TILLÆG BØRNEBESKYTTELSE
TILLÆG TIL KONTRAKTER OG SAMARBEJDSAFTALER MED EKSTERNE PARTER
TRO-OG-LOVE-ERKLÆRING

Eksterne samarbejdspartnere, der har kontakt med børn, skal kende og overholde Røde Kors’ regler
og retningslinjer for samvær med børn og underskrive en tro-og-love-erklæring.
Der kan være tale om en ekstern konsulent, en leverandør, en gæst, en privat, kommunal eller offentlig samarbejdspartner, som i denne sammenhæng kommer i kontakt med børn.
Det er vores fælles ansvar, at børn i Røde Kors’ aktiviteter føler sig trygge. Vi skal sikre, at de ikke
udsættes for omsorgssvigt eller overgreb, hverken fysisk eller psykisk.
I tilfælde hvor den eksterne samarbejdspartner har direkte kontakt med børn, indgås aftale om at
indhente børneattest. Direkte kontakt med børn omfatter hovedsageligt kontakt, som giver mulighed
for at skabe et tillidsforhold mellem et barn og en voksen af en vis kontinuitet og varighed, som ligger
ud over en kortvarig, enkeltstående kontakt.
Hvis samværet er af kortere varighed, underskrives denne erklæring.
OBS: Udleveres sammen med Røde Kors ‘regler og retningslinjer for samvær med børn.

Altid til stede

rødekors.dk

TRO-OG-LOVE-ERKLÆRING

Navn: __________________________________________________________________________

Firma/organisation: _______________________________________________________________

Vi og enhver, der har tilknytning til vores organisation, som er med til at udføre opgaven for Røde
Kors i Danmark, er forpligtet til at sikre, at børn beskyttes, og vi erklærer:
1. At være bekendt med Børnebeskyttelse i Røde Kors og handle efter Røde Kors’ regler og retningslinjer for samvær med børn.
2. Aldrig at forgribe os på eller udnytte et barn eller udføre handlinger, som overtræder børns rettigheder, og som udsætter et barn for risiko for overgreb.
3. At underrette om overgreb på børn eller mistanke herom i overensstemmelse med gældende national og international lovgivning og gældende retningslinjer.
4. At indgå i samarbejde ved undersøgelse af overgreb på børn eller mistanke og beskyldninger om
overgreb på børn.
5. At bidrage til at skabe et miljø, hvor børns tarv sættes højest, hvor børn respekteres og inddrages, og deres rettigheder overholdes.
6. At være indforstået med, at tilknytningsforhold, kontrakter og aftaler kan opsiges uden varsel,
hvis der er begrundet mistanke om overgreb på børn, eller at børnebeskyttelse i Røde Kors ikke
overholdes.
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