
และมั่นใจที่จะใชคําศัพทเหลานั้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมทีไ่ ม
เหมาะสม หรือการคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได คําแนะนํานีจ้ ะอธิบาย
ถึงคําศัพทเหลานี้ในรายละเอียดมากขึ้นในบทตอ ๆ ไป
อาสาสมัคร (Volunteer) — ผูใหญคนใดก็ตามที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมเยาวชนของโรตารีที่มีปฏิสัมพันธโดยตรงกับคนหนุม สาว
ไมวาจะเปนการดูแลหรือไมก็ตาม สําหรับโปรแกรมเยาวชนของ
โรตารีแลวอาสาสมัครหมายรวมถึง
 เจาหนาที่เยาวชนแลกเปลีย
่ น และกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยน
ของสโมสรและภาค
 ที่ปรึกษาโปรแกรม
 สมาชิกและผูที่มิใชสมาชิกพรอมทัง้ คูครองที่ติดตอกับผูร วม
โปรแกรมในระหวางการทํากิจกรรม หรือการเดินทางออกนอก
สถานที่หรือผูทรี่ ับสงผูรวมโปรแกรมไปรวมงาน
 บิดามารดาผูอุปถัมภเยาวชนแลกเปลี่ยนและผูใหญอื่น ๆ ที่พัก
อาศัยอยูในบานของครอบครัวอุปถัมภ รวมทั้งลูกหลานและ
สมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวอุปถัมภ
 ศิษยเกาโปรแกรมเยาวชนที่ชวยในการบริหารงานโปรแกรม
เยาวชน
ผูรวมโปรแกรมเยาวชน (Youth program participant) —
ใครก็ตามที่มสี วนในโปรแกรมเยาวชนของโรตารีไมวาจะเปนเด็ก
หรือผูใหญ
ผูที่ฝาฝนกฎ ผูกระทําผิด (Offender) — ใครก็ตามที่มุงมั่นจะ
คุกคามหรือลวงละเมิด คําศัพทอื่น ๆ ที่ใชอธิบายผูที่ฝาฝนกฎคือ ผู
ลา ผูคุกคาม ผูกอกวน หรือเฒาหัวงู

ผูที่ถูกกลาวหา (Accused person) — บางคนที่ถูกกลาวหาวา
คุกคามหรือลวงละเมิดอาจถูกเรียกวาผูที่ถูกกลาวหา ในขณะที่
เรื่องราวยังคงอยูในระหวางการสอบสวน
การคุกคามทางความรูสึก ทางกาย หรือ คําพูด (Emotional,
psychological, or verbal abuse) — การใชความกลัว การ
ทําใหอับอายหรือการโจมตีดวยวาจาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของอีก
ฝายหนึ่ง ตัวอยางเชน การปฏิเสธบุคคล การหามปรามบุคคลจาก
การพัฒนาความสัมพันธทางสังคมตามปกติ และถอยแถลงที่ดูถูก
หรือเยยหยันตามบุคลิกลักษณะ เชน อายุ ชาติพันธุ เชื้อชาติ สีผิว
ความสามารถ ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม
เพศ เพศวิถี และอัตลักษณทางเพศ
การคุกคามทางกาย (Physical abuse) — การสัมผัสรางกายซึ่ง
มุงหมายที่จะทําใหเกิดความเจ็บปวด บาดแผล หรือความทุกข
ทรมาน หรืออันตรายอื่น ๆ ทางรางกาย
การละเลย (Neglect) — การละเวนที่จะใหอาหาร ที่พักพิง หรือ
ยา หรือความเอาใจใสทางอารมณที่จําเปนตอความเปนอยูที่ดี
การยินยอม (Consent) — การตัดสินใจโดยสมัครใจ รับรู และได
รับทราบขอมูลในการมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมหรือพฤติกรรม
การคุกคามทางเพศ (Sexual abuse) — การมีสวนเกี่ยวของใน
หรือการเตรียมการโดยนัย หรือแสดงออกอยางเปดเผยเกีย่ วกับการ
กระทําทางเพศ หมายรวมถึงการกดดันใครคนหนึ่งใหกระทําการ
ทางเพศเพียงคนเดียว หรือมีสวนรวมทางเพศโดยตรงกับอีกบุคคล
หนึ่ง ไมจํากัดวาจะอายุหรือเพศใดโดยการบังคับ หรือไมบีบบังคับ
หรือกับใครบางคนที่ไมสามารถจะยินยอม กิจกรรมทางเพศใด ๆ
ระหวางผูใหญตามกฎหมายกับผูทยี่ ังไมบรรลุนติ ิภาวะหรือผูม ีสวน
รวมโปรแกรมที่เปนเยาวชน หรือกิจกรรมทางเพศทีไ่ มไดเห็นพอง
กันทั้งสองฝายระหวางเพื่อน ถือเปนการคุกคามทางเพศ การ
คุกคามทางเพศหมายรวมถึงการฝาฝนกฎที่ไมเกี่ยวของกับการ
สัมผัส เชน ความใครทเี่ กิดจากการมองดูกามกิจของผูอื่น การแอบ
ติดตาม การลวงละเมิดทางอิเล็กทรอนิกส หรือการแสดงใหเยาวชน
ไดเห็นสิ่งของที่เกี่ยวกับเพศหรือลามกอนาจาร
การลวงละเมิดทางเพศ (Sexual harassment) — การจูโ จม
ทางเพศ คําขอเกี่ยวกับการกระทําทางเพศหรือการกระทําดวยวาจา
หรือทางกายในลักษณะทางเพศซึง่ ไมพึงประสงคหรือบงชี้ไปที่บุคคล
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ซึ่งไมเต็มใจหรือไมอาจยินยอม ซึ่งอาจจะเปนทางกาย หรือวาจา
หรือแมแตเกิดขึ้นในรูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส เชน
ขอความทางโทรศัพทมือถือ หรือบนสื่อทางสังคม ในบางกรณี การ
ลวงละเมิดทางเพศมากอนการคุกคามทางเพศหรือถูกใชโดยผูลา
ทางเพศเพื่อทําใหบางคนชินตอสิ่งที่นารังเกียจหรือการทําใหชินตอ
พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม ตัวอยางของการลวงละเมิดทางเพศ มีอาทิ
 ชื่อเลนหรือเรื่องตลกขบขันทางเพศ การอางอิงถึงการกระทํา
ทางเพศ การซุบซิบนินทาเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของบุคคลหนึ่ง
หรือการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับทางเพศ ความบกพรองทาง
เพศ หรือความสามารถทางเพศของบุคคล
 การใหของขวัญเปนการสวนตัวหรือของขวัญที่เปนความลับ

รวมถึงของขวัญที่มีลักษณะทางเพศ
 การแสดงความคิดเห็นทางวาจาหรือถอยแถลงที่มีลักษณะ
ทางเพศ
 แสดงสิ่งของหรือรูปภาพที่บอกเปนนัยทางเพศ

 ขอใหมีการกระทําเรื่องเพศ
 การชําเลืองมอง

หรือผิวปากฉันทชูสาว
 การสัมผัสทางกายอยางไมเหมาะสม เชน ตัง้ ใจจะสัมผัส
 ภาษาหรืออากัปกริยาที่แสดงออกอยางลามก
 การแสดงความคิดเห็นที่สป
ั ดนหรือสบประมาท
การเตรียมการเพื่อวัตถุประสงคทางเพศ (Grooming) — การทํา
ใหเกิดความสัมพันธทางความรูส ึกกับบางคนเพื่อลดการตอตานหรือ
ไดรับความไววางใจ โดยมีเจตนาจะลวงละเมิดทางเพศ
การเตรียมการลอลวงชุมชน (Community Grooming) —
การจัดการโดยใชเลหเหลี่ยมหรือทําใหผูอื่นเชื่อและคิดวาผูทฝี่ าฝน
กฎมีความหวงใย เมตตาและเปนที่นับถือ เพื่อที่จะทําใหสมาชิกของ
ชุมชนละเลยสัญญาณเตือนถึงพฤติกรรมของนักลา

แนวทางในการปกป้ องเยาวชนของโรตารี | คําแนะนําในการปกป้ องและคุม้ ครองเยาวชน

3

ความรับผิดชอบของผูน้ าํ
และตําแหน่งต่าง ๆ
ผูนําที่มีความชํานาญสําคัญยิ่งตอการสรางสภาวะแวดลอมที่มุงเนน
ความสําคัญในความปลอดภัยของเด็ก การปกปองและคุมครอง
เยาวชนเปนความรับผิดชอบของผูใหญทุกคนที่เกี่ยวของกับ
โปรแกรมเยาวชน แตการปฏิบตั ิตามนโยบายของโรตารีสากลและ
ภาคขึ้นอยูกับความระมัดระวังของผูวาการภาค ประธานโปรแกรม
ของภาค เจาหนาที่ปกปองและคุม ครองเยาวชนของภาค นายก
สโมสรและประธานโปรแกรมเยาวชนของสโมสร พวกเขาควรจะ
ประสานความพยายามที่จะยกระดับความตระหนักในประเด็นความ
ปลอดภัยของเยาวชน และพัฒนา รวมถึงดําเนินวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปกปองคุมครองเยาวชน

ผูว้ ่าการภาค

ผูวาการภาครับผิดชอบในการกํากับดูแลและจัดการโปรแกรมของ
ภาคซึ่งรวมถึงโปรแกรมและกิจกรรมของเยาวชนทั้งหมด ประธาน
คณะกรรมการของภาค และอาสาสมัครอื่น ๆ ที่ดูแลโดยผูวาการ
ภาค และตองรายงานตอผูวาการภาค เนื่องจากลักษณะของ
โปรแกรมเยาวชนมีความละเอียดออน ผูวาการภาคจะตองไดรับการ
อบรมเกี่ยวกับการปกปองคุมครองเยาวชนใหครบถวน ตาม
ขอกําหนดของเลขาธิการโรตารี ผูว าการภาคยังควรใชเวลากอนที่
จะทําหนาที่ในการเรียนรูเ กี่ยวกับโปรแกรมตาง ๆ ที่ภาคมีสวนรวม
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
ผูวาการภาคมีหนาทีร่ ับผิดชอบในการ
 สรางหลักประกันวาภาคมีนโยบายการปกปองคุมครองเยาวชน
ที่สอดคลองกับประมวลนโยบายของโรตารีสําหรับโปรแกรม
เยาวชนทุกโปรแกรม รวมทั้งเยาวชนแลกเปลี่ยน และมีผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิ่นที่จะตรวจสอบวามีความ
สอดคลองกับกฎหมายทองถิ่น
 ทํางานกับคณะกรรมการภาคเพื่อใหมั่นใจวามีการทําตาม
นโยบายทั่วทั้งภาค และขอกลาวหาเกี่ยวกับการคุกคามหรือ
การลวงละเมิดทุกเรื่อง และวิกฤตการณอื่น ๆ ไดรับการจัดการ
อยางเหมาะสม

 หากจําเปน

ตองเขามาแทรกแซงการจัดการโปรแกรมเยาวชน
ถึงแมวาจะไดมอบหมายความรับผิดชอบเหลานั้นใหแก
เจาหนาที่ของภาคและสโมสรไปแลว
 แตงตั้งคณะกรรมการหรือกระบวนการในการพิจารณา
พฤติกรรมขอกลาวหาทางกฎหมายและการตัดสินอยางใกลชิด
แมวาจะไมเกี่ยวของโดยตรงกับการฝาฝน การปกปองและ
คุมครองเยาวชน ซึ่งอาจจะ หรือมิฉะนั้น ทําใหไมมีคณ
ุ สมบัติ
ของการเปนอาสาสมัครในการทํางานกับเยาวชน

ประธานโปรแกรมภาค (District Program Chairs)

ในแตละป ผูวา การภาคจะแตงตั้งประธานโปรแกรมเยาวชนในแต
ละโปรแกรมทีภ่ าคมีสวนรวม หรือแตงตั้งซ้ํา ประธานโปรแกรมจะ
ดูแลสอดสองและชี้แนะกิจกรรมโปรแกรมในระดับสโมสรและภาค
และทําหนาที่เปนทรัพยากรและผูต ิดตอสําหรับสโมสร ประธาน
สามารถทําหนาที่ไดหลายป อยางไรก็ตาม การมีแผนรับชวงงานที่
มีประสิทธิภาพเปนกุญแจสําคัญสูก ารจัดการโปรแกรมที่มเี อกภาพ
ประธานโปรแกรมเยาวชนของภาคควรจะ
 รูเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการปกปองคุมครองเยาวชนของภาคและ
ของโรตารีสากลทั้งหมด การดําเนินโปรแกรมและทําใหมั่นใจวา
โปรแกรมของภาคและสโมสรทําตามขอกําหนดของนโยบายทุกขอ
 ชวยเหลือเกี่ยวกับการอบรมสโมสร การคัดเลือกและคัดกรองผู
มีสวนรวม ลอจิสติกสของโปรแกรม และการจัดการความเสี่ยง
 สรางระบบการสนับสนุนทีม
่ ีประสิทธิภาพสําหรับเยาวชน และ
สงเสริมใหพวกเขารายงานและจัดการกับความทาทายตาง ๆ
อยางมีประสิทธิภาพ
 สื่อสารกับผูตด
ิ ตอในประเทศและระหวางประเทศเกี่ยวกับความ
ทาทาย และความสําเร็จของโปรแกรม และทําหนาที่เปนผู
ประสานงานระหวางสโมสร
 ประสานงานกับเจาหนาที่ปกปองและคุมครองเยาวชนของภาค
(หรือผูวาการภาค) เพื่อตอบสนองการกลาวหาเกี่ยวกับการ
คุกคาม การลวงละเมิดหรือวิกฤตการณอื่น ๆ ในทันทีทันใด
อยางทั่วถึง
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 แจงใหผูวาการภาคทราบเกีย
่ วกับกิจกรรมโปรแกรมเยาวชนอยู

เสมอ
ภาคไดรับการสงเสริมใหกาํ หนดบทบาทที่ปรึกษาใหแกประธาน
โปรแกรมคนเกา เพื่อใหพวกเขายังคงใชประสบการณและความรูใน
กิจกรรมเยาวชนตอไป อาจจะยกยองบทบาทเชนนี้อยางเปน
ทางการหรือไมเปนทางการก็ได

การวางแผนรับชวงงานที่มีประสิทธิภาพ

ผูวาการภาคควรจะวางแผนเพื่อความตอเนื่องเมื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการ เพราะตองมีความรูและประสบการณพิเศษในการ
บริหารงานโปรแกรมเยาวชน ดังนั้น จึงแนะนําเปนอยางยิ่งวา
ภาคควรใชแผนการสืบทอดผูนําที่มาจากความเชี่ยวชาญของ
กรรมการที่มีประสบการณและพัฒนาผูนําภายในคณะกรรมการ
ควรจะเตรียมแผนงานสําหรับชวงเวลาทับซอน เพื่อใหประธาน
โปรแกรมเยาวชนที่จะเขามาทําหนาที่ไดเรียนรูกระบวนการและ
นโยบายสําคัญจากผูที่ทําหนาที่กอ นหนา

เจ้าหน้าที่ปกป้ องและคุม้ ครองเยาวชนของภาค
(District Youth Protection Officer)

โรตารีสากลแนะนําเปนอยางยิ่งวาผูวาการภาคควรแตงตั้งเจาหนาที่
ปกปองและคุมครองเยาวชนเพื่อสงเสริมการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย
สําหรับโปรแกรมเยาวชนทั้งหมด เจาหนาที่ควรเปนทรัพยากรที่
เกี่ยวกับการคุกคาม การลวงละเมิดและความเสี่ยงตลอดจน
วิกฤตการณอื่น ๆ บุคคลผูนี้ควรมีประสบการณในวิชาชีพในเรื่อง
การใหคําแนะนํา งานสังคมสงเคราะห กฎหมาย การบังคับใช
กฎหมาย หรือการพัฒนาเด็ก
เจาหนาที่ปกปองและคุม ครองเยาวชนควรจะ
 สอดสองดูแลการเปลีย
่ นแปลงของกฎหมายแหงชาติและ
กฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวกับการปกปองเยาวชนเพื่อทําให
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิงานของภาคทันสมัยอยูเ สมอ รวม
ทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายของโรตารีสากล
และแจงแกผูวาการภาคและประธานโปรแกรมภาคเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
 ทํางานกับภาคและสโมสรเพื่อแจงสมาชิกโรตารีเกี่ยวกับภาระ
ผูกพันในการปกปองเยาวชน

 ยืนยันวามีการใชมาตรการในการคัดกรองที่เหมาะสมกับ

โปรแกรมเยาวชนทุกโปรแกรม เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบาย
ของโรตารีและกฎหมายทองถิ่น
 ควบคุมการคัดเลือกสมาชิกโรตารีและอาสาสมัครที่มิใชสมาชิก
และทําใหมั่นใจวามีเอกสารหลักฐานในการคัดกรองอาสาสมัคร
อยางเหมาะสม
 ทําใหมั่นใจวามีการจัดอบรมที่เหมาะสมแกสมาชิกโรตารี
อาสาสมัครอื่น ๆ และผูร วมโปรแกรมเยาวชนและบิดามารดา
 ดูแลการจัดการอยางเหมาะสมในเรื่องการกลาวหา การลวง
ละเมิด หรือวิกฤตการณอื่น ๆ และปกปองผลประโยชนของทุก
คนที่เกี่ยวของ
 ทํางานกับผูวาการภาคเพื่อเก็บรักษาบันทึกที่เปนความลับ
เกี่ยวกับการกลาวหาในเรื่องการคุกคาม การลวงละเมิดหรือ
วิกฤตการณอื่น ๆ และผูที่ถูกหามมิใหทํางานกับเยาวชนตามที่
ระบุในนโยบายของโรตารีสากล
 ทําใหมั่นใจวามีการใชขอหามเหลานั้นในแตละป แมวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงผูนํา
ในบางครั้ง มีสิ่งที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น เชน แผนดินไหวอยางรุนแรง
รถไฟชนกัน การกอการราย ความไมสงบภายในหรือการกระทําที่
รุนแรงในโรงเรียน เจาหนาที่ปกปองและคุมครองเยาวชนควรจะ
พิจารณาสิ่งที่ภาคจะทําในสถานการณฉุกเฉินเหลานี้ และภาคควร
จะทําใหผูรวมโปรแกรมมีความปลอดภัยสูงสุดอยางไร และทุกฝาย
ที่มีความสําคัญ เชน บิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผู
รวมโปรแกรมจะไดรับแจงอยางไร

นายกสโมสร ประธานโปรแกรมสโมสร และ
เจ้าหน้าที่สโมสรอื่น ๆ

นายกสโมสรมีหนาที่รบั ผิดชอบโดยรวมในการดําเนินงานและ
ประสานงานกิจกรรมเยาวชนของสโมสร ดวยการสนับสนุนจาก
กรรมการสโมสร
นายกและคณะกรรมการของสโมสรควรจะ
 รูเกี่ยวกับนโยบายการปกปองคุมครองเยาวชนของโรตารีและ
ภาคทั้งหมด การดําเนินโปรแกรมที่มีผลบังคับใช และทําให
มั่นใจวาโปรแกรมของสโมสรตรงตามขอกําหนดของนโยบาย
 ดําเนินการอบรม คัดกรอง ระบบการจัดการขอมูลและ
ทรัพยากรของโปรแกรม และกระบวนการจัดการความเสี่ยง
ตามที่กําหนด
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 ติดตอกับผูมีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชนอยางสม่ําเสมอเพื่อ

ขอรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับโปรแกรม
 ประสานงานกับประธานโปรแกรมเยาวชนของภาคและ
เจาหนาที่ปกปองคุมครองเยาวชนของภาคเพื่อตอบสนองตอขอ
กลาวหาเกี่ยวกับการคุกคาม การลวงละเมิด และวิกฤตการณ
อื่นๆ โดยทันทีทันใดอยางทั่วถึง

บทบาทหน้าที่ของทุกคน

การสนับสนุนที่เขมแข็งและการจัดการโปรแกรมเยาวชนที่มี
ประสิทธิภาพทั่วทางสโมสรเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะเปนหลักประกันวา
ไดดําเนินการตามนโยบายการปกปองเยาวชนทั้งหมด รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติของภาค นโยบายของโรตารีสากล กฎหมายและขอบังคับใน
ทองถิ่น อาสาสมัครทุกระดับของสโมสรและเจาหนาที่ของโปรแกรม
ทุกคนตองเขาใจถึงนโยบายของโรตารีและภาค และทํางานกับ
นายกสโมสรเพื่อสื่อสารในทันทีเกีย่ วกับความกังวลในการปกปอง
คุมครองเยาวชนแกผูนาํ ภาค และ/หรือ ผูบังคับใชกฎหมายใน
ทองถิ่น
ผูที่ไดยอมรับ ถูกตัดสิน หรือเปนทีร่ ูกันวามีสวนเกี่ยวของกับการ
คุกคามทางเพศหรือการลวงละเมิดทางเพศแกผูมสี วนรวมใน
โปรแกรมหรือเยาวชน ไมมสี ิทธิ์ที่จะเปนสมาชิกโรตารี แมวาจะ
กระทําอาชญากรรมเหลานีม้ านานแลวก็ตาม อาสาสมัครคนใดที่

ยอมรับ ถูกตัดสิน หรือมิฉะนั้น เปนที่รูกันวาเกี่ยวของกับการ
คุกคามทางเพศ หรือการลวงละเมิดทางเพศ หรือการกระทํา
อื่น ๆ ที่ฝาฝนพฤติกรรมมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับกันในชุมชน ตอง
ถูกหามมิใหทํางานกับเยาวชนทั่วทั้งโรตารี
พนักงานของโรตารีสากล
พนักงานที่สํานักงานเลขาธิการโรตารีสากลสนับสนุนภาคในการ
ทํางานกับอินเทอรแรคท ไรลาและเยาวชนแลกเปลี่ยน และชวย
ภาคและสโมสรในเรื่องเกี่ยวกับการปกปองและคุมครองเยาวชน
บทบาทหนาที่ของสํานักเลขาธิการคือสงเสริมการใชนโยบาย
โรตารี ชวยภาคในการสื่อสารกับเพื่อนผูรวมโปรแกรมใน
ตางประเทศ ทําใหมั่นใจวาไดมีการรายงานแกผูบังคับใช
กฎหมายในทองถิน่ ชวยในการตอบขอซักถามของสื่อ และให
คําแนะนําทั่วไปแกสโมสรและภาคที่เผชิญสถานการณที่
ยากลําบากที่เกี่ยวของกับผูรวมโปรแกรม
ติดตอกับพนักงานโดยตรงเมื่อมีคําถามเกี่ยวกับนโยบายของ
โรตารีสากล หรือเพื่อขอความชวยเหลือกับสื่อสัมพันธไดที่
youthprotection@rotary.org
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กระบวนการปกป้ องและ
คุม้ ครองเยาวชน
นโยบายการปกป้ องและคุม้ ครองเยาวชน

 หลักเกณฑและกระบวนการในการคัดกรองและคัดเลือก

ภาคโรตารีแตละภาคทีม่ ีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชนจะตองสราง
กระบวนการและนโยบายทีส่ อดคลองกับประมวลนโยบายของ
โรตารี และถอยแถลงเรื่องการประพฤติปฏิบัติในการทํางานกับ
เยาวชนของโรตารี ซึ่งรวมถึงแนวทางสําหรับการเดินทางที่โรตารี
อุปถัมภของเยาวชน
แมวาภาคของทานตองการพัฒนานโยบายการปกปอง
คุมครองเยาวชนขึ้นมานโยบายหนึ่งสําหรับโปรแกรมเยาวชน
ทั้งหมด จงจําไววา แตละโปรแกรมมีลักษณะเฉพาะที่เปน
เอกลักษณซึ่งจะตองพิจารณา ตัวอยางเชน โปรแกรมเยาวชน
แลกเปลี่ยนของโรตารีกําหนดใหภาคตองทําตามขอกําหนดใน
การรับรองของโรตารีสากลกอนที่จะเขารวมในโปรแกรมได
(ดูประมวลนโยบายของโรตารีขอที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
เยาวชน)
นโยบายโปรแกรมเยาวชนจะตองไมเพียงแตรวมถึงกระบวนการ
ปกปองและคุมครองเยาวชนที่จําเปน หากยังตองใหแนวทางการ
ดําเนินโปรแกรมโดยทั่วไปใหมากขึ้นเพื่อที่อาสาสมัคร ผูร วม
โปรแกรม และครอบครัวของผูร วมโปรแกรมทุกคนจะเขาใจถึง
ความคาดหวังอยางเต็มที่ นโยบายการปกปองคุมครองเยาวชนของ
ภาคควรจะใหความสนใจกับความเสี่ยงที่เล็งเห็นได ควรพิจารณา
ความเสีย่ งที่เกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมของโปรแกรมควบคูไ ปกับ
แผนงานในการลดความเสี่ยง จงพิจารณาสิ่งที่สมาชิกโรตารี
จําเปนตองรูในการดําเนินโปรแกรมเยาวชนใหสอดคลองกับ
นโยบายของโรตารีสากล และใหการอบรมตามนั้น
นโยบายการปกปองและคุม ครองเยาวชนของภาคที่มีประสิทธิภาพ
จะรวมถึง
 ถอยแถลงนโยบายที่รวมถึงถอยแถลงเรื่องการประพฤติปฏิบต
ัิ
ในการทํางานกับเยาวชนของโรตารี
 กระบวนการที่เปนหลักประกันวาสโมสรทําตามขอกําหนดของ
ภาคและโรตารีสากล

อาสาสมัคร
 กระบวนการสําหรับการอบรมอาสาสมัครที่ทํางานกับเยาวชน
 กระบวนการในการสนับสนุนดานเครือขายและทรัพยากรแกผู
รวมโปรแกรม
 ระบบการจัดการเอกสารของโปรแกรมและเก็บรักษาบันทึกที่
เปนความลับ
 แนวทางในการรายงานและสืบสวนการคุกคามหรือการลวง
ละเมิดที่นาสงสัย ขอกลาวหาและเหตุการณที่ไดรับการยืนยัน
 นโยบายเกีย
่ วกับระเบียบวินัยที่กลาวถึงบุคคลที่แสดงพฤติกรรม
ไมเหมาะสม
 กระบวนการในการจัดการวิกฤตการณ รวมทั้งแผนงานการ
สื่อสาร
 นโยบายวิธีเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสและขอมูลสวนตัวของ
อาสาสมัครและผูมีสวนรวมอยางปลอดภัย
 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
เดินทางของผูร วมโปรแกรม รวมทัง้ ความคาดหวังในการควบคุม
และสอดสองดูแล
ภาคโรตารีแตละภาคมีหนาที่รับผิดชอบที่จะทําให
มั่นใจวาทุกสโมสรทําตามนโยบายของโรตารีและกฎหมาย
ทองถิ่น การไมปฏิบัตติ ามขอบังคับอาจจะทําใหเกิดผลทีต่ ามมา
อันรุนแรงซึ่งรวมถึงการเพิกถอนสมาชิกภาพของบุคคลหรือ
สารตราตั้งของสโมสร หรือระงับกิจกรรมโปรแกรมทั้งหมดของ
ภาค
พิจารณาตัวอยางนโยบายการปกปองและคุมครองเยาวชน
ของภาค (ภาคผนวก ก) นโยบายจะแตกตางกันไปตาม
ประเภทและขนาดของโปรแกรมเยาวชน และกฎหมายที่ใช
ควบคุมในทองถิ่น จงพิจารณากฎหมายที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินโปรแกรมและรวบรวมขอมูลที่จําเปนเขาไวในนโยบาย
ของภาค
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การคัดเลือกและคัดกรองอาสาสมัคร

ไมมีวิธีการคัดกรองอาสาสมัครแบบใดที่จะสามารถลบลางความ
เปนไปไดในการคุกคามและลวงละเมิด แตกระบวนการที่ละเอียดถี่
ถวนสามารถบงชี้ผสู มัครที่มีประวัติการประพฤติปฏิบตั ิที่ไมเหมาะสม
และยับยั้งผูที่อันตรายจากการสมัครหรือไดประโยชนจากการเขาถึง
เยาวชนได กระบวนการคัดกรองและคัดเลือกที่เขมงวดมีความหมาย
ตอผูสมัครที่มศี ักยภาพตามที่ทานมุงมั่น เพื่อการปกปองเยาวชนและ
ใหความมั่นใจแกผรู วมโปรแกรม บิดามารดาและสมาชิกอื่น ๆ ใน
ชุมชน วาทานทําทุกสิ่งที่เปนไปไดเพื่อทําใหเด็ก ๆ ปลอดภัย ระดับ
ของการคัดกรองที่เหมาะสมอาจจะเพิ่มความหลากหลาย ขึ้นอยูกับ :
 ตําแหนงของอาสาสมัคร และตําแหนงนั้นมีอํานาจโดยตรง
ตอโปรแกรมเยาวชนและความเปนอยูที่ดีของผูรวมโปรแกรม
หรือไม
 จํานวนหรือความถี่ของการติดตอกับผูรวมโปรแกรม ตั้งแตเปน
ครั้งคราว นานๆ ครั้ง ไปจนถึงสม่าํ เสมอ หรืออยางมีนัยสําคัญ
 ประเภทของการติดตอ เชน การมีปฏิสัมพันธกลุม การ
ควบคุมดูแลขามคืน หรือติดตอกับบุคคลที่มไิ ดควบคุมดูแล
ตัวอยางเชน ครอบครัวอุปถัมภเยาวชนแลกเปลี่ยนถูกคัดกรองอยาง
ละเอียดถี่ถวนมากกวาครูสอนพิเศษที่เปนอาสาสมัครในกลุม ที่
โรงเรียนประถมในทองถิ่น กฎหมายทองถิ่นอาจจะกําหนดวิธีปฏิบตั ิ
ในการคัดเลือกที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เชน การตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมสําหรับอาสาสมัครที่เกี่ยวของกับการพักคางแรม
ตรวจสอบกับเจาหนาที่กฎหมายในทองถิ่นหรือองคกรที่ใหบริการ
เยาวชนอื่น ๆ เพื่อดูวาชุมชนของทานมีมาตรฐานในการดูแลที่
มากกวาขอกําหนดขั้นต่ําของโรตารีหรือไม
ควรมีมาตรการในการคัดกรองที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับกิจกรรม
ทุกประเภทที่ใหบริการแกเยาวชน การคัดกรองที่สมบูรณแบบเปน
สิ่งสําคัญยิ่งสําหรับกิจกรรมที่อนุญาตใหผูใหญ (สมาชิกโรตารีหรือ
อาสาสมัครที่มิใชโรตารี) ติดตอกับเยาวชน เชน เยาวชน
แลกเปลีย่ น อยางมีนัยสําคัญและไมมีการกํากับดูแล
กระบวนการคัดกรองและคัดเลือกดังตอไปนี้มุงหมายจะให
ทํางานรวมกันเพื่อเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความกังวลที่อาจจะ
เกิดขึ้นได และควรจะปฏิบัติกับผูใหญทุกคนที่เปนอาสาสมัครใน
โปรแกรมเยาวชนที่บริหารจัดการโดยสโมสรและภาค

การสมัครที่เปนลายลักษณอักษร ใบสมัครจะตองรวมถึง
 รายละเอียดการติดตอของผูส
 มัคร
 จดหมายรับรองสวนตัว และรายละเอียดการติดตอของผูรับรอง
 ถอยแถลงวาผูสมัครไมเคยถูกตัดสินวากระทําความผิดทาง
อาญา หรือมีขอกลาวหาที่อยูในระหวางการพิจารณาที่เกี่ยวของ
กับการคุกคามหรือลวงละเมิด
 สวนที่อธิบายถึงขอกลาวหาเกี่ยวกับการคุกคามหรือลวงละเมิด
ในอดีต
 การสละความรับผิดที่ลงนามแลว
 คําอนุญาตแกสโมสรหรือภาคใหสามารถตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม หรือรับการยืนยันวาผูสมัครจะรับและสงการ
ตรวจสอบดวยตนเอง
มีตัวอยางใบสมัครสําหรับอาสาสมัครที่ทานสามารถปรับใชให
เหมาะสมในภาคผนวก ค จงพิจารณาสอบถามผูส มัครเกี่ยวกับ
ความสนใจและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับตําแหนงงานอาสา และ
ประสบการณในการทํางานกับเยาวชนดวย
หาดูเรื่องที่เจาะจงประเด็นในใบสมัครที่อาจจะ
ตองการการติดตามหรือคําอธิบายเพิ่มเติม เชน ความสนใจมาก
เปนพิเศษในการทํางานกับคนหนุม สาว (โดยเฉพาะอยางยิ่งในอายุ
หรือเพศที่ชัดเจน) ชวงวางในการจางงาน การยายที่อยู
บอย ๆ หรือการละเวนที่จะกรอกใบสมัครใหครบถวน ถึงแมวา
เรื่องเหลานีไ้ มจําเปนตองบงชี้ถึงความเสี่ยง จงอยากลัวที่จะ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหมั่นใจวาทานมิไดมองขามความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได
การสัมภาษณ สมาชิกโรตารีทุกคนที่มีหนังสือรับรองทางดาน
วิชาชีพในการทํางานกับเยาวชนหรือประสบการณในโปรแกรม
เยาวชนของโรตารี ควรจะทําการสัมภาษณแบบพบปะกัน
ทําตามรายการคําถามที่เกี่ยวของซึ่งกําหนดไวและ
สอบถามอาสาสมัครที่คาดหวังดวยคําถาม
เดียวกัน ไมวา พวกเขาจะมีความคุน เคยกับ
โปรแกรมหรือกับโรตารีก็ตาม ไมเพียงแตมัน
เปนเรื่องสําคัญที่อาสาสมัครในโปรแกรมเยาวชนจะตอง
พึ่งพาได ใหการสนับสนุนและมีความอดทนเทานั้น พวกเขา
ตองมีวิจารณญาณที่ดี แสดงออกถึงความเขาใจในขอบเขต
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ที่เหมาะสมระหวางผูใหญและคนหนุมสาว และแสดงใหเห็นถึง
ความมุงมั่นในการดําเนินตามนโยบายปกปองและคุมครองเยาวชน

การสอบถามผูสมัครตรง ๆ วาพวกเขาเคยคุกคาม
หรือทําราย/ปลุกปล้ําเด็กหรือผูใหญหรือไม อาจเปนเรื่องที่ไม
สบายใจ แตการทําเชนนั้นเปนการเนนความสําคัญวาสโมสร
หรือภาคของทานจริงจังกับเรื่องการคุกคามและการลวงละเมิด
จงใหความสนใจวาผูส มัครตอบอยางไร หากพวกเขาปกปอง
ตัวเองหรือตอบไมตรงประเด็น ทานอาจจะตองการพิจารณาดู
ประวัติของบุคคลนี้ใหมากขึ้น คําตอบงาย ๆ และหนักแนนวา
ไม อาจเปนคําตอบที่เหมาะสมที่สดุ ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม หาก
ผูสมัครไมสบายใจกับคําถาม ใหเพียงบอกงาย ๆ วาการถาม
ตรงๆ เปนการสกัดกั้นที่มีประสิทธิภาพอยางคาดไมถึงในการคัด
กรองผูคนที่มีแนวโนมวาจะอันตราย หารือกับผูเ ชี่ยวชาญดาน
การปกปองเยาวชนในทองถิ่นเพื่อบงชี้แนวทางที่เหมาะสมที่สดุ
ในการเสนอหัวขอนี้เพื่อการพูดคุย และคําตอบที่เปนไปได
ประเภทใดที่อาจจะตองมีการติดตามเพิ่มเติม
การตรวจสอบจดหมายรับรอง ทานสามารถตรวจสอบจดหมาย
รับรองทางโทรศัพทหรือแบบพบปะกัน ใชชุดคําถามที่เปนมาตรฐาน
วา ผูรับรองรูจักกับผูส มัครนานเพียงใดและในการปฏิบัติหนาที่ใด
พวกเขาเชื่อวาผูสมัครมีคณ
ุ สมบัตดิ ีสําหรับการทํางานกับเยาวชน
หรือไม และพวกเขามีขอคัดคานในการแนะนําผูสมัครใหเปน
อาสาสมัครของโปรแกรมเยาวชนหรือไม ดูตัวอยางแบบฟอรมการ
รับรองที่ภาคผนวก ค และดูตัวอยางคําถามที่แนะนําในการถาม
ผูรับรองทีภ่ าคผนวก ง
จงอยาละเวนการตรวจสอบการรับรองเพียงเพราะวาผูสมัครเคยมี
สวนเกี่ยวของในโรตารี หรือเคยทํางานเปนอาสาสมัครใหแกองคกร
ที่ใหบริการเยาวชนอื่น เรายังคงแนะนําใหทานติดตอกับผูรับรอง
อยางนอย 3 ราย พวกเขาไมควรจะเปนสมาชิกในครอบครัวของ
ผูสมัคร หรือเปนสมาชิกโรตารีไดไมเกินหนึ่งคน บันทึกวันที่ที่
สนทนาและสรุปคําตอบของอาสาสมัครในแตละคําถาม
จงใหความสนใจหากทานพบกับผูร ับรองที่ลังเลจะมี
สวนรวม ใหขอมูลที่ขัดแยงกับสิ่งที่ผูสมัครตอบ พยายามหลบ

เลี่ยงเมื่อถูกถามบางคําถามเฉพาะเรื่อง ดูเหมือนจะไมรูจัก
ผูสมัครดีมากนักและมีความสัมพันธในระยะสั้นหรือผิวเผินกับ
ผูสมัคร บางขอจากสิ่งเหลานี้เปนคําตอบที่นาสนใจและควรจะ
ไดพูดคุยอยางละเอียดกับผูสมัคร
การตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมและการตรวจสอบบันทึก
อาชญากรรม การตรวจสอบประวัติเปนสวนสําคัญในนโยบาย
ปกปองเยาวชนใด ๆ ก็ตาม เพราะการตรวจสอบจะขัดขวาง
ผูกระทําความผิดและตรวจพบผูกระทําความผิดที่รจู ัก องคกร
ใหบริการชุมชนมากมายกําหนดใหมีการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมของอาสาสมัครที่เปนผูใหญทุกคนที่จะทํางานกับ
เยาวชน แมวาโปรแกรมนั้นจะไมเกี่ยวของกับการเขาถึงคนหนุมสาว
แบบที่ควบคุมไมได
การตรวจสอบมักจะถูกจัดการโดยหนวยงานรัฐบาล โดยมีคาใชจาย
เพียงเล็กนอย แตในบางเรื่องเปนการจัดการโดยบริษัทเอกชน ใน
บางกรณี กฎหมายทองถิ่นหามมิใหบุคคลที่ 3 ทําการตรวจสอบ
ประวัติของอาสาสมัคร ในกรณีเชนนั้น อาจจะเปนไปไดที่
อาสาสมัครจะขอตรวจสอบประวัติของตนเองและมอบเอกสาร
หลักฐานที่มีรายละเอียดแกสโมสรหรือภาค หากเปนไปไดตาม
กฎหมายที่จะกําหนดใหมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยวิธี
ใดก็ได ใหใชกระบวนการคัดกรองและสอดสองดูแลเปนตัวเลือก ซึ่ง
รวมถึงการเพิ่มการควบคุมการติดตอของบุคคลกับผูร วมโปรแกรม
ตรวจสอบการรับรองอื่น ๆ เพิ่มเติม สัมภาษณอาสาสมัครให
ละเอียดถี่ถวนมากขึ้น และเพิ่มถอยแถลงเพิ่มเติมในใบสมัครของ
อาสาสมัครเกีย่ วกับการทํางานของบุคคลกับโปรแกรมเยาวชน และ
ความเหมาะสมของบทบาทอาสาสมัคร
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของอาสาสมัครอยางละเอียดถี่
ถวนทุก 2 ป เปนเรื่องดีที่สุด และยังเปนการดีทสี่ ุดหากไดรวมเอา
การตรวจสอบประวัติในเรื่องดังตอไปนี้ หากเปนไปได :
 การคนหาบันทึกอาชญากรรมจากรัฐ จังหวัด หรืออาณาเขต
หลาย ๆ แหง
 การตรวจสอบการระบุตัวตนที่รัฐบาลออกให
 การตรวจสอบนามแฝง
 การตรวจสอบเขตอํานาจศาลในทุกพื้นที่ที่ผูสมัครอาศัยอยู
ในชวง 7 ปที่ผานมา
 การคนหาหลักฐานลายนิ้วมือในระดับชาติ
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จงอยาวางใจในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
แตเพียงอยางเดียว ควรจะเปนหนึง่ ในหลาย ๆ เครื่องมือที่จะ
สามารถบอกทานไดวาอาสาสมัครนั้นเหมาะสมกับตําแหนงใน
การทํางานกับเยาวชนหรือไม บุคคลอันตรายและแมแตผู
คุกคามที่กระทําการซ้ําแลวซ้ําเลา อาจจะไมมีประวัติ
อาชญากรรม หากไมเคยถูกจับไดและไมเคยถูกตัดสินลงโทษ
การไปเยี่ยมที่บาน ตองมีการไปเยี่ยมครอบครัวที่รับเปนผูอุปถัมภ
นักเรียนแลกเปลีย่ นกอนและในระหวางการแลกเปลี่ยน และอาจจะ
ตองไปเยี่ยมโดยไมมีการเตือนหรือแจงใหทราบลวงหนาในเวลาอัน
สั้นเพื่อประเมินสภาพชีวิตความเปนอยูประจําวัน
การพิจารณาอื่น ๆ การเปนอาสาสมัครในโปรแกรมเยาวชนของ
โรตารีเปนเอกสิทธิ์มิใชสิทธิ์ เจาหนาที่ของสโมสรและภาคมีหนาที่
รับผิดชอบที่จะคัดเลือกเฉพาะอาสาสมัครที่เปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไว พวกเขาควรจะประเมินอยางละเอียดถี่ถวนและสม่ํา
เสมอถึงความเหมาะสมของผูใหญที่จะติดตอแบบไมมีการกํากับดูแล
กับเยาวชนอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งโรแทเรียน โรทาแรคเทอร
สมาชิก ครอบครัวของสมาชิกโรตารี และสมาชิกที่มิใชโรตารีอื่น ๆ
พวกเขายังควรที่จะพิจารณาทุก ๆ แงมุมของกระบวนการคัดเลือก
รวมทั้งการสมัคร การสัมภาษณ การตรวจสอบประวัติ และการ
ตรวจสอบการรับรอง ในระหวางกระบวนการคัดเลือก อาสาสมัคร
ผูใหญที่ไมเต็มใจจะไดรบั การคัดกรองควรจะถูกกีดกันออกไปจาก
โปรแกรมเยาวชนของโรตารี
โรตารีสากลหามมิใหบุคคลที่ยอมรับ ถูกตัดสิน หรือมิเชนนั้นถูก
พบวามีสวนเกี่ยวของในการคุกคามหรือลวงละเมิดทางเพศจาก
การมีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชน (ประมวลนโยบายโรตารีใน
สวนของการปกปองและคุม ครองเยาวชน) แตละภาคควร
พิจารณาในแงของกฎหมายและวิธีปฏิบัติในทองถิ่น มีการ
กลาวหาหรือถูกตัดสินโทษอื่น ๆ อะไรที่ทําใหขาดคุณสมบัติใน
การเปนอาสาสมัคร ตัวอยางเชน ภาคอาจจะกีดกันผูที่ถูกตัดสิน
วามีความผิดในเรื่องความไมเหมาะสมทางการเงินของบุคคลจาก
บทบาทในการเขาถึงกองทุนภาค ภาคควรจะพิจารณาอยาง
ใกลชิดถึงการทําผิด เชน การลักขโมย การฉอโกง หรือการขับรถ
ภายใตอิทธิพลของสุราหรือยาเสพติด นอกจากนี้ การกําหนด

กระบวนการในการจัดการกับความขัดแยงหรือผลของการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมยังเปนความคิดที่ดีอีกดวย
โรตารีสงเสริมใหภาคพัฒนากระบวนการคัดกรองแบบเปนทางการ
ใหนอยลงสําหรับผูใหญที่จะติดตอกับผูรวมในโปรแกรมเยาวชนไม
บอยและมิใชโดยตรง ตัวอยางเชน หากนักเรียนแลกเปลีย่ นไดรับ
เชิญใหไปคางคืนหรือใชเวลาในชวงวันหยุดกับครอบครัวของเพื่อนที่
โรงเรียน แตละภาคควรใชการพิจารณาในการอนุญาต การ
เตรียมการนั้นใหเปนไปตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติในทองถิ่น

การอบรมอาสาสมัคร

นโยบายการปกปองคุมครองเยาวชนที่เขมแข็งอาจจะลมเหลวได
หากอาสาสมัครไมไดรับการอบรมอยางเหมาะสม การอบรมเปน
เรื่องสําคัญ ไมเพียงเพราะเปนการสอนอาสาสมัครวาพวกเขาควรจะ
ชวยทําใหเยาวชนปลอดภัยอยางไร แตยังเพื่อจะเปนการสื่อสารและ
สรางพันธะในการปกปองเยาวชน
อาสาสมัครทุกคนควรจะเรียนรูเ กีย่ วกับเรื่องดังตอไปนี้
 ผูคุกคามทางเพศมีพฤติกรรมอยางไร และวิธีที่พวกเขาใชเลห
เหลี่ยมกับผูอื่น
 วิธีการตระหนักรูถึงการคุกคามและการลวงละเมิด
 วิธีการประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ทําใหผูรวมโปรแกรมไมรูสึก
วาไมสบายใจ
 วิธีการที่อาสาสมัครจะสามารถปกปองตนเองจากขอกลาวหาผิด
ๆ โดยการทําตามคําแนะนําในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม
 วิธีการที่จะตระหนักถึงพฤติกรรมการเตรียมการเพื่อ
วัตถุประสงคทางเพศ (Grooming) และการตอบสนอง
 วิธีการรายงานการคุกคามหรือการลวงละเมิดที่ถูกกลาวหา หรือ
ตองสงสัย หรือการประพฤติปฏิบตั ิที่ทําใหเกิดความกังวลแก
ผูนําภาคและโรตารีสากล
เพื่อที่จะใหการอบรมมีประสิทธิภาพ การอบรมจําเปนตองเจาะจง
ประเด็น สม่ําเสมอ และนําไปใชไดกับโปรแกรมและบทบาทของ
อาสาสมัคร
จงออกแบบการอบรมที่เจาะจงประเด็นของแตละบทบาทใน
โปรแกรม และรวมเอาขอมูลเกี่ยวกับการคุกคาม การลวงละเมิด
และการปองกันวิกฤตการณเอาไวในทุกวาระ ใชรูปแบบหลาก
หลายที่เหมาะกับความตองการในการเรียนรูของอาสาสมัคร (แบบ
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จัดกําหนดการสําหรับการสังเกตการณหรือการเยี่ยมให
หลากหลาย เปนการดีที่สุดที่จะทําการสังเกตการณทั้งแบบที่
วางแผนเอาไวและไมไดวางแผน จงหลีกเลี่ยงการสรางรูปแบบที่
สามารถคาดเดาไดเพราะพวกเขาอาจจะไมยอมใหทานเห็นสภาพ
ภาคควรจะจัดทําเนื้อหาใหเหมาะสมเพื่อสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม
โปรแกรม หรือปฏิสัมพันธของอาสาสมัครและเยาวชนที่แทจริง
นโยบาย และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของโปรแกรม การสราง
คําอธิบายที่มีรายละเอียดเกีย่ วกับบทบาทที่สําคัญของโปรแกรมยัง พิจารณาสภาวะแวดลอม กําหนดวาสถานที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยสําหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่นั่นหรือไม
จะเปนประโยชนมาก เชน เจาหนาที่ปกปองคุมครองเยาวชนของ
ภาค ประธานโปรแกรมภาค และที่ปรึกษาโรตารีเพื่อทําใหมั่นใจวา
ใหความสนใจเปนพิเศษกับกิจกรรมที่มีความละเอียดออน ทําให
สมาชิกโรตารีและอาสาสมัครอื่น ๆ เขาใจหนาที่รับผิดชอบของพวก
มั่นใจวาอาสาสมัครและเยาวชนทําตามนโยบายเกีย่ วกับเรื่องที่
เขากอนที่จะรับบทบาท และมีพันธะสัญญาในการปฏิบัติตาม
ออนไหว เชน การเตรียมเรื่องที่นอน และการใชหองน้ําหรือสิ่ง
ขอบังคับไดครบถวน
อํานวยความสะดวกในการอาบน้ํา

ออนไลน แบบพบปะกัน สิ่งพิมพ เปนตน) ทําใหมั่นใจวาอาสาสมัคร
รูถึงขอบเขตที่เหมาะสมในการมีปฏิสัมพันธทางกาย อิเล็กทรอนิกส
และคําพูด ในระหวางผูใหญกับเยาวชน และระหวางเพื่อนรวมงาน

หากมีเหตุการณที่เกี่ยวของกับเยาวชนเกิดขึ้นหรือ
หลีกเลี่ยงไดอยางหวุดหวิด อาจจะเปนการบงชี้วาตองมีการ
อบรมเพิ่มเติม การอบรมสามารถเปนเครื่องมืออันสําคัญสําหรับ
การตอบสนองตอเรื่องที่กังวล การตระหนักถึงแนวโนมใหม ๆ ที่
อาจจะเปนอันตรายตอความปลอดภัยของผูรวมโปรแกรม หรือ
การแบงปนวิธีปฏิบัติและการสนับสนุนที่ดีที่สดุ

การตรวจสอบและการกํากับดูแล

การสรางวัฒนธรรมแหงความสํานึกในความรับผิดชอบ โดยการ
ควบคุมดูแลอาสาสมัครและผูร วม
โปรแกรมอยางใกลชิดสามารถชวยใหคน
หนุมสาวปลอดภัยและปองกันการ
กลาวหาผิด ๆ เมื่อผูคนรูวา พวกเขาถูก
กํากับดูแลสอดสอง พวกเขามักจะมี
ปฏิสัมพันธในทางที่ไมเหมาะสมนอยลง
ทานจึงตองมีแผนงานในการสอดสองดูแลโปรแกรมเยาวชน ไมวาจะ
ทําโดยการไปเยี่ยมแบบไมมีกําหนดการเพื่อสังเกตกิจกรรมของ
สโมสรอินเทอรแรคท หรือการพักแรมของไรลา หรือการไปเยี่ยม
ครอบครัวเยาวชนแลกเปลี่ยน ควรพิจารณาเรื่องตาง ๆ เชน
เอกสาร การเก็บรักษาบันทึกการไปเยี่ยมใหดีเปนเรื่องที่สําคัญ
รวมถึงเวลาทีไ่ ปถึงและออกจากสถานที่นั้น มีใครอยูบางและสรุป
การสังเกตการณ

ตรวจสอบการกํากับดูแลของผูใหญใหเพียงพอ ตรวจสอบวามี
ผูใหญนอยที่สดุ ในจํานวนที่เหมาะสมเขารวมและมีสวนเกี่ยวของ
สังเกตการมีปฏิสมั พันธ ทําการยืนยันวาคนหนุมสาวและผูใหญ
ประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม เขาแทรกแซงหรือยืนยันโดยใช
เอกสารสําหรับการประพฤติปฏิบตั ิที่ไมเหมาะสม และทําตาม
กระบวนการทีไ่ ดเขียนไวในนโยบายหลังจากสังเกตการณ
ขอขอมูลตอบกลับ เปนการยากทีจ่ ะสังเกตกิจกรรมหรืองาน
ทั้งหมด จงพัฒนาแนวทางที่ผูเขารวมและอาสาสมัครสามารถสง
ความคิดเห็นของพวกเขามาใหทาน การสํารวจแบบไมตองแสดงชื่อ
และแมแตการสนทนาอยางไมเปนทางการสามารถที่จะใหความรูสึก
ไดวาทําตามนโยบายและวิธีปฏิบัตหิ รือไม
การใหความเห็น หากทานพบเห็นพฤติกรรมอันไมเหมาะสม จง
ปฏิบัติทันทีเพื่อหยุดความประพฤตินั้น และสงเสริมใหเกิดความ
ประพฤติที่ดีอยูเ สมอ

การสนับสนุ นของผูม้ ีส่วนร่วม

ผูมีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชนของโรตารีควรจะเขาถึงเครือขาย
การสนับสนุนและทรัพยากรขอมูลขาวสาร
การตระหนักถึงการคุกคามและลวงละเมิด คนหนุมสาวตองไดรับ
ขอมูลที่เหมาะสมกับอายุซึ่งจะชวยพวกเขาในการรับรู และตอตาน
การคุกคามและลวงละเมิดเมื่อจําเปน และรูส ึกสบายใจที่จะได
รายงานปญหาตาง ๆ ทรัพยากรในการอบรมควรจะชวยผูรวม
โปรแกรมใหเขาใจถึงขอบเขตของตนเองและการใหอํานาจแกพวก
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เขาในการแสดงออกตอผูอื่นอยางมั่นใจเมื่อพวกเขามีปญ
 หา บิดา
มารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายควรจะไดรับขอมูลนีด้ วยเพื่อที่
พวกเขาจะเขาใจถึงความคาดหวังและวิธีการที่จะทําใหบุตรหลาน
ปลอดภัย
การมีสวนรวมของศิษยเกา ใชทักษะและประสบการณของอดีตผู
รวมโปรแกรม โดยขอใหพวกเขาชวยในการอบรมเมื่อเหมาะสม
ประเด็นสําคัญทีว่ ัยรุนตองเผชิญ รวมทั้งความกดดันจากเพื่อน และ
การปองกันการคุกคามและการลวงละเมิด สามารถจะสะทอน
กลับมาไดเขมขนมากขึ้นกับคนหนุม สาวเมื่อพวกเขาไดพดู คุยกับ
ผูอื่นที่มีอายุใกลเคียงกัน ศิษยเกาของโปรแกรมจะเขาใจวาการมี
สวนรวมในโปรแกรมของโรตารีเปนอยางไรและพวกเขาอาจจะ
ปรับตัวใหเขากับความทาทายในปจจุบันซึ่งคนหนุมสาวอื่น ๆ
อาจจะเผชิญหนาในโรงเรียนหรือในสถานการณทางสังคม
ทรัพยากรสนับสนุน การมีขอมูลในสิ่งที่ตองทําและใครที่จะติดตอ
ดวยในกรณีฉุกเฉินจะชวยใหผูรวมโปรแกรมและบิดามารดารูสึกวา
มีการเตรียมการ จงใหขอมูลการติดตอกับอาสาสมัครโปรแกรมที่
สําคัญทั้งชายและหญิง และทั้งอาสาสมัครโรตารีและมิใชโรตารี
(เชน ที่ปรึกษาของโรงเรียน ครูอาจารย หรืออดีตผูร วมโปรแกรม)
ควรจะรวมเอาสายดวนหรือเว็บไซตที่สามารถสงตอผูรวมโปแกรม
ไปยังการบริการในทองถิ่นรวมทั้งที่ปรึกษาวิกฤตการณการถูกขมขืน
การยับยั้งการฆาตัวตาย การสนับสนุน LGBTQ (เลสเบี้ยน เกย ไบ
เซ็กชวล คนขามเพศ คนไรเพศ) โปรแกรมการตระหนักถึงสุราและ
ยาเสพติดและหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกีย่ วของ หากเปนไปได
กําหนดสายโทรศัพทฉุกเฉินหรือพัฒนาระบบที่ใครบางคนจะ
สามารถติดตอไดเสมอเพื่อใหการสนับสนุนแกผูรวมโปรแกรม
ที่ปรึกษาโรตารี นักเรียนเยาวชนแลกเปลีย่ นแตละคนจะไดรับ
มอบหมายใหมสี มาชิกของสโมสรอุปถัมภเปนที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
ควรจะเปนเพศเดียวกันกับผูร วมโปรแกรม เขาหรือเธอจะสื่อสารกับ
นักเรียนอยางสม่ําเสมอและทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวาง
นักเรียนกับผูนําสโมสรหรือภาค ชี้แจงใหชัดเจนกับที่ปรึกษาทุกคน
วาพวกเขาเปนผูส นับสนุนของนักเรียน ไมสามารถเปนสมาชิก
ครอบครัวอุปถัมภของนักเรียนหรือมีตําแหนงที่มีอํานาจเหนือการ
แลกเปลีย่ น เชน ครูใหญของโรงเรียน หรือเจาหนาทีเ่ ยาวชน
แลกเปลีย่ น

การเก็บรักษาเอกสารและความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล
ภาคกําหนดวิธีการจัดการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของโปรแกรม
เยาวชน เชน บันทึกการฝกอบรม บันทึกการคัดกรองอาสาสมัคร
และรายงานเหตุการณตาง ๆ การพิจารณาทีส่ ําคัญรวมถึงวิธีการ
เก็บรักษาเอกสารในระดับสโมสรหรือภาค จะเก็บไวนานเทาใด และ
ใครจะเขาถึงไดบาง ศึกษากฎหมายทองถิ่นหรือปรึกษาหารือกับที่
ปรึกษาทางกฎหมายในทองถิ่นเพือ่ กําหนดแนวทางในการจัดการ
และเก็บรักษาเอกสาร
เพื่อที่จะปกปองความเปนสวนตัวของผูคน ตองยินยอมใหมีการ
เขาถึงขอมูลที่ละเอียดออนเฉพาะผูที่จําเปนตองใช ภาคควรจะเก็บ
รักษาบันทึกเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติ การสละสิทธิ์และการคัด
กรองตาง ๆ อยางปลอดภัยตามนโยบายการเก็บรักษาเอกสารและ
กฎหมายทองถิ่นที่บังคับใช ตองทําใหมั่นใจวา นโยบายการเก็บ
รักษาเอกสารทําใหภาคมีขอมูลมากเทาที่จําเปน หากเกิดกรณีที่มี
การรายงานการคุกคามหรือลวงละเมิดหลาย ๆ ปตอมา กฎเกณฑ
ในทองถิ่นเกี่ยวกับขอจํากัดจะบอกถึงการเก็บรักษาบันทึก ควรเก็บ
รักษาขอมูลที่สาํ คัญเกีย่ วกับเหตุการณดวยความระมัดระวัง และ
แบงปนเฉพาะตามทีก่ ําหนดเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงผูนําโปรแกรม
ภาคตองพัฒนาและทําตามกระบวนการในการเก็บรักษาเอกสารที่
เปนความลับของผูต องหามในการทํางานกับเยาวชนหรือจาก
สมาชิกภาพในโรตารี เมื่อผูนําภาคเปลี่ยนไป เปนเรื่องสําคัญยิ่งที่
ผูนําภาคที่จะเขามาทําหนาที่ตองรูว าพวกเขามีความรับผิดชอบใน
การจัดการกับบันทึกเหลานี้และบังคับใชขอหามตาง ๆ ภายในภาค
อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งหลังจากการที่มีการจัดแบงภาคใหม
(Redistricting)
ขอมูลทีล่ ะเอียดออนรวมถึงขอมูลที่บงชี้ตัวตนของผูรวม
โปรแกรมและอาสาสมัคร ขอมูลทางการเงิน ใบสมัครของ
อาสาสมัคร และรายงานประวัตอิ าชญากรรม การเขาถึง
ขอมูลนี้จะตองไดรับอนุญาตเฉพาะผูที่ไดรับการคัดเลือกอยาง
ละเอียดถี่ถวนสมบูรณแลว และผูที่ตองการขอมูลสําหรับ
บทบาทหนาที่ในการบริหารงานโปรแกรม เชน เจาหนาที่
เยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสรผูซึ่งคัดกรองครอบครัว
อุปถัมภ หากภาคของทานมีเว็บไซตที่รวมเอาขอมูลการติดตอ
ผูรวมโปรแกรมเอาไวดวย ตองมั่นใจวาจะตองปกปองสวนนี้
ของเว็บไซตดวยรหัส และเขาถึงไดเฉพาะผูที่มีบทบาทหนาที่
ของอาสาสมัครที่เหมาะสม
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สโมสรและภาคควรจะพิจารณารับการอนุญาตอยางเปนลายลักษณ
อักษรจากบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเพื่อที่จะถายและ
ใชรูปหรือวิดีโอของผูรวมโปรแกรม เพื่อที่จะเก็บรวบรวมและรักษา
ขอมูลการบงชี้ตัวตน และเพื่อใชในสื่อทางสังคม เว็บไซต หรือ
รูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ กับพวกเขา

การรวมตัวกันและการประกันภัย

สิ่งสําคัญลําดับแรกของการปกปองเยาวชนคือความปลอดภัยและ
ความเปนอยูดีของผูร วมโปรแกรม แตการดําเนินมาตรการในการ
ปกปองอาสาสมัคร และลดความเสี่ยงของอาสาสมัครใหเหลือนอย
ที่สุดเปนความคิดที่ดี
หนวยงานตามกฎหมาย การกอตัง้ หนวยงานตามกฎหมายแยก
ออกมาตางหากจะสามารถชวยปกปองภาค อาสาสมัครและ
โปรแกรมเยาวชนของภาคไดในระดับหนึ่ง โปรแกรมเยาวชน
สามารถรวมตัวเขาดวยกันหรือเปนแตละโปรแกรม หรือหนวยงาน
ตามกฎหมายที่เปนทางการสามารถกอตั้งไดสําหรับภาคหรือองคกร
โปรแกรมเยาวชนของหลาย ๆ ภาค หากภาคตัดสินใจที่จะผนวก
รวมโปรแกรมเยาวชนเพื่อแยกสวนออกไปตางหาก หรือรวมเปน
หนวยงานของภาครวม เปนเรื่องสําคัญทีผ่ ูวาการภาคหรือผูแทนที่
ไดรับการแตงตั้งที่จะตองทําหนาที่ในคณะกรรมการบริหารของ
หนวยงานตามกฎหมายนั้น โรตารีสากลมีนโยบายการรวมภาคและ
ภาครวมเพื่อที่จะดํารงรักษาไวซึ่งอํานาจหนาที่ของภาคในกลุมตาม
กฏหมายเหลานั้น และเพื่อปกปองเจาหนาที่ของกลุม หากทานมี
คําถามเกี่ยวกับนโยบายเหลานี้ ใหติดตอผูแ ทนหนวยงานสนับสนุน
สโมสรและภาค (CDS) ที่โรตารีสากล
การประกันความรับผิด การประกันความรับผิดจะปกปององคกร
จากการเรียกรองคาเสียหายและคดีความทีก่ ลาวหาจากความ
ประมาทละเลยขององคกรนั้น ลูกจางหรืออาสาสมัคร อยางนอย
ที่สุด การประกันนี้ควรจะคุมครองการเรียกรองคาเสียหายทีเ่ กิดขึ้น
จากการบาดเจ็บทางกายหรือความเสียหายของทรัพยสิน สโมสร
และภาคโรตารีในสหรัฐทั้งหมดจะไดรับการประกันความรับผิดโดย
อัตโนมัติ สโมสรและภาคนอกสหรัฐจะตองทําประกันคุม ครองเอง
ไมวาจะอยูในสถานที่ใด ครอบครัวอุปถัมภเยาวชนแลกเปลี่ยนควร
จะปองกันตัวเองโดยการมีประกันความรับผิดสวนบุคคล
เอกสารทางกฎหมาย โปรแกรมเยาวชนของโรตารีจะตอง
กําหนดใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของเยาวชน
อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรใหบุตรหลานเขารวมในโปรแกรม

การอนุญาตนีจ้ ะชวยปกปององคกรตามกฎหมาย และเปน
หลักประกันวาบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายยินยอมตอ
การมีสวนรวมในโปรแกรม
ภาคที่ประกอบดวยหลาย ๆ ประเทศ ในบางครั้งตองเผชิญกับ
ความทาทายในการตั้งหนวยงานแยกออกมาตามกฎหมาย
และการซื้อประกันความรับผิดทั่วไป แมวาภาคทุกภาคจะ
ไดรับการสงเสริมใหหารือกับผูมีวิชาชีพทางประกันและ
กฎหมายในทองถิน่ แตที่สําคัญเปนพิเศษคือภาค
ซึ่งประกอบดวยหลายประเทศควรจะขอ
คําแนะนําจากมืออาชีพเพื่อกําหนดวาจะ
ปกปองพื้นที่ทั้งหมดในภาคที่มีสว นรวมในโปรแกรม
อยางไร

การเดินทางของเยาวชน

สโมสรและภาคโรตารีอาจจะเสนอโอกาสใหผรู วมโปรแกรมเดินทาง
ออกนอกชุมชนที่พักอาศัย ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดคือโปรแกรม
เยาวชนแลกเปลี่ยน โปรแกรมอื่น ๆ รวมถึงการเดินทางเพื่อเรียนรู
การบําเพ็ญประโยชนสําหรับอินเทอรแรคเทอร หรือแคมปไรลา
ระหวางประเทศ ในขณะที่ประสบการณเหลานีจ้ ะเสริมสรางคุณคา
ใหแกชีวิตของคนหนุมสาว การเดินทางทุกประเภทมีความเสี่ยงเปน
ธรรมชาติสําหรับทั้งผูรวมโปรแกรม สโมสรและภาคโรตารีที่มีสวน
เกี่ยวของ
ผูใหญตองไมพาผูรวมโปรแกรมแมแตหนี่งคนเดินทางโดย
ยานพาหนะ โดยปราศจากการอนุญาตอยางชัดเจนลวงหนาของ
บิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูรวมโปรแกรม
อยางนอยที่สุด องคกรจะตองไดรบั การอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรจากบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย และให
รายละเอียดของโปรแกรมแกพวกเขา การอนุญาตนั้นมักจะเปนทาง
อีเมล แตภาคอาจจะตัดสินใจวาตองการเอกสารเปนอยางอื่น เมื่อผู
รวมโปรแกรมเยาวชนเดินทางออกนอกประเทศ หรือเดินทางไกล
กวา 240 กิโลเมตรหรือ 150 ไมลจากบานที่อาศัยอยู พวกเขาควร
จะมีการประกันอยางเพียงพอสําหรับชวงเวลาของการเดินทางซึ่ง
รวมการคุม ครองในการรักษาพยาบาลและการอพยพฉุกเฉิน การสง
ศพกลับและการรับผิดตามกฎหมายในจํานวนที่พอใจของสโมสร
และภาคที่จัดการเดินทาง
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อยางไรก็ตาม เมื่อการเดินทางของเยาวชนถูกจัดขึ้นหรือบริหาร
งานโดยสโมสรหรือภาคตางประเทศ เชน เมื่อสมาชิกโรตารีใน
ตางประเทศถูกขอใหเปนเจาภาพการมีสวนรวมของเยาวชนหรือ
เตรียมการสําหรับการเปนเจาภาพ/ผูอุปถัมภ จะถือวาเปนกิจกรรม
ของเยาวชนแลกเปลี่ยน กิจกรรมเหลานี้นํามาซึ่งความเสี่ยง ความ
รับผิดชอบเปนพิเศษและตองบริหารจัดการโดยผานคณะกรรมการ
เยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค โดยสโมสรและภาคที่มสี วนรวมตองทํา
ตามขอกําหนดของการรับรองตามประมวลนโยบายของโรตารี
สําหรับโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่ น

กิจกรรมการพักแรม

การเดินทางของเยาวชนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัก
แรมคางคืนตองมีขอระมัดระวังเพิม่ เติม ทั้งนี้ มีความเสี่ยงที่มี
ลักษณะเฉพาะสําหรับเยาวชนและอาสาสมัครเพราะมักจะเกี่ยวของ
กับการเปลีย่ นเสื้อผา การอาบน้าํ เวลาที่มไิ ดกําหนดแนนอน และ
การผสมผสานผูรวมโปรแกรมตางเพศตางวัย ผลก็คือจะตองมีการ
กํากับดูแลเพิม่ ขึ้น
นอกเหนือจากการบังคับใชนโยบายโรตารีในการเดินทางของ
เยาวชนแลว ภาคหรือสโมสรที่จัดกิจกรรมพักแรมตองทําตาม
คําแนะนําเหลานี้สาํ หรับการกํากับดูแล อํานวยความสะดวก
สําหรับการพักแรมและจัดเตรียมการพักคางคืน
การกํากับดูแล
 คัดกรองและอบรมอาสาสมัครผูใหญทุกคนที่จะพักแรมกับ
เยาวชนลวงหนา พูดคุยเกีย่ วกับกระบวนการความปลอดภัย
การปองกันการคุกคาม และการจัดการเหตุดวนและ
วิกฤตการณ
 ปองกันการติดตอของบุคคลทีม
่ ิไดกํากับดูแลทั้งหมด รวมถึงการ
ติดตอระหวางเยาวชนหรือการติดตอระหวางเยาวชนกับผูใหญ
ตองมีผูรวมโปรแกรมเยาวชนอยางนอย 2 คนอยูดวยกัน หากมี
อาสาสมัครผูใหญเพียงคนเดียว หรือมิเชนนั้น ตองมีผูใหญ 2
คน ไปเปนเพื่อนเยาวชน 1 คน
 จัดการประชุมกับอาสาสมัครทั้งหมดเพื่อทบทวนนโยบายและ
กระบวนการ และพูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยงทั่วไปของการ
เดินทางพักแรม รวมทั้งความเสีย่ งเฉพาะกิจกรรม
 กําหนดสัดสวนการกํากับดูแลที่เหมาะสมกอนกิจกรรม และทํา
ใหมั่นใจวาจะมีอาสาสมัครเพียงพอสําหรับการกํากับดูแลที่
เหมาะสม

 มอบหมายอาสาสมัครใหดูแลกลุมผูรวมโปรแกรมเฉพาะกลุม

พวกเขาควรจะสํานึกในความรับผิดชอบตอทุกคนในกลุมอยู
เสมอตลอดชวงเวลาของกิจกรรม
 จัดใหอาสาสมัครนอนเปนกะ เพื่อที่พวกเขาจะกํากับดูแลผูรวม
โปรแกรมในระหวางชั่วโมงของการหลับนอนได
สิ่งอํานวยความสะดวก
 อธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตทางกายภาพ สิ่งอํานวยความ
สะดวกและหรือพื้นที่ซึ่งจะมีกิจกรรมพักแรม ชี้แจงให
อาสาสมัครและผูรวมโปรแกรมเยาวชนไดทราบ
 มอบหมายใหอาสาสมัครดูแลสอดสองพื้นที่ซึ่งมีความเสีย
่ งสูง
เชน หองน้ํา ทางเขา ทางออก หองโถง บันได หองที่มิไดปด
ล็อค หองเรียน สํานักงานหรือสถานที่อื่น ๆ ซึ่งไมอยูในเสนทาง
 กําหนดกระบวนการที่ปลอดภัยเพื่อการอาบน้ําและใชอุปกรณ
หองสวม ตัวอยางเชน หากมีผรู วมโปรแกรมหลายคนตองการใช
หองสวมในเวลาเดียวกัน ตองอนุญาตใหมผี ูรวมโปรแกรมเพียง
หนึ่งคนในแตละหองในชวงเวลาหนึ่ง และวางแผนใหแตละกลุม
อายุใชหองน้ําในเวลาตางกัน อาสาสมัครผูใหญไมควรจะอาบน้าํ
หรือใชหองสวมรวมกับผูรวมโปรแกรม แตควรจะกํากับดูแลจาก
นอกหองอาบน้ําหรือบริเวณที่อาบน้ํา
การจัดเตรียมการพักคางคืน
 เมื่อเปนไปได ตองจัดเตรียมพื้นที่การหลับนอนตามอายุและเพศ
เปนเรื่องสําคัญเชนกันที่จะตองพิจารณาถึงการบงชี้เพศของผู
รวมโปรแกรมและเพศวิถี และทํางานรวมกับบิดามารดาหรือ
ผูปกครองตามกฎหมายเพื่อการจัดเตรียมการที่เปนไปตามความ
ตองการของทุกคน
 ผูรวมโปรแกรมตองมีเตียงของตนเองเสมอและอาสาสมัครตองมี
หองของพวกเขาเอง หากจําเปนตองใชหองรวมกัน ตองมั่นใจวา
มีผูใหญเพียงพอที่จะดูแลควบคุมผูร วมโปรแกรม ตองไมยินยอม
ใหผูรวมโปรแกรมคนหนึ่งและผูใหญคนหนึ่งแบงปนพื้นที่ในการ
พักแรมและตองทําใหมั่นใจวาเยาวชนและผูใหญเปลีย่ นเสื้อผา
และใชอุปกรณอํานวยความสะดวกในหองสวมแยกออกจากกัน
หารือกับองคกรบริการเยาวชนในทองถิ่นเพื่อกําหนด
มาตรฐานการดูแลสถานที่ซึ่งทานพักอาศัย และเรียนรูใหมาก
ขึ้นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการพักแรมคางคืน
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ความปลอดภัยในระบบออนไลน์

อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือที่ทรงพลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ
โปรแกรมเยาวชน สามารถใชเพื่อสงเสริมโปรแกรม เพื่อสื่อสารกับ
มิตรสหายและครอบครัวในระหวางอยูตางประเทศ และแมแตเก็บ
และรักษาขอมูลของอาสาสมัครและผูร วมโปรแกรม แตมันยังเปน
ตนเหตุของความเสี่ยงที่ผรู วมโปรแกรมตองระมัดระวัง เนื่อง
จากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงไมมีนโยบายเพียง
หนึ่งเดียวที่จะครอบคลุมปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
อินเทอรเน็ตได แตละโปรแกรมควรจะพิจารณาความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได แลวจึงพัฒนานโยบายที่จัดการกับความเสี่ยงนั้น
พิจารณาวาการใชอินเทอรเน็ตอาจจะเปนภัยตอความปลอดภัยของ
อาสาสมัครหรือผูร วมโปรแกรมในแนวทางเหลานี้หรือไม
ความปลอดภัยทางกาย — ความเปนอิสระจากการถูกทํารายหรือ
อันตรายทางรางกาย
ความปลอดภัยทางจิตใจ — ความเปนอิสระจากความโหดราย
การลวงละเมิดและการสัมผัสสิ่งที่อาจจะรบกวน
ความปลอดภัยของชื่อเสียงและความปลอดภัยทางกฎหมาย —
ความเปนอิสระจากการไมเปนที่ตอ งการของสังคม การศึกษา
วิชาชีพ และผลที่ตามมาทางกฎหมาย
ความปลอดภัยของการบงชี้ตัวตน ทรัพยสินและชุมชน —
ความเปนอิสระจากการลักขโมย การบงชี้ตัวตนหรือทรัพยสิน
โดยการพัฒนานโยบายความปลอดภัยทางระบบออนไลนซึ่ง
ระบุวิธีการจัดการขอมูลออนไลนและการใชอินเทอรเน็ต
โปรแกรมสามารถบงชี้ความเสี่ยงและมาตรการที่จําเปนเพื่อ
การหลีกเลี่ยง ตัวอยางเชน เนื่องจากเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตสวน
ใหญอยูในโดเมนสาธารณะ มาตรการใดที่จะสามารถลดความเสี่ยง
เกี่ยวกับชื่อเสียงหรือทางกฎหมายของผูรวมโปรแกรมเยาวชนและ
อาสาสมัครไดบาง การแกไขปญหาอยางหนึ่งคือการอบรมพวกเขา
ถึงวิธีการใชเว็บไซตสื่อทางสังคม และใหความรูพวกเขาเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งในการโพสตขอความทีอ่ าจจะทําลายชื่อเสียง หรือเพิม่
ความรับผิด ผูที่บริหารจัดการโปรแกรมเยาวชนมีหนาที่รับผิดชอบที่
จะเขาใจถึงกฎหมายทองถิ่นเกี่ยวของกับความเปนสวนตัวของขอมูล
และการใชอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของกับเยาวชน และเพื่อดูวาผูรวม
โปรแกรมยอมทําตามกฎหมายทองถิ่น

สําหรับสโมสรอินเทอรแรคทในโรงเรียน ผูอุปถัมภไดรับการ
สนับสนุนใหนํานโยบายการสื่อสารหรืออินเทอรเน็ตของโรงเรียน
มาใช
หากทานสงสัยวาขอมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมเยาวชนหรือผูรวม
โปรแกรมเยาวชนมีความเหมาะสมที่จะสงอีเมลหรือโพสตสาธารณะ
หรือไม แนวทางที่ควรพิจารณามีดงั ตอไปนี้
 รูปภาพหรือขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูรวมโปรแกรมเยาวชน
จะตองไมถูกแบงปนโดยมิไดรับอนุญาตอยางชัดเจน และเปนที่
รับรูของบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย
 เรื่องราวหรือรูปภาพเกีย
่ วกับผูร วมโปรแกรมเยาวชนตองไมถูก
แบงปนหรือโพสตจนกวาพวกเขาจะเสร็จสิ้นโปรแกรมหรือ
กิจกรรม หรือเปนผูใหญตามกฎหมาย
 ตองไมแท็ก (Tag) ผูเยาวหรือแบงปน username หรือ
ดําเนินการออนไลนซึ่งอาจจะเปนการคุกคามความปลอดภัย
ดวยการเปดเผยความสนใจ รวมทัง้ สถานที่ที่พวกเขาไปเยือน
บอย ๆ

การจัดการวิกฤตการณ์

แมวาสถานการณฉุกเฉินอาจจะเกิดขึ้นไดยาก แตผรู วมโปรแกรม
เยาวชนอาจจะมีความเสี่ยงเปนพิเศษในระหวางที่เกิดวิกฤตการณ
ทางธรรมชาติหรือวิกฤตการณที่มนุษยสรางขึ้น วิกฤตการณอาจจะ
เกิดขึ้นเมื่อทานมิไดคาดคิดหรือตองการการตอบสนอง
โดยทันที ดังนั้น การเตรียมการจึงเปนเรื่องที่จําเปน
ตองระมัดระวังภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นไดกับผูรวม
โปรแกรม ดังนั้น ทานสามารถวางแผนลวงหนาวา
จะตอบสนองอยางไร
ประเภทของวิกฤตการณ
อุบัติเหตุ รถชนกัน อาหารเปนพิษ ไฟไหมบาน การหกลม ฯลฯ ที่
ตองการการการรักษาพยาบาลอยางจริงจัง
ความรุนแรง การกระทําทางกายและคําพูดทีร่ ุนแรง ซึ่งอาจจะไม
เลือกเปาหมายหรือมุงเปาหมายไปที่บุคคลหรือกลุมคนตามเพศ เชื้อ
ชาติ ภูมิหลัง หรือสมาคม
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภูมิภาคทีแ่ ตกตางกันทั่วโลกอาจจะออนไหว
ตอการเกิดอันตรายทางธรรมชาติที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงไฟปา
สึนามิ และแผนดินไหว

แนวทางในการปกป้ องเยาวชนของโรตารี | กระบวนการปกป้ องและคุม้ ครองเยาวชน

15

ความไมแนนอนทางการเมือง ความไมมั่นคงของรัฐบาลที่กําลัง
เกิดขึ้น หรือการกอกบฏ หรือปฏิวตั ิในทันทีทันใด สามารถนําไปสู
การจลาจลและความรุนแรงอื่น ๆ
การเกิดโรคระบาด การระบาดของโรคที่ติดตอไดซึ่งอาจจะ
แพรกระจายในอัตราทีผ่ ิดปกติ การระบาดใหญคือการระบาดที่
แพรกระจายไปทั่วโลก โรตารีแนะนําเปนอยางยิ่งวาทุกภาคควรจะมี
แผนจัดการวิกฤตการณ และโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับ
โปรแกรมเยาวชน เนื่องมาจากความเปราะบางของผูรวมโปรแกรม
การเตรียมการชวยใหสมาชิกโรตารีตอบสนองตอเหตุการณไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ลดผลกระทบ สรางความมั่นใจ
ใหแกทุกคนที่เกี่ยวของ และฟนคืนสูสภาพปกติ
วิกฤตการณอาจจะแพรกระจายในวงกวางหรืออาจจะเปน
ผลกระทบโดยตรงกับเพียงบุคคลเดียว ผูคนอาจจะไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตการณซึ่งเกิดขึ้นในที่หางไกลได สิ่งที่เหมือนกันของ
วิกฤตการณทุกประเภท คือ ทําใหเกิดความตึงเครียด ความวุนวาย
และความเจ็บปวด
การสรางแผนจัดการวิกฤตการณ
ทีมงานจัดการ มอบหมายทีมจัดการวิกฤตการณซึ่งประกอบ
ดวยผูนําภาค ผูแทนสโมสรและผูเชี่ยวชาญที่จะตอบสนองอยาง
รวดเร็วในเรื่องฉุกเฉิน สรางหลักประกันวาทีมงานเขาใจหนาที่ความ
รับผิดชอบ รวมทั้งวิธีการที่จะสื่อสาร และวิธีการที่ทานจะทําให
มั่นใจวาผูรวมโปรแกรมปลอดภัยและมีผูที่รับผิดชอบ จัดใหทีมงาน
เขาถึงขอมูลที่จําเปน เชน ขอมูลการติดตอผูร วมโปรแกรมและ
ขอมูลการติดตอฉุกเฉิน เอกสารประกันภัยและเอกสารนโยบาย ทุก
คนที่ทํางานกับโปรแกรมเยาวชนควรรูวาจะติดตอกับใครในกรณีที่
เกิดเรื่องฉุกเฉิน

สุขภาพ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของผู
รวมโปรแกรมเยาวชน เปนเรื่องทีส่ ําคัญลําดับสูงสุดเมื่อจัดการ
กับวิกฤตการณ การพิจารณาลวงหนาวาองคประกอบใดที่ควร
จะทําใหยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมของโปรแกรมที่วางแผนไว
แลวทั้งหมดออกไปในทันทีเปนเรื่องที่สําคัญ ควรพิจารณาวา
หลักเกณฑใดที่จําเปนตองทําเพื่อที่จะกลับมาดําเนินการไดอยาง
ปลอดภัยดวย
กระบวนการ กําหนดกระบวนการในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่คาด
เดาได เชน ใหผูบริหารแคมปไรลาทบทวนเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟ
และดานการแพทย และแผนการตอบสนองภัยพิบัติอื่น ๆ กับ
อาสาสมัครและผูรวมโปรแกรม กําหนดที่พักพิงเมื่อเกิดภัยพิบัติ
เรียนรูวามีโรงพยาบาลใดที่จะใหบริการดานการฉุกเฉินไดดีที่สุด
พิจารณาวาตองมีบริการแปลภาษาหรือไม และสํารวจวามี
ทรัพยากรของภาครัฐจัดไวใหหรือไม
การสื่อสารกับสื่อ เปนการดีที่สดุ ที่จะมอบหมายใหบุคคลหนึ่ง
ทํางานกับสื่อ ตอบขอสอบถามในทันทีและใหขอมูลที่ถูกตองเทานั้น
จงมองการสัมภาษณวาเปนโอกาสในการสื่อสารเรื่องที่สําคัญและสื่อ
ขอความที่ทําใหกังวลนอยลง ทําใหมั่นใจวาไดรายงานแกโรตารี
สากลเพื่อขอรับความชวยเหลือเกีย่ วกับคําถามตางๆ ของสื่อ
คาใชจายตาง ๆ การจัดการกับเหตุฉุกเฉินอาจจะนําไปสูคาใชจายที่
สูงและเกิดขึ้นในทันทีทันใด พิจารณาวาจะจายเงินสําหรับ
วิกฤตการณอยางไร จงพิจารณากอตั้งกองทุนฉุกเฉินของภาค

การสื่อสาร กําหนดกระบวนการในการเผยแพรและรวบรวมขอมูล
และสภาพการณในปจจุบัน อาจจะมีความจําเปนที่ตองแจงบิดา
มารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูมีสวนรวมที่เปนเยาวชน
ผูวาการภาค ตํารวจ โรตารีสากล สถานทูตและบริษัทประกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสถานการณ
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การตระหนักรู ้
และการป้ องกัน
สร้างวัฒนธรรมของความปลอดภัย

ทุกคนเปนสวนหนึ่งของการสรางวัฒนธรรมที่ปลอดภัยสําหรับผูร วม
โปรแกรมเยาวชนของโรตารี ในการสรางวัฒนธรรมแหงความ
ปลอดภัยควรดําเนินการดังนี้
กําหนดมาตรฐานและนโยบายที่ชัดเจน การกําหนดนโยบายที่
ชัดเจนทําใหทานมีจุดเริ่มตนที่มั่นคงในการสื่อสารความคาดหวัง
ของพฤติกรรม กําหนดพฤติกรรมที่ยอมรับได รางการตอบโต
พฤติกรรมทีไ่ มสามารถรับได เพื่อใหพรอมที่จะตระหนักรูและ
จัดการดวยความมั่นใจเมื่อมีพฤติกรรมนั้น ๆ เกิดขึ้น
บังคับใชมาตรฐานและนโยบายเหลานั้น เมื่อทานจัดการกับ
พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมในทันที หมายถึงทานไดสงสารออกไปวา
กฎระเบียบตางๆ บังคับใชกับทุกคน และการฝาฝนกฎระเบียบใดก็
ตามจะไมมีการอดกลั้น สํานึกในความรับผิดชอบนี้เปนหลักประกัน
ใหผูรวมโปรแกรมและครอบครัววาโรตารีคํานึงถึงความปลอดภัย
ของเยาวชนอยางจริงจัง
จัดการอบรมบอย ๆ จัดการอบรมที่เฉพาะเจาะจง มีความ
เกี่ยวเนื่องและสม่ําเสมอใหแกผูรวมโปรแกรม ครอบครัวและ
อาสาสมัคร

ใหความใสใจกับสัญญาณเตือน ไมเพียงแตทุกคนตองเตรียมตัวที่
จะตระหนักถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเทานั้น แตผรู วมโปรแกรม
ครอบครัวและอาสาสมัครตองรูส ึกถึงความมีพลังที่จะปฏิบตั ิดวย
การขัดขวางพฤติกรรมที่ทําใหทานเกิดความกังวลเปนการบอกแก
ผูกระทําความผิดวา การกระทําของพวกเขาถูกสอดสองดูแล มันยัง
ชวยใหผูที่มีความตั้งใจดีที่ปฏิบัติในแนวทางที่ไมไดตั้งใจ ซึ่งอาจจะ
เปนอันตราย และสามารถปองกันพวกเขาจากการถูกกลาวหาใน
เรื่องของการคุกคามและการลวงละเมิดทางเพศอีกดวย
รายงานพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและการคุกคามอยางจริงจัง
วิธีการที่ทานตอบสนองตอพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม หรือการ
รายงานการคุกคามและการลวงละเมิด มีผลกระทบโดยตรงตอ
อันตรายที่เกิดจากพฤติกรรมเหลานั้นมากนอยเพียงใด การมี
ปฏิกิริยาโตตอบทันทีในความหวงใยใดๆ หรือการรายงานการ
คุกคามเปนสิ่งจําเปนยิ่ง มันอาจจะไมไดปองกันอันตรายตอเยาวชน
คนหนึ่งตอไปเทานั้น แตยังลดความเสียหายตอชื่อเสียงของสโมสร
ภาคและโรตารีอีกดวย

ขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างผูใ้ หญ่และเยาวชน

ทําใหมั่นใจวาทุกคนเขาใจหนาทีร่ ับผิดชอบของตนเอง สมาชิก
อาสาสมัครที่มิใชสมาชิกและเยาวชนเองตองเขาใจบทบาทและ
หนาที่รับผิดชอบของตน เพื่อเปนหลักประกันในความปลอดภัยของ
ผูรวมโปรแกรม ถึงแมวาเขาเหลานั้นจะไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับ
โปรแกรมเยาวชน ก็ตองเขาใจวาพวกเขามีหนาที่รับผิดชอบที่จะ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ตระหนักรูถึงสัญญาณของการคุกคาม
หรือการลวงละเมิด และวิธีการรายงานพฤติกรรมที่นากังวลหรือขอ
กลาวหาของการคุกคามหรือการลวงละเมิด หากพวกเขาตระหนักรู

การที่ทั้งผูใหญและเยาวชนเขาใจถึงขอบเขตพฤติกรรมที่เหมาะสม
เปนเรื่องสําคัญ และรูถึงวิธีการบอกกลาวแกผูอื่นเมื่อขอบเขต
สวนตัวของตนหรือขอบเขตที่กําหนดโดยนโยบายถูกกาวลวง ตลอด
ทั้งบทนี้ ทานจะไดเห็นตัวอยางของปฏิสัมพันธระหวางผูใหญและ
เยาวชนซึ่งมีความเหมาะสม และสวนที่ไมเหมาะสม โดยไมคํานึงวา
ใครจะเปนผูรเิ ริ่มพฤติกรรม สโมสรและภาคของทานควรจะใช
รายการเหลานี้เปนตัวอยางและพัฒนาแนวทางของตนเอง
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การมีปฏิสัมพันธทางกาย ตองขอรับการยินยอมอยูเสมอ โดยการสอบถามอีกบุคคลหนึ่งวายินยอมหรือไมกับการสัมผัสทางกายในรูปแบบ
ใด โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็ก แมแตการกอด และจงจําไววาการยินยอมอาจจะถูกถอดถอนไดเมื่อใดก็ตาม เด็ก ๆ ควรจะรูส ึกสบายใจที่จะ
พูดวาไม การเขาใจวาการสัมผัสทางกายแบบใดที่ยอมรับได สามารถชวยสงเสริมภาวะแวดลอมทีด่ ีและปลอดภัย ซึ่งจะปกปองทั้งเยาวชน
และผูใหญ
การมีปฏิสัมพันธทางกายที่ยอมรับได
(หากเหมาะสมทางวัฒนธรรมและดวยความยินยอม)
 การกอดจากดานขาง
 การตบบาหรือหลัง
 การจับมือทักทาย
 ทาทางเล็กนอยของการเห็นชอบเชน ทาทางเกี่ยวกับมือ หรือการ
ปรบมือ



การมีปฏิสัมพันธทางกายที่ยอมรับไมได
(ไมวาจะดวยการยินยอมหรือไมก็ตาม)
 การกอดโดยการสัมผัสทั้งรางกาย
 การจูบริมฝปาก
 การแสดงอาการทางกายถึงความรักใครในสถานที่ที่อยูลําพัง
 การนั่งตัก
 มวยปล้ํา
 การขี่หลังหรือไหล
 การจั๊กจี้
 การนวด
 การแสดงการชื่นชอบทางกายในรูปแบบใดก็ตามทีไ่ มพึงประสงค
 การจับกน เอว อกหรืออวัยวะสืบพันธุ
 การสัมผัสทางเพศในรูปแบบใดก็ตาม



การมีปฏิสัมพันธทางวาจา การมีปฏิสัมพันธทางวาจาที่เหมาะสมระหวางผูใหญและเยาวชนมีความสําคัญเทียบเทาการรักษาขอบเขตทาง
กายที่เหมาะสม
การมีปฏิสัมพันธทางวาจา
ที่รับได
 การบังคับในทางบวก
 ตลกขบขันทั่ว ๆ ไป
 การใหกําลังใจ
 การสรรเสริญ



การมีปฏิสัมพันธทางวาจา
ที่ยอมรับไมได
 การเรียกใครบางคนดวยชื่อ
 ผูใหญแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับการมีประสบการณทาง
เพศหรือปญหาสวนตัวกับผูรวมโปรแกรมที่เปนเยาวชน
 ผูใหญขอใหเยาวชนเก็บเรื่องใดก็ตามเปนความลับ
 คําสบถ
 ตลกขบขันเกี่ยวกับการเลือกปฏิบต
ั ิหรือตลกขบขันทางเพศ
 การทําใหผูหนึ่งผูใดเกิดความอับอายหรือทําใหต่ําตอย
 ภาษารุนแรงที่อาจจะทําใหตื่นตกใจ ขมขู หรือดูหมิ่นเยาวชน
 การตั้งขอสังเกตในทางลบเกี่ยวกับผูรวมโปรแกรมหรือครอบครัว
วัฒนธรรม ศาสนา การบงชี้เพศ เพศวิถีหรือภูมิหลัง
 การเสนอความคิดเห็นหรือชื่นชมรางกายของบุคคล หรือการ
พัฒนาของรางกาย
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การมีปฏิสัมพันธหนึ่งตอหนึ่ง เมือ่ ผูใหญและผูร วมโปรแกรมใชเวลาดวยกันเพียงลําพัง 2 คน อาจจะออกทาทางที่ทําใหทั้งสองคนมีความ
เสี่ยงสูงขึ้นเกี่ยวกับการคุกคามหรือการลวงละเมิดสําหรับเยาวชน และความเสีย่ งที่จะถูกกลาวหาถึงพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมสําหรับ
อาสาสมัคร ปรึกษาหารือกับองคกรที่ใหบริการเยาวชนอื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อปรับปรุงนโยบายของภาคเกีย่ วกับจุดเชื่อมของบุคคลในบริบทอื่นๆ
ตัวอยางเชน ทานอาจจะพิจารณาใหผูใหญขอรับความยินยอมในการใชเวลากับเยาวชนเพียงหนึ่งคนลวงหนา ผูใหญอีกคนหนึ่งอาจจะเก็บ
รายละเอียดของการพบปะและเชิญใหสังเกตการณหรือเขารวมการพบปะโดยมิไดแจงลวงหนา จงระมัดระวังเปนพิเศษในการจํากัดการ
สัมผัสทางกายเมื่อทานอยูกับผูร วมโปรแกรมเพียงคนเดียว เพื่อปกปองเยาวชนหรือผูที่ผานไปมาจากการแปลความหมายในความตั้งใจของ
ทานผิดไป หรือกลาวหาถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม



การมีปฏิสัมพันธ
ที่ยอมรับได



 การพบปะในสถานทีส
่ าธารณะซึ่งผูอื่นอยูดวย

 พบปะในหองเรียน สํานักงาน หรือสถานที่กึ่งเปนสวนตัวหรือเปน

สวนตัวอื่นๆ หากทานเปดประตูทงิ้ ไวและบอกกลาวแกผูใหญอีก
คนหนึ่งลวงหนา
 การพบปะที่บานหรือสถานที่สวนตัวอื่น หากไดรับความยินยอม
ลวงหนา (ตัวอยางเชน การเตรียมการของครอบครัวอุปถัมภ
เยาวชนแลกเปลี่ยน)

การมีปฏิสัมพันธ
ที่ยอมรับไมได

 การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวกับการพักแรมคางคืนทีไ่ มไดรับ

การอนุมัติ หรือการใชหองอาบน้ําหรือหองสวมรวมกัน
 การขนสงเยาวชนเพียงหนึ่งคนเทานั้นในยานพาหนะโดยมิไดรับ
อนุญาตลวงหนาจากผูใหญอีกคนหนึ่ง

การมีปฏิสัมพันธทางอิเล็กทรอนิกสและออนไลน การสื่อสารกับผูร วมโปรแกรมโดยการสงขอความทางโทรศัพท อีเมล สื่อทางสังคม หรือ
โทรศัพทสวนตัว เปนความทาทายใหมตอความปลอดภัยของผูรวมโปรแกรม องคกรที่ใหบริการเยาวชนมากมายหามการสงขอความสวนตัว
หรือพูดคุยออนไลนระหวางผูใหญกับเยาวชน และกําหนดใหผูใหญสง สําเนาการสื่อสารใหอาสาสมัครอีกคนหนึ่ง



แนวทางสําหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส
กับผูรวมโปรแกรม

 ทําสําเนาหรือสงใหอาสาสมัครอีกคนหนึ่ง หรือบิดามารดา


หรือ

ผูปกครองของผูรวมโปรแกรม
 สื่อสารกับผูร วมโปรแกรมหลาย ๆ คนในกลุมปด หรือใชเว็บไซต
หรือเพจสื่อทางสังคม ซึ่งสาธารณะชนมองไมเห็น
 ที่ปรึกษาและบิดามารดาเจาภาพ/อุปถัมภอาจจะยินยอมใหมีการ
แลกเปลีย่ นขอความกับผูรวมโปรแกรมโดยไมมีการกํากับดูแล
หากพวกเขาไดรับอนุญาตลวงหนาจากผูนําโปรแกรม

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสกับผู
รวมโปรแกรม

 ความคิดเห็นที่รุนแรง บีบบังคับ

คุกคาม ขมขู ทําใหเสื่อมเสีย

หรือทําใหอับอาย
 คําสนทนาหรือรูปภาพทางเพศ
 ขอความสวนตัวระหวางอาสาสมัครกับเยาวชนโดยไมไดรับ
อนุญาตลวงหนา
 การแสดงรูปภาพของเยาวชนที่รวมโปรแกรมบนไซตสื่อทาง
สังคมโดยไมไดรับการยินยอมจากบิดามารดา
 การแสดงขอคิดเห็นที่ไมเหมาะสมเกี่ยวกับรูปภาพ
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การใหของขวัญ โดยปกติแลวของขวัญจะแสดงถึงความหวงใยและมิตรภาพ แตเพราะการใหของขวัญสามารถใชเปนการเตรียมการใครบาง
คนเพื่อการคุกคามได การกําหนดแนวทางการใหของขวัญสําหรับโปรแกรมเยาวชนจึงเปนเรื่องที่สาํ คัญ
การใหของขวัญ
ที่ยอมรับได
 ใหของขวัญหรือรางวัลแกผรู วมโปรแกรมทั้งกลุม

 ใหรางวัลหรือการยกยองอื่น ๆ ในงานหรือในสถานที่ที่อยูเปน
กลุม
 ใหของขวัญแกผูรวมโปรแกรมเพียงคนเดียวหรือกลุมเล็ก ๆ
โดยการอนุญาตลวงหนาจากบิดามารดาหรือผูใหญคนอื่น



การใหของขวัญ
ที่ยอมรับไมได
 ใหของขวัญหรือรางวัลแกผรู วมโปรแกรมเพียงคนเดียวหรือ
กลุมเล็ก ๆ โดยไมไดรับอนุญาตลวงหนา
 ใหของขวัญเปนความลับ
 ของขวัญที่บงชี้หรือแสดงทางดานเพศ รวมทั้งเสื้อผา
 โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หรือเครือ
่ งมืออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ
ซึ่งตั้งใจจะใชเพื่อการสื่อสารสวนตัวระหวางผูใหญและเยาวชน
 เพชรพลอย เงินทอง หรือสิ่งของที่มีมูลคาสูง
 การเดินทางการไปเที่ยวหรือรับประทานอาหารที่ไมมีการอนุญาต
ลวงหนา
 สุรา ยาเสพติด หนังโป หรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือตองหาม



ขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างผูร้ ่วมโปรแกรม

มีขอบเขตที่มีความเหมาะสมระหวางผูใหญและเยาวชนมากมายที่ใชในหมูเยาวชนไดดวย อยางไรก็ตาม มีขอควรพิจารณาเปนพิเศษสําหรับ
ปฏิสัมพันธทางกาย และอิเล็กทรอนิกส และออนไลนระหวางเยาวชนเทานั้น การเฝาดูสัญญาณของการคุกคามหรือลวงละเมิดระหวางผู
รวมโปรแกรมมีความสําคัญอยางยิง่ เพราะมักจะถูกมองขามไปโดยงาย
ปฏิสัมพันธทางกาย ปฏิสมั พันธทางกายระหวางผูร วมโปรแกรมจะตองทําตามกฎระเบียบที่ชัดเจนซึ่งตัง้ อยูบนความเหมาะสมของ
วัฒนธรรมและโปรแกรม ตัวอยางเชน ผูรวมโปรแกรมไรลาอาจจะตองสัมผัสทางกายในระหวางกิจกรรมกลุมเพื่อสรางทีมเวิรคหรือความ
เชื่อถือ ผูรวมโปรแกรมเยาวชนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ใชเวลาสวนใหญดวยกัน มักจะพัฒนาความสัมพันธแบบเพอฝนหรือมิตรภาพที่ใกลชิด
นโยบายของทานควรจะชัดเจนวาไมอนุญาตใหมีกิจกรรมทางเพศในรูปแบบใดก็ตามในขณะที่เขารวมในกิจกรรมหรืองานของโปรแกรม แจง
แกผูรวมโปรแกรมวาขอบเขตถูกบงชี้มิใชเพื่อปกปองพวกเขาจากการพัฒนาความสัมพันธที่มีนัยสําคัญ แตเพื่อปกปองพวกเขาจากอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น และปองกันมิใหผูที่อยูใ นโปรแกรมรูสึกไมสบายใจ
การมีปฏิสัมพันธทางกายที่ยอมรับได
(หากเหมาะสมทางวัฒนธรรมและดวยความยินยอม)
 การกอดจากดานขาง
 การตบบาหรือหลัง
 การจับมือทักทาย
 ทาทางเล็กนอยของการเห็นชอบ เชน ทาทางเกี่ยวกับมือหรือการ
ปรบมือ
 การจับมือดวยเหตุผลเพื่อแสดงความรักใครฉันเพื่อนสนิทหรือ
ความสัมพันธแบบเพอฝน



การมีปฏิสัมพันธทางกายที่ยอมรับไมได
(ไมวาจะดวยการยินยอมหรือไมก็ตาม)
 การกอดโดยการสัมผัสทั้งรางกาย
 การจูบริมฝปาก
 การแสดงอาการทางกายถึงความรักใครในสถานที่ที่อยูลําพัง
 การนั่งตัก
 มวยปล้ํา
 การขี่หลังหรือไหล
 การจั๊กจี้
 การนวด
 การแสดงการชื่นชอบทางกายในรูปแบบใดก็ตามทีไ่ มพึงประสงค
 การจับกน เอว อกหรืออวัยวะสืบพันธุ
 การสัมผัสทางเพศในรูปแบบใดก็ตาม



20 แนวทางในการปกป้ องเยาวชนของโรตารี | การตระหนักรูแ้ ละการป้ องกัน

การมีปฏิสัมพันธทางอิเล็กทรอนิกสและออนไลน เทคโนโลยีมี
คุณประโยชนแตกส็ รางโอกาสในการลวงละเมิดหรือการคุกคาม
ผูอื่นดวย การขมเหงรังแกทางไซเบอรโดยการใชเครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกสรวมถึงสื่อทางสังคม ขอความทางโทรศัพทมือถือ
หรืออีเมล เพื่อหยอกลอ ทําใหอับอาย ขมขู หรือกดดันใครบางคน
เปนเรื่องที่ธรรมดามากขึ้นๆ การปองกันและสืบสวนทําไดยากเปน
พิเศษเพราะสามารถเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได ในที่ใดก็ได ควรใหความรู
แกทั้งอาสาสมัครและเยาวชนเกี่ยวกับอันตรายของการขมเหงรังแก
ทางไซเบอร และรายงานความกังวลใด ๆ ในทันที

การตระหนักถึงการคุกคามและการล่วงละเมิด

กรณีของการคุกคามและการลวงละเมิดของคนหนุมสาวอาจจะถูก
ละเลย เพราะผูใหญเพิกเฉยไมรับรู หรือเพราะพวกเขาไมเต็มใจที่จะ
เห็นเพื่อน คนรูจัก เพื่อนอาสาสมัคร หรือผูม ีวิชาชีพที่ทํางานกับ
เยาวชนเปนผูกระทําความผิด
การปกปองเยาวชนขึ้นอยูกับการตระหนักรูถึงความเปนไปไดของ
การคุกคามและการลวงละเมิด และการระแวดระวังในการปกปอง
สมาชิกโรตารีและอาสาสมัครทีม่ ิใชสมาชิกทุกคนที่ทํางานกับ
เยาวชนควรจะเขาใจอยางถองแทถึงสิ่งที่ประกอบขึ้นเปนการ
คุกคามและการลวงละเมิด และวิธที ี่จะตระหนักรูถึงสัญญาณ
พฤติกรรมไมเหมาะสมอยางรุนแรงหรือแพรกระจาย เมื่อ
พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมมีความรุนแรงหรือเกิดซ้าํ แลวซ้ําเลา
อาจจะพิจารณาไดวาเปนการคุกคามหรือการลวงละเมิด ขอสําคัญ
คือตองจดจําวาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจจะบงชี้วาผูใหญคอย ๆ
ทดสอบขอบเขตของเยาวชน กอนที่พฤติกรรมจะบานปลายขึ้นเปน
การคุกคาม
การตัดสินวาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมไดกลายเปนการคุกคามนัน้
เปนบทบาทหนาที่ของการบังคับใชกฎหมาย หากทานไมแนใจวา
บางสิ่งบางอยางควรจะรายงานหรือไม สามารถสงอีเมลไปที่
youthprotection@rotary.org
การคุกคามทางเพศ กิจกรรมทางเพศใด ๆ ระหวางผูใหญตาม
กฎหมายและเด็ก หรือผูรวมโปรแกรมเยาวชนถูกพิจารณาวาเปน
การคุกคามทางเพศ หมายรวมถึงการกดดันใครบางคนใหกระทํา
การทางเพศเพียงคนเดียวหรือกับคนอื่นซึ่งอายุหรือเพศใด ๆ ก็ตาม
โดยการบังคับ หรือกระทํากับใครบางคนที่ไมสามารถใหการ

ยินยอมได การคุกคามทางเพศอาจรวมถึงการกระทําผิดทางกาย
หรือมิใชก็ได ตัวอยางเชน
 การจูโจมทางเพศ — การสัมผัสทางเพศที่ไมยินยอมซึ่งผิด
กฎหมาย
 การกระทําผิด — โดยการใชการจูโจมทางวาจา ทําใหอับอาย
กลัว เพื่อกดดันใครบางคนใหมีสวนรวมในการกระทํา หรือดูการ
กระทําทางเพศ
 การคากามหรือการเอาเปรียบทางเพศ — ใชใครคนหนึ่งเพื่อ
ประโยชน แรงงาน ความพึงพอใจทางเพศหรือผลประโยชน
หรือรายไดสวนตัวอื่น ๆ
 การติดตามอยางลับ ๆ — การติดตอทางกายภาพหรือ
อิเล็กทรอนิกส การติดตามหรือเฝาดูใครคนหนึ่งซ้ํา ๆ เมื่อความ
สนใจนั้นไมเปนที่ยอมรับ
 การเปดเผยทีไ่ มเหมาะสม — แสดงอยางไมเหมาะสมใหเห็นถึง
รางกายของใครคนหนึ่ง หรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย
 การแอบดู — การเฝาดูบค
ุ คลทีไ่ มรูตัวหรือไมยินยอมเกี่ยวกับ
การกระทําอยางสนิทสนม เชน การเปลื้องเสื้อผา
 แสดงวัสดุอุปกรณทางเพศหรือลามกอนาจาร
 การใชวาจาที่ไมพึงประสงคอยางรุนแรงหรือวิปริต หรือการ
แตะตองทางกายในเรื่องเพศ
การลวงละเมิดทางเพศ การลวงละเมิดทางเพศรวมถึง การเกี้ยวพา
ราสี การขอใหมีการกระทําทางเพศ หรือการกระทําในลักษณะของ
เพศทั้งทางคําพูดและทางกายซึ่งไมเปนที่ตองการและควบคุมใคร
บางคนที่ไมสามารถใหความยินยอมได ในบางกรณีการลวงละเมิด
ทางเพศมากอนการคุกคามทางเพศและถูกใชโดยผูกระทําผิดทาง
เพศเพื่อทําใหเกิดความเคยชินหรือการเตรียมการคนที่พวกเขาหวัง
จะคุกคาม ตัวอยางของการลวงละเมิดทางเพศ อาทิ
 ชื่อหรือเรื่องขบขันทางเพศ อางอิงถึงกิจกรรมทางเพศ การ
ซุบซิบนินทาเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของใครคนหนึ่งหรือ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศของบุคคล ความบกพรอง
หรือความสามารถที่เหนือกวาทางเพศ
 การแสดงสิ่งของหรือรูปภาพที่เสนอแนะในเรื่องเพศ
 การชําเลืองมองและการผิวปากทางเพศ
 การแตะตองทางกายที่ไมเหมาะสม เชน ตั้งใจจะสัมผัสถูกตัว
ผูอื่น
 ทาทางที่ลามก
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การคุกคามและลวงละเมิดเพื่อน การคุกคามและการลวงละเมิด
ประเภทนี้มีความรายแรงพอ ๆ กับเมื่อผูใหญมีสวนเกี่ยวของ แต
มักจะถูกมองขามเพราะอาจจะยากที่จะตระหนักรู หรือผูที่
สังเกตเห็นอาจไมรูวิธีการจัดการ นอกจากนี้ คนหนุมสาวยังอาจ
ลังเลที่จะรายงานเรื่องนี้เพราะพวกเขากลัวการตอบโตจากเพื่อน
หรืออาจไมแนใจตัวเองวาสิ่งที่พบเห็นคือการคุกคาม
การคุกคามเพื่อนอาจจะเปนพฤติกรรมทางเพศหรือมิใชทางเพศ
และมีรูปแบบเดียวกันกับการคุกคามหรือการลวงละเมิดที่กระทํา
โดยผูใหญ
การคุกคามที่ไมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ถึงแมการคุกคามมิใชเรื่องเพศ
โดยลักษณะแตมันยังคงแสดงความเสี่ยงตอความปลอดภัยและ
ความเปนอยูที่ดีของผูร วมโปรแกรม ตัวอยางของการคุกคามที่ไมใช
เรื่องเพศอาจจะรวมถึง
 การระราน
 การคุกคามรังแก (ตอตัวบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส)
 การกดดันใหมีสวนรวมในเกมที่ไมเหมาะสม
 การทําใหละอายหรือขมขู
 พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมที่รุนแรง แพรกระจาย หรือมุงหมายจะ
ทําใหขุนเคือง
สัญญาณของการคุกคามหรือการลวงละเมิด
สมาชิกโรตารี อาสาสมัครที่มิใชสมาชิก และบิดามารดาของผูรวม
โปรแกรมเยาวชนของโรตารีจะตองเฝาดูสัญญาณของการคุกคาม
หรือลวงละเมิดทางกายและความประพฤติ สัญญาณเหลานี้
มากมาย อาจถูกพิจารณาเปนพฤติกรรมของผูใหญตามปกติ
หรือปฏิกิรยิ าที่เขาใจไดตอการเปลี่ยนครอบครัว การ
ปรับตัวทางวัฒนธรรม หรือการคิดถึงบาน ผูใหญที่มี
สวนเกี่ยวของในชีวิตประจําวันของผูรวมโปรแกรม
อยางแข็งขันจะสามารถสังเกตไดดกี วาถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางกายและพฤติกรรม และตัดสินได
วาเปนสัญญาณของการคุกคามหรือไม
ความเจ็บปวดทางกาย รูปแบบของความเจ็บปวดซ้ํา ๆ หรือความ
เจ็บปวดซึ่งไมมีคําอธิบายทีม่ ีสาระ
ความกระวนกระวาย ลําดับของความกลุมใจหรือความวิตกกังวล
รูปแบบของการย้ําคิดย้ําทํา ความกลัวบางสถานที่บางคนหรือบาง
กิจกรรม การลังเลที่จะอยูคนเดียวกับเฉพาะบุคคล ฝนรายหรือ
ปญหาการนอนหลับอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงในนิสัยการกินหรือรูปราง น้ําหนักลดหรือเพิ่ม
อยางรวดเร็วหรือสุดโตง รูปรางทีบ่ ิดเบี้ยวซึ่งในบางครั้งอาจจะมีผล
มาจากความผิดปกติของการกินอาหาร
การเพิกถอน ปญหาที่โรงเรียน ไมเต็มใจจะมีสวนรวมในกิจกรรม
นอกหลักสูตร การเก็บกด การถดถอยในความสัมพันธกับเพื่อน
หรือการอยูโดดเดี่ยว ซึ่งทั้งหมดอาจจะเปนสัญญาณของการ
ซึมเศรา
การซึมเศรา การรองไหมากเกินไป การมีอารมณขึ้น ๆ ลง ๆ อยาง
สุดโตง ประเมินคาตนเองต่ําลง การตัดแขนขาตนเอง ความคิดหรือ
ความพยายามที่จะฆาตัวตาย
การกออาชญากรรม พฤติกรรมทางอาชญากรรม ความขัดแยงกับ
เจาหนาที่ การวิ่งหนี ปญหาการเรียน หรือยาเสพติดหรือการดื่มสุรา
ความกาวราว พฤติกรรมหรือภาษาที่เปนปฏิปกษมากเกินเหตุ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับอายุ ความส่ําสอนทางเพศ หรือ
พฤติกรรมทางเพศหรือความรูเรื่องเพศซึ่งผิดปกติสําหรับอายุของ
เด็ก
พฤติกรรมที่คนหนุมสาวซึ่งถูกคุกคามแสดงออกโดยทั่วไปอาจจะ
เกี่ยวเนื่องกับปญหาทางวินัยของเยาวชนและอาจจะมีผลในการ
ปลดออกจากโปรแกรม ดังนั้น จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่จะตองเขาใจ
สาเหตุที่ผูรวมโปรแกรมกําลังมีปญหาทางดานพฤติกรรม
ลักษณะของการคุกคามและการลวงละเมิด
การตระหนักถึงรูปแบบของการคุกคามและการลวงละเมิด สามารถ
ชวยใหทานตระหนักถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการ
ละเมิดในปจจุบันหรือในอดีต
การคุกคามมิไดปรากฏทันทีเสมอไปเพราะ
 สัญญาณของการคุกคามทางกายอาจจะรักษาหายไดกอนจะ
สังเกตเห็น
 คนอายุนอยอาจจะไมแสดงออกถึงการบงชี้ทางอารมณหรือ
พฤติกรรมทั่ว ๆ ไป
 ผูคนอาจจะพบวาเปนเรื่องยากที่จะเชื่อวาใครคนหนึ่งที่พวกเขา
รูจักดีจะคุกคามเด็ก ดังนั้น พวกเขาอาจจะยกเลิกการกลาวหา
โดยปราศจากการสืบสวนอยางละเอียดถี่ถวน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อผูที่ถูกกลาวหาเปนเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว หรือ
ไดรับการนับถืออยางสูง

22 แนวทางในการปกป้ องเยาวชนของโรตารี | การตระหนักรูแ้ ละการป้ องกัน

เหตุการณสวนใหญมากมายของการคุกคามหรือการลวงละเมิดไมได
รับการรายงานเพราะ
 คนหนุมสาวมักจะลดความสําคัญและปฏิเสธเหตุการณคุกคาม
ไมทําใหเปนเรื่องใหญ หรือรายงานเหตุการณเกินความจริง
 คนหนุมสาวอาจจะรูส
 ึกวาพวกเขาจะถูกตําหนิในสิ่งที่เกิดขึ้น
กลัววาผูอื่นอาจจะไมเชื่อและเปนกังวลเกี่ยวกับผลที่อาจจะ
ตามมาจากการรายงาน
 คนหนุมสาวอาจจะกลัวที่จะทําใหผูกระทําผิดตกที่นั่งลําบาก
หรือทําใหตัวเองลําบาก หากการคุกคามเกิดขึ้นในขณะที่พวก
เขาฝาฝนกฎระเบียบหรือกฎหมาย
 ผูชายมักจะรายงานการคุกคามนอยกวาเพราะโทษตัวเอง ความ
อัปยศในสังคม หรือความกลัววาจะไมมีคนเชื่อพวกเขา และ
อาจจะถูกมองวาเปนเพศวิถีเฉพาะตัว
 มีผูคุกคามจํานวนไมมากที่ถูกดําเนินคดี
ในบางกรณี คนหนุมสาวรั้งรอที่จะรายงานการคุกคาม จนกระทั่ง
เติบโตเปนผูใหญหรืออาจจะไมไดรายงานเลย

การตระหนักรูผ้ กู ้ ระทําผิด

ผูกระทําความผิดมักจะเลือกอยางระมัดระวังและใชเลหเ หลีย่ ม
อยางชํานาญกับผูคนที่จะคุกคาม กอนที่พวกเขาจะกระทําการ
คุกคามจะตองมี 3 สิ่งคือ การเขาถึง ความเปนสวนตัว และการ
บังคับ
การเขาถึง ผูกระทําความผิดมักจะหางานอาสาสมัครหรือตําแหนง
อื่นๆ ที่ทําใหไดใชเวลากับเด็ก ๆ บางครั้งพวกเขาจะเปนมิตรกับ
บิดามารดา หรือพยายามสรางชื่อเสียงที่ดีกับบิดามารดาหรือผูนํา
อาสาสมัครเยาวชน โดยการทําใหพึงพอใจ ใหของขวัญและมีความ
เปนมิตรเปนพิเศษ
ความเปนสวนตัว ผูกระทําผิดจะมองหาโอกาสที่จะอยูต ามลําพัง
กับเด็กๆ เชน พาไปหองน้ํา เสนอที่จะขับรถไปสงหรือสอนบทเรียน
เปนการสวนตัว การพบปะในสถานที่ซึ่งผูอื่นมองไมเห็น หรืออาสา
ทํากิจกรรมขามคืน หรือกิจกรรมที่ตองอยูในชวงเวลาดึกกับเด็ก ๆ
การควบคุม ผูกระทําผิดจะทดสอบขอบเขตของเด็ก คนหาวิถีทาง
ที่จะไดรับความเชื่อถือและมักจะพยายามเปนเพื่อนกับเด็ก ๆ
มากกวาที่จะรักษาขอบเขตที่เหมาะสมระหวางผูใหญกับเยาวชน
พวกเขาอาจจะใชเลหเ หลีย่ มกับเด็กใหทําผิดกฎเพื่อที่จะมีแนวทาง
ในการขมขูหรือทําใหหวาดกลัว เมื่อเด็กพยายามจะตอตานการ
คุกคาม

ผูกระทําความผิดโดยทั่วไปจะผสมผสานอยูในสังคม
และไมสามารถบงชี้ไดดวยอายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ตําแหนง
ฐานะในชุมชน เชื้อชาติ เพศ หรือความสามารถทางความคิด
ผูกระทําผิดยังมักจะเปนบุคคลทีผ่ ถู ูกคุกคามรูจักและไวใจ
ผูกระทําความผิดทางเพศโดยทั่วไปอาจจะรวมถึง
ผูกระทําความผิดทางเพศจากสถานการณ ไมวาผูใหญหรือ
เยาวชนอาจจะละเลยหรือมองไมเห็นขอบเขตที่เหมาะสมในบาง
สถานการณ ผูกระทําความผิดเหลานี้อาจจะเริ่มตนความสัมพันธ
กับเด็กซึ่งดูเหมาะสมในระยะแรก แตกลายเปนความไมเหมาะสม
หรือคุกคาม บุคคลจําพวกนั้นอาจจะไมมีความสุข เหงา มี
ความสัมพันธที่มีปญ
 หา หรืออยูภายใตอิทธิพลของยาเสพติดหรือ
สุรา และพวกเขาอาจใชองคประกอบเหลานี้เพื่อพยายามแกตา งวา
ขาดการตัดสินใจที่ดีในการกําหนดขอบเขตที่เหมาะสม
ผูกระทําความผิดทางเพศที่ชื่นชอบเฉพาะแบบ ผูกระทําผิด
เหลานี้ในบางครั้ง หมายถึงผูที่ปลุกปล้ําทํารายเด็ก มักจะมีความชื่น
ชอบทางเพศกับเด็ก ถึงแมวาอาจจะสนใจผูใหญดวย พวกเขา
อาจจะชื่นชอบลักษณะพิเศษบางอยาง หรือบางชวงอายุ มักจะเต็ม
ใจใชเวลามากมายเพื่อที่จะทําความรูจักกับเด็ก และอบรมสั่งสอน
เด็กๆ กอนที่จะเริ่มการคุกคาม
กระทําความผิดทางเพศที่ไมเลือกปฏิบัติ ผูกระทําความผิดเหลานี้
ไมมสี ติรูผิดชอบและไมสนใจวาจะทํารายผูอื่น พวกเขาอาจจะทํา
การคุกคามในที่สาธารณะ หรือลอลวงเด็กจากหองน้ําหรือสนามเด็ก
เลน ไมใชเวลาทําความรูจักกับเด็กกอนที่จะเริ่มคุกคาม

การตระหนักรูพ้ ฤติกรรมการเตรียมการเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ

การเรียนรูที่จะตระหนักถึงพฤติกรรมกลุม จะสามารถชวยใหทาน
หยุดการคุกคามไดในบางครั้งกอนที่จะเริ่มตน ในบางกรณี
พฤติกรรมเหลานี้อาจจะบริสุทธิ์ แตสามารถบงชี้ถึงจุดมุงหมายของ
การคุกคามทางเพศตอเยาวชน
ผูคุกคามเด็กจะเตรียมการเพื่อวัตถุประสงคทางเพศกับเยาวชน
บางสวนเพื่อพยายามจะดูวา เยาวชนนั้นจะตอตานหรือรายงาน
พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมหรือไม พวกเขายังใชการตระหนักรู
พฤติกรรมการเตรียมการเพื่อวัตถุประสงคทางเพศ (Grooming)
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เพื่อใหไดรับความไววางใจจากเด็ก คนหาความออนแอสอดแทรก
อํานาจหรือบังคับเด็ก ๆ และแมแตดึงพวกเขาไปสูความสัมพันธทาง
เพศอยางลับ ๆ
การเตรียมการเพื่อวัตถุประสงคทางเพศ (Grooming) อาจจะ
เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เชน
การหาเวลาสวนตัว — เตรียมการเพื่อใชเวลาตามลําพังกับเด็ก
การแยกตัวใครคนหนึ่ง — การแยกเด็กทางกายภาพหรือทางจิตใจ
เพื่อที่จะไดประโยชนจากการควบคุมทุกอยาง ทําลายความสัมพันธ
ของเด็กกับเพื่อน ครอบครัวหรืออื่น ๆ
ใหการปฏิบัติเปนพิเศษ — แสดงการเลือกที่รักมักที่ชัง ใหความ
สนใจเปนพิเศษแกใครคนหนึ่งหรือคนที่อายุนอยกวา หรือใหรางวัล
จากพฤติกรรมบางอยาง
การเก็บเปนความลับ — สนับสนุนใหเยาวชนโกหก มีความลับ
สื่อสารเปนการสวนตัว และซอนเรนความสัมพันธ

สามารถทําใหไดรับความไววางใจจากชุมชน มักจะเปนสมาชิกที่ได
รับการยอมรับนับถือในชุมชนและผูมีวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จ
พวกเขาอาจจะเปนเพื่อนกับทานหรือแมแตสมาชิกในครอบครัว ผู
คุกคามที่ใชเทคนิคการเตรียมการเพื่อวัตถุประสงคทางเพศจะ
เชี่ยวชาญในในการแสดงตัวอยางมีเสนห ประสบความสําเร็จ ใจดี
และเต็มใจชวยเหลือ การเตรียมการเพื่อวัตถุประสงคทางเพศอาจจะ
มีอันตรายเปนพิเศษ เพราะผูค นจะพบวาเปนการยากที่จะเชื่อวา
บุคคลคนหนึ่งที่พวกเขารูจักและนับถือ สามารถทําบางสิ่งบางอยางที่
อันตรายได
การที่ผูกอกวนเด็กที่จะถูกดึงดูดมาสูองคกรบําเพ็ญประโยชนเชน
โรตารีไมใชเรื่องผิดปกติ เพราะพวกเขาสามารถใชชื่อเสียงของ
องคกรเพื่อพัฒนาชื่อเสียงของตนเอง พวกเขาอาจจะบงชี้ถึงประวัติ
ในการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน หรือการบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อ
เปนหลักฐานของผูท ี่มีคณ
ุ สมบัตดิ ีเพื่อปองกันตนเองจากขอกลาวหา
ใด ๆ

การแตะตองตัว — การแตะตองทางกาย เชน การกอด ซึ่งอาจจะ
คอย ๆ กลายเปนความไมเหมาะสม

ผูคุกคามเด็กที่มีความเชี่ยวชาญยังพยายามที่จะอยู
รอบนอก ดังนั้น พวกเขาอาจจะอาสาทํางานกับเยาวชนโดยไมรับ
บทบาทที่เปนทางการ เพื่อที่จะหลีกเลีย่ งการคัดกรองหรือการ
ตรวจเช็คประวัติอยางเปนทางการ

การทําใหชินตอสิ่งที่นารังเกียจ — การกระทําพฤติกรรมทีไ่ ม
เหมาะสมใหเปนที่ยอมรับ เปนปกติ หรือไมมีความสําคัญ
การบังคับใหยินยอม — การเพิกเฉยตอสิทธิหรือแสดงใหเห็นวา
เด็กไมมีสิทธิเพื่อตอตานพฤติกรรมที่ทําใหเด็ก ๆ รูสึกไมสบายใจ
หรือฝาฝนนโยบาย
การใหของขวัญ — การเสนอของขวัญหรือรางวัลซึ่งอาจจะดู
เหมาะสมในตอนแรก แตสามารถกลายเปนความไมเหมาะสม หรือ
ของขวัญที่แสดงออกทางเพศอยางเปดเผย

ผูกระทําผิดใชแนวทางที่เปนระบบเหลานี้ในการลวงผูอื่นจาก
พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม ไดประโยชนจากการเขาถึงเยาวชน และ
ปกปองตัวเองจากสํานึกในความรับผิดชอบเมื่อถูกกลาวหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม การคุกคาม หรือการลวงละเมิด

การเตรียมการเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศต่อชุมชน

ผูกระทําผิดไมเพียงแตใชเลหเหลี่ยมพลิกสถานการณกับผูคนที่พวก
เขาคุกคาม แตมักจะทําเชนนั้นกับผูอื่นดวยซึ่งเรียกวา การเตรียมการ
เพื่อวัตถุประสงคทางเพศ พวกเขาอาจจะทําอะไรก็ไดที่
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การตอบรับ
และการรายงาน
เหตุใดการตอบรับจึงมีความสําคัญ

วิธีการที่ทานตอบรับตอพฤติกรรมที่นาสงสัยหรือไมเหมาะสม การ
ฝาฝนนโยบาย หรือขอกลาวหาในการคุกคามหรือการลวงละเมิด
อาจจะมีผลกระทบโดยตรงตอการทําใหผูรวมโปรแกรมมี
ประสบการณที่เจ็บปวดเพียงใด มันยังสามารถปองกันหรือลดความ
เสียหายตอชื่อเสียงของสโมสร ภาค และองคกรทั้งหมด

2.

3.

หากทานไมจดั การกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเพราะดูเหมือนจะไม
เปนอันตราย มันอาจจะเลวรายมากขึ้น การเพิกเฉยยังอาจสราง
ภาวะแวดลอมที่อาจจะมีการคุกคามมากขึ้น สิ่งหนึ่งคือเมื่อผูกระทํา
ความผิดทางเพศเห็นวาการฝาฝนเล็กนอยเปนที่ยอมรับได พวกเขา
อาจจะคิดวาการฝาฝนมากขึ้นก็มแี นวโนมที่อาจจะถูกเพิกเฉย
เยาวชนอาจจะคิดวาพฤติกรรมนั้นเปนปกติหรือไมมีใครคัดคาน
และทําใหพวกเขาจะตระหนักถึงหรือรายงานการคุกคามนอยลง
หากมีเหตุการณเกิดขึ้น

4.

5.

การตอบรับอยางเหมาะสมตอการคุกคามและการลวงละเมิด และ
เปนไปตามนโยบายของโรตารีสากลและกฎหมายทองถิ่นเปนการ
ปกปองทุกคนที่เกี่ยวของ หมายถึงใครก็ตามที่อาจจะถูกคุกคาม
ใครก็ตามที่อาจจะถูกกลาวหาวาทําผิด และสโมสรหรือภาคที่ดําเนิน
โปรแกรมนั้น

วิธีการตอบรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผูใ้ หญ่

พฤติกรรมที่เราพูดวาไมเหมาะสม หมายรวมถึงการที่ผูใหญหาเวลา
อยูเพียงลําพังกับผูที่มีอายุนอย แสดงความพึงพอใจทางกาย หรือให
ความสนใจกับคนหนุม สาวเปนพิเศษซึ่งอาจจะดูบริสุทธิ์ใจ บอยครั้ง
ที่พฤติกรรมเหลานีไ้ มมีอันตราย ดังนั้น หากทานสังเกตพฤติกรรม
เหลานี้ ทานอาจจะตั้งคําถามวาจําเปนตองรายงานหรือไม แนวทาง
ในการจัดการกับพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะไมเหมาะสม หรือมิฉะนั้น
กอใหเกิดความกังวลมีดังนี้
1. หยุดพฤติกรรมทันที หากทานพบเห็นพฤติกรรม และรูสึก
สะดวกใจที่จะพูด จงบอกกลาวแกผูใหญที่ประพฤติเชนนั้นวา
สิ่งที่ทานเห็นไมเหมาะสม แตหากทานไมสบายใจที่จะพูดกับ
บุคคลนั้น ควรขอใหผูนาํ ภาคเปนผูดําเนินการ การขัดขวาง

พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมมักจะเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการปองกันมิใหเกิดเรือ่ งที่รายแรงมากขึ้น
ขอใหผูใหญที่ไววางใจสอบถามผูรว มโปรแกรมวาพวกเขา
อยากจะปรึกษาหารือในสิ่งที่เกิดขึน้ กับทาน หรือกับ
อาสาสมัครคนอื่นที่ไดรับการอบรมหรือไม
รายงานพฤติกรรมแกผูนาํ สโมสรและภาคที่เหมาะสมในทันที
ตามนโยบายการคุมครองเยาวชนของภาค หากพฤติกรรมนั้น
เกี่ยวของกับผูนําภาคหรือผูอื่นในตําแหนงที่มีอํานาจ ใหติดตอ
กับพนักงานของโรตารีสากลเพื่อขอความชวยเหลือ
จดบันทึกสิ่งที่เห็นและสิ่งทีไ่ ดรับการบอกกลาว รวมถึงสิ่งที่ได
ดําเนินการ แตปลอยใหผูนําสโมสรหรือภาค หรือ
คณะกรรมการอิสระที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อวัตถุประสงคนั้น
เปนผูทําการสอบสวน
ทําใหมั่นใจวาไดมีการดําเนินการทีเ่ หมาะสมหลังจากที่ทานได
รายงานตอผูนาํ สโมสรหรือภาค หากทานรูสึกวาพฤติกรรม
มิไดรับการจัดการอยางเพียงพอ ใหติดตอกับพนักงานของ
โรตารีสากลเพื่อขอความชวยเหลือ

จัดการรายงานพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอยางจริงจัง ดําเนินการให
เร็วที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อปองกันมิใหเกิดตอเนื่องหรือเลวรายมาก
ขึ้น ในการตอบรับรายงานของพฤติกรรมที่นาหวงใย ผูนําภาคควร
จะ
 ทําใหมั่นใจวาทุกคนที่จําเปนตองรูเ กี่ยวกับพฤติกรรมนั้นไดรับรู

รวมทั้งเจาหนาที่ปกปองคุมครองเยาวชน หากภาคมีเจาหนาที่
ดังกลาว
 พูดคุยกับเด็กและบิดามารดาหรือผูปกครอง แจงบิดามารดาวา
ไดสังเกตเห็นหรือไดรับรายงานอะไรบาง หรือใหเยาวชนเปนผู
เลา แลวแตพวกเขาจะเลือก แจงทั้งสองฝายวาผูใหญฝาฝน
นโยบายของภาค ทําใหเยาวชนมั่นใจวาทานมีความใสใจ และ
ความปลอดภัยของพวกเขาเปนเรือ่ งที่มีความสําคัญสูงสุด เชิญ
ชวนใหถามคําถามตาง ๆ ที่พวกเขามีหรือแสดงความหวงใย
 ทบทวนบันทึกของภาคเพื่อดูวามีพฤติกรรมที่นากังวลหรือเรื่อง
รองเรียนที่คลายคลึงกันของบุคคลคนเดียวกันที่ไดรายงานไวใน
อดีตหรือไม พิจารณารูปแบบของพฤติกรรมเมื่อทานตัดสินใจวา

แนวทางในการปกป้ องเยาวชนของโรตารี | การตอบรับและการรายงาน

25

จะปองกันเพื่อเปนการตอบสนองตอรายงานอยางไร การ
ปองกันเหลานั้น อาจจะรวมถึงการสอดสองอาสาสมัครหรือ
ระงับมิใหพวกเขาติดตอกับเยาวชน จัดทําแผนการกํากับดูแล
เพื่อเปนหลักประกันวาไดทําการปองกันอยางสม่ําเสมอ
 บอกกลาวแกผูที่ถูกกลาวหาเกี่ยวกับรายงาน ใหรายละเอียด
พฤติกรรมที่ถูกรายงานและอธิบายวาเหตุใดพฤติกรรมนั้นจึงฝา
ฝนนโยบายของทาน แจงพวกเขาวาจะดําเนินการอยางไร
 รายงานสถานการณปจ
 จุบันใหบิดามารดาหรือผูปกครองตาม
กฎหมายของผูร วมโปรแกรมที่เปนเยาวชนและอธิบายสิ่งที่ภาค
กําลังดําเนินการ ซึ่งอาจจะดูเหมือนไมจําเปนเสมอไป แตเปน
การบอกกลาวบิดามารดาอีกครั้งหนึ่งวาความปลอดภัยของบุตร
ของพวกเขาเปนเรื่องสําคัญทีส่ ุดของทาน
 ใหคําแนะนําแกผูทรี่ ายงานปญหาเปนคนแรกวารายงานไดรับ
การจัดการอยางจริงจัง และจะไดรับการสืบสวนและจัดการ
ในทันที หากสมควร บอกพวกเขาวาจะดําเนินการอยางไร
 พูดคุยกับผูที่อาจจะตองการใหชวยดําเนินการ
 ติดตอกับผูที่จะดําเนินแผนงานและติดตามสอดสองดูแล
สถานการณตอไป
การรายงานพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมอาจจะนําไปสู
รายงานของการคุกคามหรือการลวงละเมิดหากทานสงสัยในเรื่อง
การคุกคามใหทําตามนโยบายของโรตารีสากลโดยการระงับ
อาสาสมัครผูนั้นโดยทันทีจากการติดตอกับเยาวชนทั้งหมด
รายงานเหตุการณแกตํารวจในทองถิ่นและติดตอกับพนักงานของ
โรตารีสากลภายใน 72 ชั่วโมง

วิธีการตอบสนองพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
เยาวชน

พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมแบบมีเลหเหลี่ยมมักจะเกิดขึ้นกอนการ
คุกคามเพื่อนรวมโปรแกรม ผูใหญมักจะพลาดในการใหความสนใจ
กับพฤติกรรมเชนนี้ ไมวาจะดวยเพราะไมรูวิธีจะจัดการแกไขหรือ
คิดวาเปนพฤติกรรมธรรมดาของวัยรุน อยางไรก็ตาม การขัดขวาง
พฤติกรรมที่นาหวงใยระหวางคนหนุมสาวตั้งแตแรกเริ่ม จะสามารถ
ชวยปกปองผูรวมโปรแกรมอายุนอ ยจากอันตรายทีร่ ายแรงได
เมื่อทานสงสัย สังเกตเห็น หรือไดรับรายงานพฤติกรรมทีไ่ ม
เหมาะสมระหวางเยาวชน จงทําตามแนวทางเหลานี้
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 ไมวาการปฏิสม
ั พันธจะเปนทางวาจา

ทางกายหรืออิเล็กทรอนิกส
ใหแยกผูรวมโปรแกรมออกโดยทันทีและทําใหมั่นใจวาพวกเขาไม
มีการติดตอกันอีกจนกระทั่งสถานการณไดรับการแกไข
 อธิบายอยางใจเย็นแกพวกเขาวาปฏิสัมพันธในรูปแบบเหลานี้
ไมไดรับอนุญาตในโปรแกรม อางอิงถึงแนวทางของโปรแกรม
หรือเอกสารการอบรมที่อธิบายถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม
เหมาะสม
 บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นหรือรายงานและวิธีการที่ทานตอบสนอง
 แจงบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูร วมโปรแกรม
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูนําภาค
 อาจจะมีความจําเปนตองติดตอกับเจาหนาที่ตํารวจในทองถิ่น
ขึ้นอยูกับพฤติกรรม ในกรณีเชนนัน้ ตองติดตอพนักงานของ
โรตารีสากลเพื่อขอความชวยเหลือ
 การตัดสินใจวาตองมีการลงโทษหรือไมขึ้นอยูกับนโยบาย
ระเบียบวินยั ของภาคและความรุนแรงของพฤติกรรม อาจจะ
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการไลออกจากโปรแกรม ตองมั่นใจวาได
รายงานตอบิดามารดาของผูรวมโปรแกรมทั้งสองฝายเกี่ยวกับ
การตัดสินใจของทาน
 หากผูรวมโปรแกรมทั้งสองฝายไดรับอนุญาตใหยังคงอยูใน
โปรแกรม ตองตัดสินใจวาจะมีมาตรการเพิ่มเติมที่จําเปน
อะไรบางเพื่อปองกันการเกิดซ้ําอีก ซึ่งอาจจะรวมถึงการกํากับ
ดูแลเพิ่มมากขึ้น เปนตน ตัดสินใจวาจะเขียนแผนปฏิบตั ิการ
แกไข หรือแผนติดตามสําหรับผูรวมโปรแกรมและบิดามารดา
หรือไม
 จดบันทึกขั้นตอนที่ไดดําเนินการ
หลังจากที่ทานไดจัดการกับพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมแลว จง
พิจารณาวาสโมสรหรือภาคจะสามารถปองกันสถานการณที่
คลายคลึงกันไดอยางไร ตัวอยางเชน ตองมีการกํากับดูแลเพิ่มเติม
ในงานหรือไม ตองมีการทบทวนนโยบายหรือวิธีปฏิบัติหรือไม หรือ
การอบรมเพิ่มเติมสําหรับเยาวชนและผูใหญจะเปนประโยชนหรือไม

การตอบรับรายงานการคุกคามหรือการล่วงละเมิด

การกลาวหาเกี่ยวกับการคุกคามหรือการลวงละเมิดตองทําอยาง
จริงจัง ไมวาสิ่งแวดลอมจะเปนอยางไร และไมวาเวลาจะผานไป
นานเทาใดแลวก็ตาม จัดการกับขอกลาวหาทั้งหมดตามกฎหมาย
ทองถิ่นและนโยบายของโรตารีสากล พิจารณาปรึกษาหารือกับผูม ี
วิชาชีพทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบังคับและวิธีปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ในการตอบรับขอกลาวหาเกี่ยวกับการคุกคามหรือการลวงละเมิด

อาสาสมัครอาจจะตองรายงานการคุกคามที่นาสงสัยแกหนวยงาน
ที่ใหบริการในการปกปองคุมครองเด็กใน
ทองถิ่นตามกฎหมาย

 ใชถอยคําเหมือนที่พวกเขาใชเพื่ออธิบายสถานการณ

การรายงานเรื่องนี้อาจจะเปนการยาก
สําหรับใครบางคนที่ถูกคุกคามหรือ
ลวงละเมิดโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มอี ายุ
นอย บุคคลที่ทําอันตรายตอพวกเขาอาจจะเปนเพื่อน สมาชิกใน
ครอบครัว หรือใครบางคนที่พวกเขาชอบและนับถือ
การมีประสบการณในการคุกคามหรือลวงละเมิดจะเปนบาดแผล
ดังนั้น จงหลีกเลี่ยงการทําใหผูรวมโปรแกรมตองพูดสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับพวกเขาซ้ํา ๆ มากเกินกวาจําเปน อยาถามคําถามวาเหตุ
ใดซึ่งอาจจะนําไปสูการกลาวรายเหยื่อได ตองระมัดระวังวาการ
ตอบสนองตอประสบการณที่เปนบาดแผล เชน การจูโจมทางเพศ
จะแตกตางกันออกไป คนบางคนอาจจะจําความจริงทุกอยางของ
ประสบการณได แตบางคนอาจจะจําไมไดเปนเวลาหลายวัน
หลายเดือน หรือแมแตหลายป ไมมีวิธีการที่ "เปนตัวอยาง" ใน
การตอบสนองบาดแผลเชนนัน้ ได
เมื่อทานไดรับรายงานการคุกคามหรือการลวงละเมิด การตอบรับใน
แนวทางที่เปนกลางและในลักษณะที่รับผิดชอบซึ่งปราศจากการ
ตําหนิและการตัดสินเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง
 รับฟงดวยความตั้งใจ ใหการสนับสนุนผูที่ทํารายงานและไม
แสดงอารมณรุนแรงโดยเฉพาะอยางยิ่งความกลัวหรือไมเชื่อถือ
จงจําไววาพวกเขาอาจจะเปนหวงผูที่ทํารายตัวเขาเอง
 บอกกลาวแกบุคคลนั้นวาเขาทําสิง่ ที่ถูกตองดวยการรายงาน
หากเปนบุคคลที่เคยมีประสบการณเกี่ยวกับการคุกคามมากอน
ตองเนนย้ําวาไมใชความผิดของเขาที่ถูกทําราย และความ
ปลอดภัยของพวกเขาเปนเรื่องทีม่ คี วามสําคัญสูงสุด บอกพวก
เขาวาทานนาจะตองแจงแกผูอื่นเพื่อใหพวกเขาปลอดภัย แต
ทานจะเก็บเรื่องราวเอาไวเปนการสวนตัวใหมากทีส่ ุดเทาที่
เปนไปได
 ถามคําถามเพื่อพิสจ
ู นความจริง หลีกเลีย่ งการถามวาเหตุใด
เพราะอาจจะดูเปนการตัดสินหรือถามคําถามเพื่อดูแรงจูงใจ ซึ่ง
จะทําใหพวกเขารูสึกวาพวกเขามีความผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นและ
ทานคิดวาพวกเขาทําผิด ไมวาสถานการณจะเปนอยางไรก็ตาม
ไมมีใครควรจะตองมีประสบการณในการคุกคาม และไมไดเปน
ความผิดของผูที่ถูกคุกคามเลย

ตนเอง
และบุคคลที่พวกเขากลาวหา ในขณะที่ยังคงเปนกลางและให
เกียรติ ใครก็ตามทีร่ ายงานการคุกคามหรือการลวงละเมิดควร
จะทราบวา พวกเขาจะไดรับความเชื่อถือและไดรับฟงถอยคําที่
สรางความเชื่อมั่น
 จัดทําเอกสารการกลาวหาในระหวางหรือทันทีหลังจากการ
รายงานของผูรวมโปรแกรม พยายามใชถอยคําเดิมของผูร วม
โปรแกรม ไมเพิ่มเติมความคิดเห็นสวนตัวหรือคําวิจารณ และให
รายละเอียดเชน วันและเวลาของการสนทนา
ภาคควรจะเสนอความชวยเหลือทางกฎหมายที่เปนอิสระและไม
เกี่ยวของกับโรตารีใหแกผรู วมโปรแกรมและครอบครัวที่รายงาน
สถานการณการคุกคามหรือสถานการณที่อันตราย เพื่อใหพวกเขามี
ทนายที่จะทําหนาที่เปนผูแทนในเรื่องผลประโยชนของพวกเขา
พวกเขาควรจะไดเขาถึงการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพจิต
ตามความเหมาะสม และหากผูร วมโปรแกรมเยาวชน 2 คนมีสวน
เกี่ยวของกับเหตุการณหรือพฤติกรรมที่ถูกกลาวหา ตองมั่นใจวาได
ใหการสนับสนุนทั้งผูที่ทําการกลาวหาและผูที่ถูกกลาวหา
ผูรวมโปรแกรมที่มีประสบการณการคุกคามหรือลวงละเมิดอาจจะ
ลังเลที่จะอยูในโปรแกรมตอไป พวกเขาไมควรจะถูกขอรองใหอยูตอ
แตก็ไมควรจะถูกบังคับใหเลิกการรวมโปรแกรมเชนกัน พูดคุยกับผู
รวมโปรแกรม ครอบครัวและสนับสนุนใหผูมีวิชาชีพตัดสินใจวาจะ
ดูแลนักเรียนอยางไร
คนสวนมากไมไดรับการอบรมใหเปนมืออาชีพที่มีความ
เชี่ยวชาญในการพิจารณาตัดสินความหนักเบาหรือนัยสําคัญ
ทางกฎหมายของการกลาวหา ไมมีสมาชิกโรตารีหรือ
อาสาสมัครคนใดที่จะตัดสินวาขอกลาวหาประกอบขึน้ เปน
พฤติกรรมทางดานอาชญากรรมหรือไม ตองเปนเรื่องของ
เจาหนาที่หนวยงานปกปองเยาวชนที่ไดรับการรับรองหรือผู
มีวิชาชีพดานการบังคับใชกฎหมายซึ่งไมเกี่ยวของกับโรตารี
เพื่อใหมั่นใจในการพิจารณาที่ไมลําเอียง หลังจากทําใหมั่นใจ
ในความปลอดภัยของเยาวชนที่มีสวนเกี่ยวของแลว ตอง
รายงานขอกลาวหาทั้งหมดในทันทีตอเจาหนาที่ตํารวจหรือ
หนวยงานปกปองเยาวชนที่เหมาะสม
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หากผูรวมโปรแกรมเยาวชนกอใหเกิดการกลาวหาการคุกคามหรือ
การลวงละเมิดแกสมาชิกโรตารีหรืออาสาสมัครที่มิใชสมาชิก พวก
เขาจะตองทําใหมั่นใจวาไดมีการรายงานที่เหมาะสม
 ปฏิบัติการในทันทีเพื่อทําใหมั่นใจในสุขภาพและความเปนอยูที่
ดีของผูรวมโปรแกรม และดูแลดานการแพทยและจิตแพทยตาม
ความเหมาะสม
 ปองกันใครก็ตามที่ถูกกลาวหาในเรื่องของการคุกคามหรือการ
ลวงละเมิดทางเพศหรือการทําผิดรายแรงอื่น ๆ รวมทั้งเยาวชน
อีกคนหนึ่งจากการติดตอกับผูร วมโปรแกรมเยาวชนอื่น ๆ
จนกวาเรื่องราวจะไดรับการแกไข
 รายงานขอสงสัยหรือการกลาวหาการคุกคามหรือลวงละเมิดทุก
ขอแกหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายที่เหมาะสม (การปกปองเด็ก
งานสังคมสงเคราะห และเจาหนาที่ตํารวจทองถิ่น) เพื่อการ
สอบสวน ในบางประเทศตองมีการรายงานตามกฎหมาย
เจาหนาที่ทางกฎหมายที่พิจารณาเรื่องนี้ตองไมมสี วนเกี่ยวของ
กับโรตารีในทางใดก็ตาม
 เมื่อมีการกลาวหาเกี่ยวกับการคุกคามหรือการลวงละเมิด ตอง
ทําตามนโยบายของภาคในการแจงแกผูนําสโมสรหรือภาค
เฉพาะบุคคล เชน เจาหนาที่ปกปองคุมครองเยาวชนของภาค
และผูวา การภาค อาสาสมัครผูใหญ ผูรวมโปรแกรม และบิดา
มารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูรวมโปรแกรมทุกคน
ควรจะมีขอมูลการติดตอของเจาหนาที่ปกปองคุมครองเยาวชน
ของภาคและผูวาการภาค
 รายงานการกลาวหาการคุกคามหรือการลวงละเมิดหรือ
เหตุการณอื่นที่รายแรง รวมทั้งการเขาพักในโรงพยาบาล
อาชญากรรมรายแรง การเดินทางกลับกอนกําหนด หรือการ
เสียชีวิต แกสาํ นักงานใหญโรตารีสากลภายใน 72 ชั่วโมง
หลังจากทราบเรื่อง ถึงแมวาจะยังไมไดรับการยืนยัน
รายละเอียดของเหตุการณทั้งหมดก็ตาม การแจงโดยทันทีชวย
ทําใหมั่นใจในการจัดการเหตุการณหรือการกลาวหาไดอยาง
เหมาะสมตามนโยบายโรตารี และสามารถอํานวยการสื่อสาร
ระหวางภาคทีร่ วมโปรแกรม
หากมีหลักฐานเพียงพอวาบุคคล สโมสรหรือภาคใด ไมรายงาน
เหตุการณหรือการกลาวหาตามที่กําหนด เลขาธิการอาจจะ
พิจารณาวาทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะมีสิทธิ์เขารวมในโปรแกรม
เยาวชนของโรตารีหรือไม หรือจําเปนจะตองมีการลงโทษ
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เพิ่มเติมหรือไม มากนอยเพียงใด รวมทั้งขอใหสโมสรยุติสมาชิก
ภาพของบุคคลนัน้
ในระหวางการสอบสวนอยางเปนอิสระ ตองปกปองความปลอดภัย
ของเยาวชนและความเปนสวนตัวของทั้งผูกลาวหาและผูถูก
กลาวหา
 ใหความรวมมืออยางเต็มที่กับหนวยงานบังคับใชกฎหมายและ
หนวยงานปกปองเยาวชน และไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการสอบสวน
ของพวกเขา
 ปรึกษาหารือกับหนวยงานสังคมสงเคราะหเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ
มาตรฐานของทองถิ่นและทรัพยากรซึ่งสนับสนุนผูรวมโปรแกรม
ซึ่งมีสวนเกี่ยวของในรายงาน หรือมีประสบการณการคุกคาม
หรือการลวงละเมิด สงผูร วมโปรแกรมไปหาที่ปรึกษาซึ่งมิใช
โรตารี ซึ่งสามารถใหการสนับสนุนทางดานอารมณอยางมือ
อาชีพ ขอใหนักสังคมสงเคราะหหรือเจาหนาที่ตาํ รวจแนะนําผูที่
ไมมสี วนเกี่ยวของกับโปรแกรมในทุก ๆ ดาน
 ติดตอกับบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูรวม
โปรแกรมที่มีสวนเกี่ยวของในทันที เพื่อรายงานพวกเขาเกี่ยวกับ
ขอกลาวหาและสิ่งที่ไดดําเนินการไปแลว สโมสรและภาคควร
ไดรับการสงเสริมใหรับคํายินยอมจากบิดามารดาเปนลาย
ลักษณอักษรวายินยอมใหผรู วมโปรแกรมอยูในโปรแกรมตอไป
หากพวกเขาประสงคเชนนั้น
 ในหลาย ๆ ชวงเวลา ผูร วมโปรแกรมอาจจะรูสึกไมสบายใจกับ
การดําเนินการที่อาจจะมิไดทําใหชัดเจนวาเปนการลวงละเมิด
ตามกฎหมาย และเจาหนาที่ตํารวจปฏิเสธที่จะสืบสวนขอ
กลาวหาพฤติกรรมทีไ่ มเปนที่พอใจซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับเรื่อง
ทางเพศ การลวงละเมิด หรือความรุนแรง แมวาจะไมไดรับการ
พิจารณาวาเปนอาชญากรรม
 หลีกเลี่ยงการซุบซิบนินทาและการตําหนิ ไมบอกใคร ๆ
เกี่ยวกับการกลาวหานอกเหนือไปจากผูที่ใหคําแนะนําตาม
กฎหมาย และนโยบายของโรตารีสากลและภาคกําหนดใหตอง
บอกกลาว หลีกเลี่ยงการคาดเดา และแสดงความคิดเห็นสวนตัว
ใหนอยที่สุด เพราะอาจจะไปกาวกายการสอบสวนทางกฎหมาย
ของเจาหนาที่ตํารวจได และเปนการฝาฝนนโยบายการ
ประพฤติปฏิบัติในการทํางานกับเยาวชนของโรตารี การเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับใครบางคนที่ถูกกลาวหาวาคุกคามใครอีก
คนหนึ่งหรือถูกคุกคาม อาจนําไปสูคํารองหรือการฟองรองในคดี
หมิ่นประมาทได

หลังจากที่ไดทําการกลาวหา ผูรวมโปรแกรมมักจะรูสกึ อับ
อายหรือสับสน พวกเขาอาจจะถอนตัวหรือมีความรูสึกสับสน
เกี่ยวกับการอยูรวมในโปรแกรมตอไป ตัวอยางเชน ผูรวม
โปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนที่ทาํ การกลาวหาอาจจะ
ตองการอยูในโปรแกรมตอไป แตไมตองการมีความสัมพันธ
กับสโมสรเจาภาพอีกตอไป ถึงแมวาสมาชิกและอาสาสมัคร
อื่นๆ อาจจะมีปญหาในการเขาใจความรูสึกของผูรวม
โปรแกรม แตการยอมรับความประสงคเชนนั้นมักจะเปนการ
ดีที่สุด หากเปนไปได
หลังจากการสอบสวน อาจจะมีความจําเปนตองทําใหนโยบายการ
ปกปองคุมครองเยาวชนของภาคมีความเขมแข็ง หรือการ
ดําเนินการที่จะปองกันการเกิดซ้ํา
 สโมสรตองสิ้นสุดสมาชิกภาพของผูที่ยอมรับวา, ถูกตัดสินวา,
หรือมิฉะนั้น รูวามีสวนเกี่ยวของกับการคุกคามหรือการลวง
ละเมิดทางเพศแกเยาวชนหรือผูร ว มโปรแกรมเยาวชน อดีต
สมาชิกและอาสาสมัครที่มิใชโรตารีผูซึ่งยอมรับวา, ถูกตัดสินวา,
หรือมิฉะนั้น รูวามีสวนเกี่ยวของในการคุกคามทางเพศหรือการ
ลวงละเมิดทางเพศ หรือการกระทําอื่น ๆ ที่รุนแรง ในรูปแบบ
ใดๆ ก็ตามที่ยอมรับเปนมาตรฐานพฤติกรรมในชุมชน จะถูก
หามมิใหทํางานกับผูร วมโปรแกรมของเยาวชนโรตารี
 หากการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจไมสามารถหาขอสรุปได
หรือหากเจาหนาที่ตํารวจปฏิเสธการสอบสวน บุคคลที่ถูก
กลาวหาอาจจะยังคงเปนอาสาสมัครในโปรแกรมไดตามการ
พิจารณาของภาค อยางไรก็ตาม อาจจะมีความจําเปนตองดูแล
ความปลอดภัยเพิม่ เติมเพื่อปกปองทั้งบุคคลที่มีชื่อในการ
กลาวหาและผูร วมโปรแกรมคนใดก็ตามที่พวกเขาติดตอดวย
 การรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสําหรับอาสาสมัครโปรแกรม
อาจรวมถึงการจํากัดหรือการระงับบทบาทของพวกเขา ขึน้ อยู
กับสถานการณของการกลาวหา ตัวอยางเชน ภาคอาจจะ
ยินยอมใหอาสาสมัครมีสวนรวมในโปรแกรมตอเมื่ออาสาสมัคร
อื่นๆ สามารถสอดสองดูแลพฤติกรรมของเขาได และตัดสินใจ
วาการหามตอไปมีความเหมาะสมหรือไม แตละภาคควรจะ
พิจารณามาตรฐานการเอาใจใสดูแลในทองถิ่น และพิจารณา
การปฏิบัติขององคกรที่ใหบริการเยาวชนอื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อ
กําหนดวาการรักษาความปลอดภัยแบบใดที่เหมาะสม

 การยังคงเปนอาสาสมัครตอไปมิใชสิทธิและมิไดรับการยืนยัน

สิทธิ การกลาวอางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุกคามหรือการลวง
ละเมิดทางเพศตอบุคคลเดียวกันจะเปนการหามมิใหพวกเขา
ทํางานกับผูรวมโปรแกรมเยาวชน ถึงแมวาจะไมมีการฟองรอง
เพราะขอหาอาชญากรรมก็ตาม
 ภาคตองพิจารณาสถานการณเพื่อยืนยันวาการปกปองคุมครอง
เยาวชนมีความสําคัญสูงสุด รับรองการทําตามนโยบายของโรตารี
และภาคทุกขอ และแนะนําใหมีการเปลีย่ นแปลงเพื่อหลีกเลี่ยง
ประเด็นในอนาคต ผูวาการภาคและคณะกรรมการพิจารณาของ
ภาค (หากมี) ควรจะกํากับดูแลการพิจารณาในเรื่องนี้
 ภาคทุกภาคจะตองรักษาบันทึกของผูที่ถูกหามจากการติดตอกับ
เยาวชน หรือผูที่ถูกสิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งเปนผลมาจากการ
คุกคามหรือการลวงละเมิดเปนความลับ จงทํางานกับผูนําภาค
เพื่อกําหนดแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อเก็บรักษาขอมูลนี้ใหสอดคลอง
กับกฎหมายทองถิ่นเพื่อเปนหลักประกันวามีการบังคับใชการ
หามบุคคลหลานั้นทุกป
ผูที่ถูกหามมิใหติดตอกับเยาวชนไมอาจจะมีบทบาทในสโมสรหรือ
ภาคที่อาจจะเปนผูกํากับดูแลหรือติดตอกับผูรวมโปรแกรม
เยาวชนได เชน ประธานบริการเยาวชนของสโมสร ประธาน
อินเทอรแรคทภาค ประธานไรลาภาค หรือเจาหนาที่เยาวชน
แลกเปลี่ยนของภาค ผูนําสโมสรหรือภาคที่ถูกกลาวหาในเรื่อง
การลวงละเมิดหรือการคุกคามตองถูกระงับจากบทบาทเหลานี้
จนกวาจะไดมีการแกไขปญหา พวกเขาอาจจะกลับมารับหนาที่
ไดตามการพิจารณาของภาค ขึ้นอยูกับผลการสอบสวนของ
เจาหนาที่ตํารวจ

อุปสรรคในการรายงาน

การตัดสินใจที่จะรายงานการลวงละเมิดหรือการคุกคามเปนการ
ตัดสินใจสวนบุคคล และอาจจะเปนการตัดสินใจที่ยาก ผูที่มี
ประสบการณในการฝาฝนเชนนั้นอาจจะไมรายงานดวยเหตุผล
มากมาย มีอาทิ
 ความอัปยศ ความผิดหรือความละอาย
 ความกลัววาจะมีผลที่ตามมาในทางลบ โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
พวกเขาทําผิดกฎระเบียบหรือกฎหมาย
 ความกลัววาผูกระทําความผิดจะตอบโตพวกเขา
 การพึ่งพาทางอารมณหรือการเงินที่มีตอผูกระทําความผิด
 ไมตองการใหผูที่พวกเขาหวงใยตองตกที่นั่งลําบาก
แนวทางในการปกป้ องเยาวชนของโรตารี | การตอบรับและการรายงาน
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 การขาดทรัพยากรหรือการสนับสนุน
 ความกลัววาพวกเขาจะถูกไลออกจากโปรแกรม

 ความกลัววาจะไมไดรับการเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก

ผูกระทําความผิดอยูในตําแหนงหนาที่ที่มีอํานาจ
หรือเปนที่นับถือในโรตารีหรือในชุมชน
 ความเชื่อวาพวกเขายินยอมตอปฏิกิริยาหรือ
ความสัมพันธ และดังนั้นจะไมมีประสบการณ
การถูกคุกคาม (ซึ่งบางครั้งเปนผลมาจากการ
ถูกหลอกลวงดวยเลหเหลี่ยมจากผูค ุกคาม)
นักเรียนแลกเปลีย่ นของโรตารีมักจะมีอุปสรรคที่ขัดขวางพวกเขา
จากการรายงานเพิ่มขึ้น คือ พวกเขาอาจจะไมคลองแคลวในภาษา
ทองถิ่นและอยูหางไกลจากระบบใหการสนับสนุน พวกเขาอาจจะ
กลัววาตองกลับบานหากเหตุการณเกิดขึ้นในขณะที่ฝาฝน
กฎระเบียบ เนื่องจากนักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหรายงานการ
คุกคามหรือการลวงละเมิด ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม ภาค
ควรพิจารณาใชทางเลือกเพื่อจัดการกับการฝาฝนกฎระเบียบซึ่ง
เกี่ยวของกับเหตุการณที่รายแรง ในแนวทางนั้น นักเรียนจะเขาใจ
ไดวาแมการทําผิดกฎระเบียบจะไมสามารถถูกมองขามไปไดโดย
สิ้นเชิง แตความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีมาเปนลําดับแรก
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เพราะเรื่องที่กลาวถึงขางตนและอุปสรรคอื่น ๆ ดังนั้น อาจจะใช
เวลานานกอนทีจ่ ะมีผรู ายงานการคุกคามหรือการลวงละเมิด หาก
พวกเขาตัดสินใจที่จะทํา แตถึงแมวาผูรวมโปรแกรมจะไมรายงาน
การคุกคามในทันที แตมไิ ดหมายความวา การคุกคามไมไดเกิดขึ้น
ทานสามารถลดอุปสรรคในการรายงานลงใหนอยที่สุดโดยการ
สื่อสารอยางเปดกวางและบอยครัง้ กับอาสาสมัครผูร วมโปรแกรม
และบิดามารดาตลอดจนผูปกครอง แสดงใหพวกเขาเห็นวา
การปกปองคุมครองเยาวชนเปนเรือ่ งที่มีความสําคัญสูงสุด
สงเสริมใหพวกเขารายงานการคุกคามหรือการลวงละเมิดที่นาสงสัย
หรือถูกกลาวหาแมวาจะมีการฝาฝนกฎระเบียบของโปรแกรม และ
โดยการใหความเมตตารวมทั้งการสนับสนุนและตอบรับอยางเต็มที่
เมื่อมีการรายงานเหตุการณ

ภาคผนวก ก

ตัวอยางนโยบายการปกปองคุมครองเยาวชนของภาค

การพัฒนาและดําเนินการนโยบายการปกปองและคุม ครองเยาวชนที่มีประสิทธิภาพแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของภาคที่จะปกปองผูร ว ม
โปรแกรมเยาวชนของโรตารี เอกสารชุดนี้ใหกรอบงานขั้นพื้นฐานสําหรับนโยบายของภาคที่เกี่ยวกับโปรแกรมเยาวชนทุกโปรแกรม สวนที่
แรเงาแสดงถึงขอกําหนดในการรับรองของโรตารีสําหรับโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี
ปรับแตงนโยบายนี้ใหเหมาะกับสถานการณในทองถิ่นและกฎหมาย และจัดใหผูมีวิชาชีพทางกฎหมายทองถิ่นไดพิจารณาเพื่อยืนยันวา
สอดคลองกับกฎหมายทองถิ่น

นโยบายปกปองและคุมครองเยาวชนของภาค ________________

1. ถอยแถลงเรื่องการประพฤติปฏิบัติในการทํางานกับเยาวชน
ภาคพยายามที่จะสรางและรักษาสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับเยาวชนทุกคนที่มีสวนรวมในกิจกรรมของโรตารี โรแทเรียน คูครองของ
โรแทเรียนและอาสาสมัครอื่น ๆ จะตองดูแลความปลอดภัยของเด็กและคนหนุม สาวที่เขามาติดตอดวย และปกปองคุมครองพวกเขาจาก
การคุกคามทางกาย ทางเพศและทางจิตใจ ใหดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําได
2. ความหมาย
อาสาสมัคร หมายถึง ผูใหญคนใดก็ตามที่มสี วนเกี่ยวของกับกิจกรรมเยาวชนของโรตารี ซึ่งมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับเยาวชนไมวาจะเปน
การกํากับดูแลหรือมิไดกํากับดูแล
อาสาสมัครโรตารี รวมถึง
 เจาหนาที่และกรรมการโปรแกรมเยาวชนของสโมสรและภาค
 สมาชิกโรตารีและที่ปรึกษาซึ่งมิใชสมาชิก
 สมาชิก และผูที่มิใชสมาชิก และคูค
 รองซึ่งทํางานกับนักเรียนในระหวางกิจกรรมหรือการเดินทางทองเที่ยว หรือผูที่รับสงนักเรียน
ไปยังงานกิจกรรม
 บิดามารดาที่เปนผูอุปถัมภและผูใหญอื่น ๆ ที่พักอาศัยอยูในบานอุปถัมภของนักเรียนแลกเปลีย
่ น ซึ่งรวมถึงญาติพี่นองและสมาชิก
ในครอบครัวอุปถัมภ
 ใสบทบาทและรายละเอียดของอาสาสมัครที่เหมาะสมกับภาคของทานที่นี่

ผูร วมโปรแกรมเยาวชน หมายถึง ผูที่มีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชนของโรตารี ไมวาอายุเทาใดก็ตาม
3 หนวยงานทางกฎหมายและการประกันการรับผิด
ภาค ________ เปนสวนหนึ่งของหนวยงานทางกฎหมายที่รจู ักกันในชื่อ ________________________________ หนวยงานนี้กอตั้ง
ภายใตกฎหมายของ รัฐ/จังหวัด/ประเทศ _______________________ ในวันที่ ______________ และมีผลบังคับใชจนถึงเวลานี้
_____________________________ มีประกันความรับผิดซึ่งคุมครองอยางเหมาะสม และมีขอจํากัดของกรมธรรม กรมธรรมนี้คมุ ครอง
องคกรจากการเรียกรองและคดีความของบุคคลที่ 3 ในการกลาวหาการละเลยขององคกร ลูกจาง หรืออาสาสมัครขององคกร
เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่ พิจารณาเพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่
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4 ความยินยอมของสโมสร
ผูวาการภาคมีหนาทีร่ ับผิดชอบในการกํากับดูแลและควบคุมกิจกรรมเยาวชนทุกกิจกรรมในภาค รวมถึงผูที่เกี่ยวของกับโปรแกรมเยาวชน
แลกเปลีย่ นของโรตารี ภาคจะสอดสองดูแลสโมสรที่มีสวนรวมทุกสโมสรและทําใหมั่นใจวาทุกสโมสรทําตามขอกําหนดในการปกปอง
คุมครองเยาวชน และขอกําหนดในการรับรองของโครงการเยาวชนแลกเปลีย่ น
สโมสรทุกสโมสรที่มสี วนรวมในโครงการเยาวชนแลกเปลีย่ นของโรตารีตองมอบสําเนาเอกสารดังตอไปนี้ใหแกภาคเพื่อการพิจารณาและ
อนุมัติ
 ถอยแถลงการยินยอมทีล
่ งนามรับรองวาสโมสรจะดําเนินโปรแกรมใหสอดคลองกับนโยบายของภาคและโรตารีสากล
 การยืนยันวาอาสาสมัครจะถูกหามจากการติดตอกับผูรวมโปรแกรมจนกวาจะมีการดําเนินการเกี่ยวกับการสมัครที่เปนลายลักษณ
อักษร การสัมภาษณ การตรวจสอบการรับรอง และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไดรับอนุญาตวา มีความโปรงใสในการ
ติดตอแบบไมมีการกํากับดูแลกับผูร วมโปรแกรม
 เอกสารของทุกสโมสรที่โฆษณาเกีย
่ วกับโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่ นทั้งแผนพับ ใบสมัคร นโยบาย และเว็บไซต
 เอกสารในการอบรม การปกปองและคุมครองเยาวชนของสโมสร
5 การคัดเลือกและคัดกรองอาสาสมัคร
โรตารีสากลจะไมอดกลั้นตอรูปแบบใด ๆ ของการคุกคามหรือการลวงละเมิด
อาสาสมัครที่เปนสมาชิกโรตารี และมิใชสมาชิกซึ่งสนใจในการทํางานกับผูรวมโปรแกรมเยาวชนตองทําตามขอกําหนดของการมีสิทธิของ
โรตารีสากลและภาค โรตารีสากลหามมิใหบุคคลดังตอไปนี้เปนสมาชิกโรตารี และหามมิใหมสี วนรวมเปนอาสาสมัครไมวาจะเปนโรแทเรียน
หรือไมกต็ าม นั่นคือ ผูทไี่ ดยอมรับ, ถูกตัดสินวา, หรือมิฉะนั้นเปนที่รกู ันวา มีสวนเกี่ยวของในการคุกคามทางเพศหรือการลวงละเมิดทางเพศ
หรือการกระทําอื่น ๆ ที่ฝาฝนพฤติกรรมพื้นฐานที่ยอมรับไดในชุมชน
ภาคจะเก็บรักษาบันทึกของบุคคลที่ถูกหามจากการติดตอกับเยาวชนเปนความลับ และทําใหมั่นใจวาการหามเหลานี้ถูกดําเนินการอยาง
สม่ําเสมอทั่วทั้งภาคปตอป
ผูที่ถูกหามจากการทํางานกับเยาวชนไมอาจจะทําหนาทีเ่ ปนประธานอินเทอรแรคทภาค ที่ปรึกษาสโมสรอินเทอรแรคท ประธานไรลาภาค
ประธานเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค เจาหนาที่ปกปองและคุมครองเยาวชนของภาค หรือบทบาทในสโมสรหรือภาคที่ไดรับการแตงตั้งใน
ทองถิ่นอื่น ๆ ซึ่งอาจจะมีการติดตอกับเยาวชน
หากบุคคลหนึ่งถูกกลาวหาในเรื่องการคุกคามหรือการลวงละเมิดทางเพศและการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจไมสามารถสรุปได หรือ
เจาหนาที่ตํารวจปฏิเสธที่จะสอบสวน จะตองเพิ่มการปองกันเพื่อปกปองผูรวมโปรแกรมเยาวชนจากผูซ ึ่งผูที่ถูกกลาวหาอาจจะติดตอใน
อนาคต รวมทั้งจากผูทผี่ ูถูกกลาวหา ผูที่บริสุทธิ์จากขอกลาวหาอาจจะสมัครเปนอาสาสมัครในโปรแกรมเยาวชนตอไปได การขอกลับเขามา
เชนนั้นมิไดเปนสิทธิ และไมมีการรับประกันวาจะไดกลับมาทํางานในตําแหนงเดิม
อาสาสมัครเยาวชนแลกเปลี่ยนที่เปนสมาชิกโรตารีและมิใชสมาชิกทุกคนซึ่งมีการติดตอโดยตรงกับผูรวมโปรแกรมโดยไมมีการกํากับดูแล
จะตอง
 กรอกแบบฟอรมการสมัครเปนอาสาสมัคร
 ทําการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (ขึ้นอยูกับฎหมายและวิธีปฏิบัติในทองถิ่น)
เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่ พิจารณาเพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่
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ไดรับการสัมภาษณ ซึ่งควรจะเปนแบบพบปะกัน
สําหรับครอบครัวอุปถัมภของเยาวชนแลกเปลี่ยน การสัมภาษณเปนการพิจารณาตัดสินความเหมาะสมซึ่งควรจะแสดงถึง
 ความมุงมั่นตอความปลอดภัยและความมั่นคงของนักเรียน
 แรงจูงใจที่เหมาะสมในการอุปถัมภนักเรียนทีส
่ อดคลองกับอุดมการณของโรตารีในความเขาใจระหวางประเทศและการ
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
 ศักยภาพทางการเงินที่จะจัดหาทีพ
่ ักอาศัยที่เหมาะสม (หองพักและอาหาร) ใหแกเด็กนักเรียน
 ศักยภาพที่จะกํากับดูแลและทําหนาที่รับผิดชอบอยางเหมาะสมเสมือนบิดามารดา ซึ่งเปนหลักประกันในความเปนอยูที่ดีของ
นักเรียน
จัดหาหนังสือรับรองบุคคลและขอมูลการติดตอ (ผูรับรองตองมิใชสมาชิกในครอบครัวและเปนสมาชิกโรตารีไดไมเกินหนึ่งคน)
ทําตามแนวทางของโรตารีสากลและภาคสําหรับโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่ น

ครอบครัวอุปถัมภเยาวชนแลกเปลี่ยนยังจะตอง
 รับการไปเยี่ยมที่บาน ทั้งแบบการแจงใหทราบลวงหนาและและไมไดแจงลวงหนา ทั้งกอนและในระหวางการพักอาศัย การไปเยี่ยม
ที่บานตองดําเนินการในระหวางแตละปที่ครอบครัวมีสวนรวม แมวา จะเปนครอบครัวอุปถัมภซ้ําอีกก็ตาม
หมายเหตุ : ผูอยูอาศัยทีเ่ ปนผูใหญทุกคนในบานอุปถัมภจะตองเปนไปตามแนวทางในการคัดเลือกและคัดกรองทั้งหมดซึ่งรวมถึงบุตรหลาน
ของครอบครัวอุปถัมภและสมัครสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวขยาย หรือพนักงานในครัวเรือนทั้งเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาที่อาศัยอยูที่บาน
นักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนจะตองมีที่ปรึกษาโรตารีซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูที่เปนไปตามหลักเกณฑของอาสาสมัคร พรอมทั้ง
 ที่ปรึกษาตองไมมบ
ี ทบาทที่มีอํานาจหนาที่เหนือการแลกเปลี่ยนของนักเรียน ตัวอยางเชน สมาชิกในครอบครัวอุปถัมภของนักเรียน
ครูใหญโรงเรียน นายกสโมสรหรือเจาหนาที่เยาวชนแลกเปลีย่ นของภาคหรือสโมสร
 ที่ปรึกษาตองสามารถแกไขปญหาหรือความหวงใยตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกรณีของการคุกคามหรือการลวงละเมิดทางกาย
ทางเพศหรือทางจิตใจ
6 การคัดเลือกและคัดกรองผูรวมโปรแกรม
นักเรียนทุกคนที่สนใจในโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาคจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของภาค และ
 กรอกใบสมัครเปนลายลักษณอักษรใหครบถวน
 ไดรับการสัมภาษณโดยสโมสร และ/หรือ ภาคที่สงนักเรียน
 เขารวมและมีสวนรวมในการปฐมนิเทศและการประชุมอบรมของสโมสรและภาคทุกครั้ง
บิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเยาวชนตองไดรับการสัมภาษณในระดับสโมสรหรือภาค เพื่อตัดสิน
ความเหมาะสมของนักเรียนที่จะมีสวนรวมในโปรแกรม
7 การอบรม
ภาคและสโมสรจะจัดการอบรมเพือ่ การปกปองคุมครองเยาวชนและขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมเยาวชน
จะดําเนินการประชุมอบรม

(ผูทําการอบรม)

โปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่ นของภาคตองใหขอมูลและการอบรมในการปกปองคุมครองเยาวชนแกนักเรียนและอาสาสมัครทุกคน
เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่ พิจารณาเพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่
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(ผูทําการอบรม)
จะดําเนินการประชุมอบรม โดยภาคจะ
ปรับแนวทางการปกปองและคุม ครองเยาวชนของโรตารี เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวทางของภาค ขอมูลเกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรมในทองถิ่น และขอกําหนดทางกฎหมาย
จัดทํากําหนดการซึ่งอธิบายวาใครจะไดรับการอบรมบอยเพียงใด และในรูปแบบใด
ดําเนินการอบรมเปนพิเศษสําหรับผูที่มีสวนเกีย่ วของกับการแลกเปลีย่ นเยาวชน
 ผูวาการภาค
 เจาหนาที่เยาวชนแลกเปลีย
่ นและกรรมการของภาค
 เจาหนาที่เยาวชนแลกเปลีย
่ นและกรรมการของสโมสร
 ที่ปรึกษาโรตารี
 สมาชิกโรตารีและผูที่มิใชสมาชิกอืน
่ ๆ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมเยาวชนแลกเปลี่ยน เชน บริษัททัวรในทองถิ่นหรืองาน
กิจกรรมของภาค
 ครอบครัวอุปถัมภ
 นักเรียน (ทั้งนักเรียนที่เดินทางไปตางประเทศและเดินทางเขามาในประเทศ)
เก็บรักษาบันทึกการมีสวนรวม

8 การตอบรับการกลาวหา
จัดการกับการกลาวหาเกี่ยวกับการคุกคามหรือการลวงละเมิดอยางจริงจัง และจัดการในแนวทางที่สอดคลองกับแนวทางการรายงานการ
กลาวหา การคุกคามและลวงละเมิดของภาค (ภาคผนวก ข)
ภาคจะรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย การบริการปกปองเยาวชนและการสอบสวนทางกฎหมายทั้งหมด
ภาคจะตองแตงตั้งเจาหนาที่ปกปองคุมครองเยาวชนเพื่อใหคําแนะนําแกภาคและสโมสรเกี่ยวกับการปองกันการคุกคามและการลวงละเมิด
และเพื่อชวยจัดการความเสี่ยงและวิกฤตการณอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยของเยาวชน เจาหนาที่ปกปองคุมครองเยาวชนควรจะ
มีประสบการณในวิชาชีพในเรื่องของการใหคําปรึกษา งานสังคมสงเคราะห กฎหมาย การบังคับใชกฎหมายหรือการพัฒนาเด็ก และอาจจะ
เปนหรือมิไดเปนสมาชิกโรตารี
ภาคควรจะพัฒนาแผนการจัดการวิกฤตการณตามที่รา งไวในแนวทางการปกปองเยาวชนของโรตารี
9 การเดินทางโดยเยาวชน
เยาวชนที่เดินทางออกนอกชุมชนจะตองทําตามนโยบายการปกปองเยาวชนของโรตารีสากลและภาค
สําหรับเยาวชนทุกคนที่เดินทางโดยการอุปถัมภของภาคหรือสโมสร กอนการเดินทาง ภาคที่อุปถัมภจะตอง
 ไดรับคําอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายของผูร วมโปรแกรมเยาวชนทุกคน
 ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางรวมทั้งสถานที่ ที่พัก กําหนดการ และขอมูลการติดตอกับผูจ
 ัดแกบดิ ามารดาหรือผูปกครองตาม
กฎหมาย
 แนะนําแตไมไดบังคับดังนี้ เมื่อมีการเดินทางไกลมากกวา 150 ไมลหรือ 240 กิโลเมตรจากบานที่พักอาศัยหรือออกนอกประเทศ
ตองรับรองวาผูรวมโปรแกรมมีการประกันอยางเพียงพอ รวมทั้งผลประโยชนจากการบริการทางการแพทย การอพยพทาง
การแพทยฉุกเฉิน การสงศพกลับ และความรับผิดตามกฎหมาย ในจํานวนซึ่งเปนที่พอใจของสโมสรหรือภาคที่จัดกิจกรรมหรืองาน
โดยครอบคลุมตั้งแตการออกเดินทางของผูรวมโปรแกรมจนกระทั่งเดินทางกลับ
เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่ พิจารณาเพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่
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นอกจากนี้ สําหรับการเดินทางของเยาวชนแลกเปลีย่ นออกนอกชุมชนอุปถัมภของเด็กนักเรียนหรือทีไ่ มไดเปนสวนหนึ่งของ
โปรแกรมการแลกเปลี่ยน ไมวา จะเปนการเดินทางกับครอบครัวอุปถัมภหรือเพื่อรวมงานของโรตารี ภาคที่อุปถัมภจะตองไดรับ
อนุญาตจากภาคที่สงเด็กนักเรียนกอนเปนการลวงหนา

10 การบริหารงานเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค
โปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่ นของภาคโดยความรวมมือกับสโมสรทีม่ ีสวนรวมยังจะตอง
 ยืนยันวานักเรียนทุกคนทีเ่ ขามาในประเทศจะตองมีประกันคุมครองขั้นต่ําตามที่กําหนดเอาไวในประมวลนโยบายของโรตารี (เพราะ
ภาคอุปถัมภจะตองสามารถจัดเตรียมการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและในทันทีเมื่อจําเปน และตองแนใจวานักเรียนมีความคุมครอง
เพียงพอ)
 เก็บรักษาบันทึกของผูรวมโปรแกรมและอาสาสมัครอยางปลอดภัยที่ ________________________ เปนเวลา ________ป
หลังจากการรวมในโปรแกรมตามที่กฎหมายความเปนสวนตัวบังคับใช
 มอบรายการบริการในทองถิ่น (สายดวนวิกฤตการณการถูกขมขืนและการฆาตัวตาย โปรแกรมการตระหนักถึงสุราและยาเสพติด
หนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของบริการ LGBTQ เปนตน) รายการนี้ตองรวมถึงการติดตอดังตอไปนี้
 สําหรับนักเรียนที่เขามาในประเทศ: ที่ปรึกษาโรตารี นายกสโมสรอุปถัมภ ประธานเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาคอุปถัมภ ผูวาการ
ภาคอุปถัมภ และอยางนอยบุคคลที่เปนทรัพยากรซึ่งมิใชโรตารี 2 คน (ชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน) ที่ไมมีความสัมพันธกัน
และไมมีความผูกพันใกลชิดกับครอบครัวอุปถัมภหรือที่ปรึกษาโรตารี และเปนผูที่สามารถชวยนักเรียนเมื่อเกิดปญหาใด ๆ ขึน้
 สําหรับนักเรียนเดินทางไปตางประเทศ: ที่ปรึกษาโรตารี นายกสโมสร ประธานเยาวชนแลกเปลีย
่ นของภาค ผูวาการภาคของ
ภาคที่สงนักเรียนจะตอง
 รายงานการสํารวจประจําปฉบับสมบูรณเกี่ยวกับกิจกรรมของโปรแกรมแกโรตารีสากล
 จัดใหมีหมายเลขโทรศัพทตด
ิ ตอฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงแกเด็กนักเรียน
 รายงานเหตุการณทั้งหมด รวมทั้งขอกลาวหาการคุกคามหรือการลวงละเมิด อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเดินทางกลับกอน และการ
เสียชีวิต ของนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนแกพนักงานของโรตารีสากล (youthprotection@rotary.org) ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจาก
ทราบเหตุการณ
 หามมิใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนที่ไมไดรับอนุญาต เชน การสงนักเรียนแลกเปลี่ยนนอกโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี
หรือนอกโครงสรางการรับรองของภาค
 พัฒนาแผนงานฉุกเฉินของการเปนผูอุปถัมภซึ่งมีรายชื่อครอบครัวกอนการคัดกรอง กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบต
ั ิในการให
นักเรียนยายออกจากครอบครัวอุปถัมภ จัดเตรียมบานพักอาศัยเปนการชั่วคราวลวงหนา
 สรางหลักประกันวาการเปนผูอุปถัมภทั้งหมดคือการอาสา ตองไมกาํ หนดใหบิดามารดาของนักเรียนทีเ่ ดินทางไปตางประเทศและ
สมาชิกสโมสรตองอุปถัมภนักเรียนที่เดินทางเขามาในประเทศ เพื่อเปนเงื่อนไขในการสงนักเรียนเปนการแลกเปลี่ยน
 จัดใหผูรวมโปรแกรมในระยะยาวพักอาศัยอยูกับครอบครัวอุปถัมภหลาย ๆ ครอบครัว หากเปนไปได แนะนําวาพวกเขาควรจะได
อยูกับครอบครัวอุปถัมภ 3 ครอบครัวในระหวางการแลกเปลี่ยน หากสถานการณไมอํานวยใหมีการจัดครอบครัวอุปถัมภหลาย ๆ
ครอบครัว ภาคทีส่ งนักเรียนและภาคอุปถัมภตองตกลงและตองแจงใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของเด็กนักเรียน
ทราบลวงหนา แตอยางนอยตองเตรียมครอบครัวอุปถัมภหนึ่งครอบครัวเพื่อการสํารอง
 ขอรายงานประจําเดือนจากผูรวมโปรแกรมทั้งรับเขาและสงออกซึ่งจะตองรวมรายละเอียดเกี่ยวกับผูอป
ุ ถัมภปจจุบัน ความรูสึก
ความกังวล ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ คณะกรรมการเยาวชนแลกเปลีย่ นของภาคสามารถพิจารณารายงานและชวยผูรวม
โปรแกรมตามที่จาํ เปน
เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่ พิจารณาเพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่
แนวทางในการปกป้ องเยาวชนของโรตารี | ภาคผนวก ก

35

ภาคผนวก ข

ตัวอยางแนวทางในการรายงานขอกลาวหาการคุกคามและการลวงละเมิด
จัดทําเอกสารนโยบายฉบับนี้เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมในทองถิ่นและตามกฎหมาย

สวนที่แรเงาเปนขอกําหนดในการรับรองของโรตารีสําหรับโปรแกรมเยาวชนแลกเปลี่ยน ลบการแรเงาออก หากภาคของทานไมไดรับการ
รับรองเพื่อมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเยาวชน
หมายเหตุ ควรใหผูมีวิชาชีพทางกฎหมายในทองถิ่นพิจารณาทบทวนแนวทางนี้เพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่น

แนวทางในการรายงานขอกลาวหาของภาค ___________

ถอยแถลงเรื่องการประพฤติปฏิบตั ิสําหรับการทํางานกับเยาวชน: ภาคพยายามที่จะสรางสรรคและรักษาสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับ
เยาวชนทุกคนที่มีสวนรวมในกิจกรรมของโรตารี โรแทเรียน คูครองของโรแทเรียนและอาสาสมัครอื่น ๆ ตองการดูแลรักษาเด็ก ๆ และ
เยาวชนที่พวกเขาติดตอดวยและปกปองพวกเขาจากการคุกคามทางกาย ทางเพศและจิตใจใหดีที่สดุ เทาที่จะสามารถทําได
ไมมีการอดกลั้นตอการคุกคามหรือการลวงละเมิดใด ๆ โรตารีสากลและภาคมุงมั่นที่จะปกปองความปลอดภัยของผูร วมโปรแกรมเยาวชน
ทุกคนและจะไมอดกลั้นตอการคุกคามหรือการลวงละเมิด ขอกลาวหาทั้งหมดจะถูกดําเนินการอยางจริงจังและตองจัดการภายในแนวทาง
ดังตอไปนี้
ความปลอดภัยและความเปนอยูทดี่ ีของผูรวมโปรแกรมตองเปนเรื่องที่สําคัญสูงสุดเสมอ
คํานิยาม
การคุกคามทางอารมณ กาย หรือวาจา (Emotional, psychological or verbal abuse) หมายถึง การใชความกลัว ความละอายหรือ
การจูโจมดวยคําพูดเพื่อควบคุมพฤติกรรมของผูอื่น ตัวอยางเชน การปฏิเสธบุคคล การขัดขวางพวกเขาจากการพัฒนาความสัมพันธทาง
สังคมตามปกติ และการทําถอยแถลงในความหมายที่เปนการดูถูกเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ศักยภาพ ปญญา รสนิยมหรือทาทางของบุคคล
การคุกคามทางกาย (Physical abuse) หมายถึง การสัมผัสทางกายซึ่งมุงจะทําใหเกิดความเจ็บปวด บาดแผล หรือความทุกขทรมาน
หรืออันตรายทางกายอื่น ๆ
การละเลย/การไมเอาใจใส (Neglect) หมายถึง การละเลยที่จะใหอาหาร ที่พัก หรือการดูแลทางการแพทย หรืออารมณ ซึ่งจําเปนตอ
ความเปนอยูที่ดี
การคุกคามทางเพศ (Sexual abuse) หมายถึง การมีสวนเกี่ยวของหรือการเตรียมการกระทําทางเพศโดยนัยหรือเปดเผย ซึ่งรวมถึงการ
กดดันใครบางคนใหแสดงการกระทําทางเพศคนเดียว หรือมีสวนเกีย่ วของทางเพศโดยตรงกับบุคคลอีกคนหนึ่งไมวาจะอายุหรือเพศใดโดย
การบังคับให หรือการบีบบังคับ หรือกับใครคนหนึ่งที่ไมสามารถยินยอมได กิจกรรมทางเพศระหวางผูใ หญตามกฎหมายและผูรวมโปรแกรม
ที่เปนเด็กหรือเยาวชน หรือกิจกรรมทางเพศใด ๆ ที่ไมเห็นชอบดวยกันทั้งสองฝายระหวางเพื่อน ถือเปนการคุกคามทางเพศ การคุกคามทาง
เพศยังสามารถรวมถึงการทําใหขุนเคือง ซึ่งไมรวมถึงการสัมผัส เชน ความใครที่เกิดจากการมองดูกามกิจของผูอื่น การเปดเผยอวัยวะเพศ
ตอสาธารณะชน การแอบติดตาม การลวงละเมิดทางอิเล็กทรอนิกส หรือการแสดงสิ่งของทางเพศหรือลามกอนาจารแกเยาวชน
การลวงละเมิดทางเพศ (Sexual harassment) หมายถึง การเกี้ยวพาราสี (Sexual advance) การขอใหมีการกระทําทางเพศหรือการ
กระทําทางเพศดวยวาจาหรือทางกายซึ่งไมพึงประสงค หรือมุงหมายใครบางคนที่ไมเต็มใจหรือไมสามารถใหความยินยอม ในบางกรณี
เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่ พิจารณาเพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่
36 แนวทางในการปกป้ องเยาวชนของโรตารี | ภาคผนวก ข

การลวงละเมิดทางเพศมากอนการคุกคามทางเพศ และถูกใชโดยผูก ระทําผิดทางเพศเพื่อทําใหเกิดความกังวลหรือทําใหคุนเคยกับพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสม ตัวอยางของการลวงละเมิดทางเพศมีดังนี้
 การเกี้ยวพาราสีหรือเรื่องตลกขบขันทางเพศ การพาดพิงดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ การซุบซิบ
นินทาเกี่ยวกับชีวิตในดานเพศของใครบางคน หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ความบกพรอง หรือความสามารถทางเพศของ
บุคคล
 การใหของขวัญสวนตัวหรือเปนความลับ รวมถึงของขวัญที่มีลักษณะทางเพศ
 การคุกคามในเรื่องทางเพศดวยวาจา
 การแสดงสิ่งของหรือรูปภาพที่บอกเปนนัยในเรื่องเพศ
 การชําเลืองมองหรือการผิวปากทีส
่ อไปในเรื่องทางเพศ
 การแตะตองทางกายอยางไมเหมาะสม เชน ตั้งใจสัมผัส
 ภาษาหรือทาทางที่อนาจาร ความคิดเห็นที่ดูถูกเหยียดหยามหรือบอกเปนนัย
การเตรียมการเพื่อวัตถุประสงคทางเพศ (Grooming) หมายถึง การสรางความสัมพันธทางอารมณกบั ใครคนหนึ่งเพื่อทําใหมีความยับยั้งชั่ง
ใจนอยลง และไดรับความเชื่อถือจนถึงขนาดถูกลวงละเมิดทางเพศ
การยินยอม (Consent) หมายถึง คําอนุญาตที่บอกกลาวเปนที่รับรูแ ละโดยสมัครใจสําหรับบางสิ่งที่จะเกิดขึ้น รวมถึงกิจกรรมทางเพศ
การไดรับรายงานการคุกคามหรือการลวงละเมิด
ผูใหญซึ่งไดรับรายงานการคุกคามหรือการลวงละเมิดจากผูรวมโปรแกรมจะตองปฏิบัติดังนี้
 รับฟงอยางตั้งใจและอยูในความสงบ รับรูวาการจะรายงานการคุกคามหรือการลวงละเมิด ตองใชความกลาหาญ จงใหการ
สนับสนุนแตรักษาความเปนกลาง ไมแสดงความตกใจ ความกลัว หรือความไมเชื่อ
 รับรองในความเปนสวนตัวแตไมรักษาไวเปนความลับ อธิบายวาทานจะตองบอกใครบางคนเกี่ยวกับการคุกคามหรือการลวง
ละเมิดเพื่อหยุดเหตุการณนี้ และปองกันการเกิดขึ้นกับผูอื่น
 เก็บขอมูลแตไมซักไซผูรวมโปรแกรมอยางละเอียด ถามคําถามที่แสดงความจริง เชน ใคร อะไร เมื่อใด ที่ไหน และอยางไร
รับรองกับผูเยาววาพวกเขาทําถูกตองที่ไดบอกเรื่องราวแกทาน หลีกเลี่ยงการถามคําถามวาเหตุใด ซึ่งอาจจะแปลเปนเสมือนการถาม
ถึงแรงจูงใจของผูเยาวซึ่งมีนัยวาพวกเขามีความผิด หรือเปนการเสนอความเห็นวาทานไมเชื่อถือพวกเขา จงจําไววาหนาที่รับผิดชอบ
ของทาน คือรายงานขอมูลนี้แกบุคคลที่มีอํานาจหนาที่อยางเหมาะสม
 ไมตัดสินและปลอบใจ หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณสิ่งที่เกิดขึ้นหรือใครที่อาจจะมีสวนเกี่ยวของแมแตการกลาวหา เพราะอาจจะ
เปนใครบางคนที่พวกเขาอาทร ไมกลาวหาหรือวิพากษวิจารณผูเยาว การเนนความสําคัญวามันไมไดเปนความผิดของพวกเขา พวก
เขามีความกลาหาญและเปนผูใหญที่มาหาทาน เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง
 อดทนและเขาใจ บุคคลที่ประสบเหตุที่ทําใหเกิดความชอกช้ําทางจิตใจอาจจะรูส
 ึกวาเปนเรื่องยากที่จะพูดคุยในรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องที่พบเจอ สนับสนุนใหพวกเขารายงานใหมากทีส่ ุดเทาที่พวกเขาจะทําได หรือเทาที่พวกเขาจะรูส ึกสบายใจทีไ่ ดพูดคุย
พยายามลดความจําเปนที่จะใหพวกเขาอธิบายถึงประสบการณนั้นซ้ําอีก
 จดบันทึกการกลาวหา จดบันทึกไวเปนความลับ ซึ่งรวมถึงรายละเอียด เชน วันที่และสถานที่ที่อางอิงในทันทีหลังจากที่ไดรับ
รายงาน พยายามใชถอยคําที่เหมือนกับถอยคําของผูเยาว

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
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การตอบรับการกลาวหา
ขั้นตอนตอไปนี้จะตองดําเนินการในทันทีหลังจากที่ไดรับรายงานการกลาวหาวามีการคุกคามหรือการลวงละเมิด บางขั้นตอนจะดําเนินการ
โดยอาสาสมัครโปรแกรม ในขั้นตอนอื่นๆ ควรดําเนินการโดยเจาหนาที่ของภาคตามที่ไดกําหนดไว
1. ปกปองผูเยาว ทําใหมั่นใจในความปลอดภัยและความมั่นคงของผูเยาว โดยการยายพวกเขาออกมาจากสถานการณนั้นทันทีและ
ปองกันการติดตอทั้งหมดกับผูคุกคามหรือผูลวงละเมิดที่ถูกกลาวหา ยืนยันกับผูเยาววาเพื่อความปลอดภัยของเขา และมิใชการ
ลงโทษ
ลงมือปฏิบัติทันทีเพื่อปกปองสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของผูเยาว และหากจําเปน ตองจัดการรักษาพยาบาลหรือการดูแล
ทางดานจิตวิทยา หากบุคคลที่รายงานปญหาและบุคคลที่ถูกกลาวหาเปนผูเยาวทั้งคู ตองใหการสนับสนุนพวกเขาทั้งสองคนดวย
2. รายงานการกลาวหาแกผูมีอํานาจหนาที่ที่เหมาะสม รายงานกรณีการคุกคามหรือการลวงละเมิดทุกกรณีในทันที ในขั้นตนรายงาน
ตอ
เพื่อการสอบสวน แลวจึงแจงแกผูนําสโมสรและภาค จะตองปลอยใหการสอบสวนการคุกคาม
หรือการลวงละเมิดที่ถูกกลาวหาใหเปนเรื่องของหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย การสอบสวนทั้งหมดตองกระทําโดยเจาหนาที่ที่ไมมี
สวนเกี่ยวของกับโรตารี
ในสถานการณสวนใหญ ผูที่ติดตอไดของโรตารีคือ
ซึ่งจะประสานงานและหาคําแนะนําจาก
หนวยงานที่เหมาะสม หากการกลาวหาเกี่ยวของกับบุคคลผูนี้ ผูวาการภาคหรือ
ควรจะเปนผูต ิดตอ
หลักของโรตารี
ภาคจะรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจและการสอบสวนทางกฎหมาย
ภาคไดศึกษากฎหมายในทองถิ่น กฎหมายประจํารัฐหรือจังหวัด และกฎหมายแหงชาติที่เกี่ยวของกับการปกปองเยาวชนแลวรวมถึง
การรายงานการกลาวหา และบันทึกขอกําหนดทางกฎหมายดังตอไปนี้ซึ่งอาสาสมัครทุกคนจะตองพึงตระหนัก :

3. ตัดผูถูกกลาวหาออกจากการติดตอกับเยาวชน ภาคจะตัดผูกระทําความผิดที่ถูกกลาวหาจากการติดตอกับผูรวมโปรแกรมเยาวชน
ของโรตารีจนกวาเรื่องราวจะไดรับการแกไข
ดําเนินการตามกฎเกณฑและวิธีปฏิบัติที่ภาคกําหนดไวในการยายนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารีออกจากครอบครัวอุปถัมภ
หากนักเรียนทําการกลาวหาสมาชิกครอบครัวอุปถัมภ ยายนักเรียนไปอยูกับครอบครัวอุปถัมภอื่นที่ไดรับการคัดกรองลวงหนาแลว
4. หลีกเลี่ยงการซุบซิบและการตําหนิ ไมบอกใคร ๆ เกี่ยวกับการกลาวหา นอกเหนือไปจากผูที่จําเปนตองรูเรื่อง ดูแลปกปองสิทธิ
ของทุกคนที่เกี่ยวของในระหวางการสืบสวน
ภาคตองรักษาความเปนสวนตัว (ซึ่งตางจากการรักษาความลับ) ของผูที่ถูกกลาวหาโดยการใชวิธีปฏิบตั ิดังตอไปนี้:

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่ พิจารณาเพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่
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5. ติดตามและปกปอง
อาสาสมัครที่เปนสมาชิกโรตารีและมิใชสมาชิกทุกคนที่รูเรื่องเกี่ยวกับการกลาวหา ตองทําใหมั่นใจวาไดแจงตอโรตารีสากลภายใน
72 ชั่วโมง เจาหนาที่ภาคจะรายงานสถานภาพปจจุบันทีด่ ําเนินอยูต อ เนื่องแกโรตารีสากล
ภาคจะตองแจงเหตุการณแกบดิ ามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูรวมโปรแกรม (ไมวาพวกเขาจะถูกกลาวหาหรือทําการ
กลาวหา) ภาคจะสงผูเ ยาวที่มสี วนเกี่ยวของทั้งหมดไปยังที่ปรึกษาอิสระที่มิใชโรตารี ซึ่งจะสามารถใหการสนับสนุนทางดานอารมณ
อยางมืออาชีพ
หากหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะไมสอบสวนเรื่องราวหรือหากการสอบสวนไมมีผลสรุป ผูวาการภาคจะตองแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประสานงานในการพิจารณาอยางเปนอิสระ เพื่อเปนหลักประกันวาไดดําเนินการตามนโยบายการปกปอง
คุมครองเยาวชนของภาค การยืนยันในความปลอดภัยของผูเยาวเปนสิ่งสําคัญที่สุด และตัดสินใจวาจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ
ของภาคตามที่จําเปนหรือไม การพิจารณานีม้ ิใชเปนการรับผิดชอบตอการตัดสินความถูกตองของการกลาวหาใด ๆ ซึ่งจะกระทํา
โดยบุคลากรของหนวยงานปกปองคุมครองเยาวชน หรือผูม ีวิชาชีพที่บังคับใชกฎหมายซึ่งไดรับการอบรม
เมื่อภาคไดรับแจงผลของการสืบสวนโดยเจาหนาที่ตํารวจ ไมวาจะเปนอาชญากรรมหรือไม ภาคจะติดตอกับทุกคนที่เกี่ยวของ
ในเหตุการณและจะจดบันทึกการกลาวหาและการถูกกลาวหารวมทัง้ ผลที่ไดรับสุดทายและการปฏิบตั เิ พื่อการแกไขสถานการณ
ตองบงชี้และบันทึกการจัดการพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในรูปแบบตาง ๆ ดวย

วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่ พิจารณาเพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่ เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตง
นโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมีวิชาชีพทางกฎหมายในทองถิ่น
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ตัวอยางใบสมัครอาสาสมัครโปรแกรมเยาวชน

ตรวจสอบเอกสารนี้และปรับแตงนโยบายใหเหมาะกับสภาวะแวดลอมในทองถิ่นและตามกฎหมาย
หมายเหตุ: จัดใหผูมีวิชาชีพทางกฎหมายในทองถิ่นพิจารณาทบทวนแนวทางนี้เพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่น
ใบสมัครอาสาสมัครในโปรแกรมเยาวชนของภาค ___________
ถอยแถลงเรื่องการประพฤติปฏิบตั ิสําหรับการทํางานกับเยาวชน : ภาคพยายามอยางยิ่งยวดเทาที่จะสามารถทําไดในการสรางสรรคและ
บํารุงรักษาสภาวะแวดลอมที่ปลอดภัยตอเยาวชนทุกคนที่มีสวนรวมในกิจกรรมของโรตารี โรแทเรียน คูครองของโรแทเรียนและอาสาสมัคร
อื่นๆ จะตองปกปองเด็กๆ และเยาวชนที่ติดตอดวยและปกปองพวกเขาจากการคุกคามทางกาย ทางเพศและจิตใจ
ขอมูลที่ทานใหมาอาจจะถูกสงตอไปยังหนวยงานที่ภาคโรตารีนี้ไดวา จางเพื่อทําการตรวจสอบประวัติ ในบางกรณี ผูสมัครอาจจะถูกขอให
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของตนเพื่อการพิจารณาของเจาหนาที่ภาค
ขอมูลสวนบุคคล
ชื่อและนามสกุล
ที่อยู
อําเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ทานอาศัยอยูที่บานตามที่อยูนี้นานเทาใดแลว
หากนอยกวา 5 ป จงใหรายการทีอ่ ยูกอนหนานี้

หมายเลขโทรศัพทหลัก

หมายเลขโทรศัพทรอง

อีเมล
หมายเลขบัตรประชาชน
วันเดือนปเกิด
ประวัติอาชญากรรม
1. ทานเคยถูกกลาวหา ถูกตัดสิน หรือยอมรับสารภาพผิดวาประกอบอาชญากรรมหรือไม?
2 ทานเคยตองคําสั่งศาล (เชน คําสั่งศาลแพง ศาลครอบครัว หรือศาลอาญา) ในเรื่องตอไปนี้หรือไม:
เรื่องที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศทางกายหรือวาจา รวมทั้งหากมิไดจํากัดถึงความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือคําสั่งหามลวงละเมิดทางแพงหรือคําสั่งคุมครอง

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

หากตอบวาใชในคําถามขอใด โปรดอธิบายและบงชี้วันที่ของเหตุการณ รวมทั้งประเทศและจังหวัดที่เกิดเหตุการณ (เพิม่ หนากระดาษได
ตามความจําเปน)
เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่ พิจารณาเพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่
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ขอมูลเพิ่มเติม คุณสมบัติและการอบรม
ตําแหนงที่สมัคร
ทานเปนสมาชิกสโมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคทหรือไม

ใช

ไมใช

หากใช โปรดใสชื่อสโมสรและปที่เขารวม
เหตุใดทานจึงสนใจตําแหนงดังกลาว
ทานมีคุณสมบัติ การเตรียมพรอม และการอบรมอะไรบางที่เกี่ยวของกับตําแหนงนี้

ประวัตงิ านอาสากับเยาวชนผานโรตารี
(เพิ่มหนากระดาษไดตามความจําเปน)
ทานเคยมีตาํ แหนงในโปรแกรมเยาวชนของโรตารีมากอนหรือไม

ใช

ไมใช

หากใช โปรดใหรายละเอียด :

ภาค

บทบาท

ป

ชื่อผูติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
อีเมล
สโมสร

บทบาท

ป

บทบาท

ป

ชื่อผูติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
อีเมล
งานกิจกรรม
ชื่อผูติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
อีเมล

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
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ประวัตงิ านอาสากับเยาวชนผานองคกรอื่น
(ใน 5 ปที่ผานมา เพิ่มหนากระดาษไดตามความจําเปน)
ชื่อองคกร
ที่อยู
อําเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ตําแหนง

วันที่ใหบริการ

ชื่อผูติดตอ หมายเลขโทรศัพท อีเมล
ชื่อองคกร
ที่อยู
อําเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ตําแหนง

วันที่ใหบริการ

ชื่อผูติดตอ หมายเลขโทรศัพท อีเมล
ประวัติการจางงาน
(ในชวง 5 ปที่ผานมา เพิ่มหนากระดาษตามความจําเปน)
นายจางคนปจจุบันหรือลาสุด
ที่อยู
อําเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ตําแหนง

วันที่จางงาน

ชื่อหัวหนา
หมายเลขโทรศัพท

อีเมล

เหตุผลที่ลาออก
นายจางกอนหนานี้
ที่อยู
อําเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ตําแหนง

วันที่จางงาน

ชื่อหัวหนา หมายเลขโทรศัพท อีเมล
หมายเลขโทรศัพท

อีเมล

เหตุผลที่ลาออก
เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
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ผูใหการรับรอง
(ตองมิใชญาติพี่นอง อาจจะเปนอดีตสมาชิกหรือสมาชิกโรตารีในปจจุบันไดไมเกินหนึ่งคน)
1. ชื่อและนามสกุล
ที่อยู
อําเภอ

จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท

รหัสไปรษณีย
อีเมล

ความสัมพันธ

จํานวนปที่รูจักกัน

2. ชื่อและนามสกุล
ที่อยู
อําเภอ

จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท

รหัสไปรษณีย
อีเมล

ความสัมพันธ

จํานวนปที่รูจักกัน

3. ชื่อและนามสกุล
ที่อยู
อําเภอ
หมายเลขโทรศัพท
ความสัมพันธ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย
อีเมล
จํานวนปที่รูจักกัน

สําหรับภาคเทานั้น
ตรวจสอบการรับรองโดย

เมื่อวันที่

ตรวจสอบการรับรองโดย

เมื่อวันที่

ตรวจสอบการรับรองโดย

เมื่อวันที่

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
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การยินยอม
ขาพเจาขอรับรองวาถอยแถลงทั้งหมดในใบสมัครนี้และเอกสารแนบเปนความจริงและถูกตองเทาที่ขา พเจาทราบ และขาพเจามิไดปกปด
ขอมูลที่จะมีผลในทางลบตอใบสมัครนี้ ขาพเจาเขาใจวาภาค
จะปฏิเสธตําแหนงอาสาสมัครแกผูที่เคยประกอบอาชญากรรมในเรื่อง
ความรุนแรง การคุกคามทางเพศ หรือการลวงละเมิด หรืออาชญากรรมในเรื่องทางเพศอื่น ๆ และอาจจะปฏิเสธตําแหนงอาสาสมัครแกผูที่
ถูกกลาวหาวาประกอบอาชญากรรมเหลานี้
ตรวจสอบขอมูลในใบสมัครนี้ ทั้งโดยการพิจารณาบันทึกสาธารณะที่ขาพเจาไดเคยทําไวซึ่งไดรับการรับรอง
ขาพเจาอนุญาตใหภาค
อยางถูกตอง หรือโดยการคนหาบันทึกของเจาหนาที่ตํารวจ หรือบันทึกที่ไดตีพิมพอื่น ๆ (รวมทั้งบันทึกการขับขี่ยานพาหนะและการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม) นอกเหนือจากการติดตอกับนายจางเกาและผูใหการรับรองที่ขาพเจาไดใหไว ขาพเจาเขาใจวาขอมูลนี้จะถูก
ใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาการมีสิทธิในตําแหนงอาสาสมัคร และเขาใจดวยวาตราบเทาที่ขาพเจายังคงเปนอาสาสมัคร ขอมูลเหลานี้จะ
ถูกตรวจสอบซ้าํ ในเวลาใดก็ได ขาพเจาเขาใจวาอาจจะถูกพิจารณาประวัติอาชญากรรมดวย
การสละสิทธิ
ในการพิจารณาการยอมรับและการมีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชนของโรตารี เทาทีไ่ ดรับอนุญาตตามกฎหมาย ขาพเจาสละสิทธิไมฟองรอง
หรือเรียกคาเสียหายตอสโมสรโรตารีที่มีสวนรวม ภาคโรตารี องคกรภาครวม และสมาชิก เจาหนาที่กรรมการบริหาร กรรมการ หนวยงาน
และลูกจาง และโรตารีสากล กรรมการบริหาร เจาหนาที่ กรรมการ ลูกจาง ตัวแทนและผูแทน (“ผูไดรับการคุม ครอง – Indemnitees”)
จากความรับผิดใด ๆ หรือทั้งหมด จากการรองเรียน การสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด คาใชจาย การบาดเจ็บทางกาย หรือเสียชีวิต
รวมทั้งความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการละเลยของผูไดรับการคุมครองคนใดคนหนึ่ง หรือทําใหเจ็บช้ําน้ําใจ หรือไดรบั การรองเรียนโดย
ขาพเจา ซึ่งมีผลมาจากการสอบสวนการกระทําที่เกีย่ วของกับหรือการสื่อสารเกีย่ วกับภูมิหลังของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับใบสมัครนี้
ขาพเจายังยินยอมที่จะยอมรับกฎ ระเบียบและนโยบายของโรตารีสากล โปรแกรมเยาวชนของภาค

และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขาพเจาขอยืนยันและรับรอง ณ ที่นี้วา ขาพเจาไมเคยมีประวัติในการกระทําความผิดหรือถูกกลาวหาวาประกอบอาชญากรรมรุนแรง
คุกคาม หรือทอดทิ้งเด็ก ทําอนาจารเด็ก ลอลวงเด็ก ลักพา ขมขืนหรือกระทําความผิดทางเพศ หรือไมเคยถูกศาลพิจารณาตัดสินให
ไดรับการบําบัดรักษาโรคทางจิตหรือความกดดันทางจิตใจในเรื่องที่เกี่ยวของเหลานั้น
หากบทใดของการตกลงยินยอมนี้ถูกตัดสินวาผิดกฎหมายหรือไมสามารถบังคับใชได บทอื่นๆ จะยังคงบังคับใชและมีผลเต็มที่ โดย
การลงนามในใบสมัครนี้ ขาพเจารับทราบวาขาพเจาไดอานใบสมัครนี้และเขาใจเนื้อหาทั้งหมดแลว

ลายมือชื่อผูส มัคร
ชื่อและนามสกุลตัวบรรจง

วันที่

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
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ตัวอยางคําถามเพื่อการสัมภาษณอาสาสมัครในโปรแกรมเยาวชน

วัตถุประสงคของการสัมภาษณผูสมัคร คือ เพื่อพิจารณาวาพวกเขามีทักษะที่จําเปนตอการทํางานใหบรรลุขอกําหนดในบทบาทหนาที่
หรือไม และพวกเขาแสดงลักษณะการเปนบุคคลที่มีแนวโนมวาจะคุกคามหรือไม ควรจะใหพวกเขาไดเขาใจถึงหนาที่รับผิดชอบในบทบาท
และความคาดหวังของทาน โรตารีแนะนําวาควรจะมี 2 คนที่ทําการสัมภาษณแบบพบปะ โดยแยกจากกันเพื่อใหไดพิจารณาอยางรอบดาน
ถึงศักยภาพของอาสาสมัครในการทํางานใหไดผลดีกับเยาวชน ผูสมั ภาษณแตละคนควรจะใชชุดคําถามเดียวกันแมวา จะมีคําถามเพิม่ เติมอื่น
ๆ ที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติในระหวางการสนทนาในแนวทางนี้ คําตอบทั้ง 2 ชุดจะสามารถนํามาเปรียบเทียบกันเพื่อดูความเสมอตน
เสมอปลาย การสัมภาษณแบบพบปะกันเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหไดคําตอบทีต่ รงไปตรงมามากกวา
จัดทําคําถามเหลานี้ใหเหมาะกับโปรแกรมในทองถิ่น วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
คําถามเพื่อการสัมภาษณอาสาสมัคร
1. อธิบายวาเหตุใดทานจึงสนใจในการเปนอาสาสมัครในโปรแกรม
อินเทอรแรคท
การแลกเปลี่ยนชนรุนใหม

เยาวชนแลกเปลี่ยน

การพัฒนาความเปนผูนําของเยาวชนโรตารี (ไรลา)

2. เหตุใดทานจึงตองการทํางานกับคนหนุมสาว

3. เหตุใดทานจึงจะเปนอาสาสมัครโปรแกรมเยาวชนที่ดี

4. ขอใหพูดถึงงานอดิเรกและงานอาสาสมัครอื่นที่ทํานอกโรตารี

5. เรามักจะตองทําตามกฎหมายหรือนโยบายซึ่งอาจจะไมจําเปน (ตัวอยางเชน การตรวจสอบการรับรองของผูสมัครทีร่ ูจักกันดีในสโมสร
และภาค) โปรดเลาถึงชวงเวลาที่ทา นตองทําตามกฎระเบียบแมวามันจะดูไมสมเหตุผล ทานมีปฏิกริ ิยาโตตอบอยางไร

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
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6. โปรดเลาเกี่ยวกับชวงเวลาที่ทานคิดวาจําเปนตองฝาฝนกฎระเบียบ

7. อธิบายถึงสถานการณที่ทดสอบความอดทนของทาน ทานมีปฏิกิริยาอยางไร

8. ขอใหยกตัวอยางสถานการณที่คนหนุมสาวทดสอบความอดทนของทานหรือทําใหทานหัวเสีย ทานจัดการอยางไร

9. คําถามตอไปนี้อาจจะยากแตมีความสําคัญที่เราจะตองถามวา ทานเคยคุกคามหรือปลุกปล้ําเด็กหรือผูใ หญหรือไม

10. ทานรูสึกวาเคยทําใหเกิดผลกระทบในทางบวกตอชีวิตของเด็กสักคนหนึ่งหรือไม ในแนวทางใด และทานรูไดอยางไร

11. โปรดพูดถึงชวงเวลาที่ตองตัดสินใจในเรื่องที่ยาก ทานทําอยางไร และเหตุใดจึงตัดสินใจทําเชนนั้น

12. [คําถามเพิ่มเติมทีต่ องการ]

เมื่อทานสัมภาษณผูสมัคร ควรใหความสนใจกับทุกสิ่งที่อาจจะบงชี้ถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึน้ ได ทานอาจจะตองการพูดคุยกับ
ผูสมัครใหมากขึ้น มีสัญญาณเตือนทีอ่ าจเปนไปได เชน
• ขอบงชี้ใดๆ ที่ผูสมัครตองการอาสาเพื่อเติมเต็มความตองการของตนเอง มิใชเพื่อทําใหเกิดผลกระทบทีด่ ีกับเยาวชน
• ความสนใจที่ไมอยูในใบสมัคร
• ความสนใจมากเกินเหตุในการทํางานกับเยาวชน (โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางชวงอายุหรือเพศ)
• มีการตัดสินใจที่ไมดีในสถานการณที่ยากลําบาก
• สัญญาณวาพวกเขามีปญหาเรื่องการสงบจิตใจในสถานการณที่ยากลําบาก
• สัญญาณวาพวกเขาอาจจะมีปญ
 หาในการรักษาอาณาเขตที่เหมาะสม ในขณะที่ทํางานกับเยาวชน
• การปกปองหรือการเลี่ยง เมื่อตองตอบคําถามที่ถามตรง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการคุกคาม หากมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่ พิจารณาเพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่
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ตัวอยางคําถามสําหรับผูรับรองอาสาสมัครในโปรแกรมเยาวชน

จะตองมีการตรวจสอบการรับรองกอนที่อาสาสมัครจะทํางานกับเยาวชน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบทบาทอาสาสมัครและขอกําหนดของโปรแกรม
ขอใหมีผูรับรองอยางนอย 3 คนเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูสมัครในการทํางานกับเยาวชนในบทบาทที่พวกเขาสมัคร ผูรับรองตองมิใช
สมาชิกในครอบครัวของผูส มัคร และตองเปนสมาชิกโรตารีในปจจุบนั หรืออดีตไมเกินหนึ่งคน
หากเปนไปได ตองพูดคุยกับผูร ับรองทางโทรศัพท (หากไมมีขอกําหนดในทองถิ่นแนะนําใหเปนอื่น) แจงเกี่ยวกับบทบาทที่ผูสมัครไดสมัคร
และเนนความสําคัญถึงความจริงที่วาพวกเขาจะทํางานกับเยาวชน ใชชุดคําถามเดียวกันกับผูรับรองทุกคน และบันทึกคําตอบเพื่อที่ทานจะ
สามารถเปรียบเทียบกับขอมูลจากผูสมัคร และตรวจสอบความเสมอตนเสมอปลายหรือความขัดแยง
จัดทําคําถามเหลานี้ใหเหมาะกับโปรแกรมในทองถิ่นและพฤติการณทางกฎหมาย

คําถามสําหรับการรับรองโปรแกรมเยาวชน

1. ทานรูจักกับผูส มัครมานานเทาใด และรูจ ักไดอยางไร

2. ทานเคยสังเกตเห็นผูสมัครทํางานกับเยาวชนหรือไม หากเคย ทานสังเกตเห็นพฤติกรรมเชนใด
หากไมเคย จงใหตัวอยางสถานการณที่อาจจะบงชี้วาพวกเขาจะทํางานกับเยาวชนอยางไร

3. ทานสามารถใหตัวอยางความสามารถของผูสมัครที่เกี่ยวของกับเยาวชนหรือไม หากไมได ผูสมัครมีคณ
ุ สมบัติอะไรที่จะทําใหพวก
เขาทํางานกับเยาวชนไดดี

4. ในสถานการณที่ทาทายประเภทใดบางที่ทานเคยสังเกตเห็นผูสมัครปฏิบัติกับเยาวชน พวกเขามีปฏิกิรยิ าอยางไร หากทานไมเคย
สังเกตเห็นสถานการณเชนนั้น มีสถานการณอื่นอะไรที่ทาทายซึ่งทานสังเกตเห็นพวกเขา และพวกเขามีปฏิกิริยาอยางไร

5. ทานสามารถใหตัวอยางชวงเวลาทีผ่ ูสมัครใชการพิจารณาตัดสินใจที่ดีไดหรือไม

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่ พิจารณาเพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่
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6. ทานทราบเหตุผลทีผ่ ูสมัครไมควรจะทํางานกับเยาวชนที่เราใหบริการหรือไม

7. ทานมีขอเสนอแนะหรือความหวงใยอื่น ๆ เกี่ยวกับผูส มัครหรือไม

เมื่อทานพูดคุยกับผูรับรอง ควรใหความสนใจกับคําตอบที่อาจจะบงชี้ถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได ทานอาจจะตองการ
พูดคุยกับผูสมัครใหมากขึ้น มีสัญญาณเตือนที่อาจจะเปนไปได เชน
• ผูรับรองรูจักผูสมัครเพียงแคระยะเวลาสัน้ ๆ เชน นอยกวา 6 เดือน
• ผูรับรองไมไดตดิ ตอกับผูสมัครมานานกวาหนึง่ ป
• ผูรับรองเคยพบกับผูสมัครเพียงระยะสั้น ๆ
• ผูรับรองกลาววาพวกเขารูจักผูสมัครภายใตสถานการณที่แตกตางจากทีผ่ ูสมัครกลาวไว
• ที่ผานมา ผูส มัครชอบทํางานกับเยาวชนที่ไมไดถูกควบคุมดูแลมากกวา
• ผูสมัครอาจจะขมเหงทางกายหรืออารมณได หรือโกรธงาย
• ผูสมัครทํางานไมไดผลดีกบั ผูใหญ
• ผูสมัครมีปญหาในการรับคําสัง่

เอกสารนี้เปนตัวอยาง ปรับแตงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมทางกฎหมายและทองถิ่น และจัดใหผูมี
วิชาชีพทางกฎหมายในทองถิน่ พิจารณาเพื่อยืนยันวาสอดคลองกับกฎหมายทองถิน่
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ทรัพยากรเพิ่มเติม
ทรัพยากรระหวางประเทศ

Advocates for Youth สิ่งพิมพที่เกี่ยวกับสิทธิของเยาวชนและ
หนาที่รับผิดชอบขององคกรที่ใหบริการแกเยาวชน
International Society for the Prevention of Child
Abuse and Neglect ทรัพยากรเพื่อปองกันการคุกคาม รวมถึง
ขอมูลการติดตอสําหรับผูรวมโครงการในหลาย ๆ ประเทศ และ
รายชื่อของสิ่งพิมพทั่วโลกที่สามารถคนหาได
Sexual Violence Research Initiative ขอมูลเฉพาะของ
ประเทศ และสถิติเกีย่ วกับความรุนแรงทางเพศ
UNICEF ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปกปองสิทธิของคนหนุม
สาว และความคิดริเริ่ม Voices of Youth ซึ่งชวยคนหนุมสาวใน
การเรียนรูเกี่ยวกับประเด็นที่มผี ลกระทบตอโลกของพวกเขา
World Health Organization งานวิจัยเกี่ยวกับการคุกคามทาง
เพศและการปองกันทั่วโลก รวมทัง้ Preventing Violence: A
Guide to Implementing the Recommendations of the
World Report on Violence and Health

ทรัพยากรสําหรับบางประเทศโดยเฉพาะ

AUSTRALIA
Australian Institute of Family Studies. Links to
abuse prevention resources
UNITED KINGDOM
Keeping Children Safe. Information on child abuse
prevention, including training materials targeted to
an international audience

UNITED STATES
Centers for Disease Control and Prevention.
Abuse prevention resources developed for youthserving organizations
National Center for Missing and Exploited
Children. Publications about protecting children
and bringing perpetrators to justice
National Center for PTSD. Information from the U.S.
Department of Veterans Affairs for parents and youth
program providers on the effects of childhood
sexual abuse
Nonprofit Risk Management Center.
General risk management information for nonprofits,
including resources for volunteer-based, youthserving organizations
Pathways to Safety International. Provides services
to Americans who travel overseas and empowers
those who have experienced interpersonal and
gender-based violence abroad
Rape, Abuse, and Incest National Network
(RAINN). The largest anti-sexual violence
organization in the United States, providing a 24-hour
national sexual assault phone hotline and private
online chat
WINGS Foundation. Local and national resources
for adult survivors of childhood sexual abuse and
their families
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If you have questions or comments about this guide,
send them to:
Rotary International
Programs for Young Leaders
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Email: youthprotection@rotary.org
Phone: 1-866-976-8279
775-TH—922(520)

ศูนยโรตารีในประเทศไทย

