Regulamin programu 
Chronimy Dzieci
§ 1 Cele i opis programu
Program 
Chronimy Dzieci (zwany w dalej programem) to program profilaktyki
przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Partnerów
(zwanych dalej organizatorami). Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie
przemocy wobec dzieci przez wprowadzenie Polityki ochrony dzieci w placówkach
edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie placówkom oferty i narzędzi
podnoszenia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci
przed krzywdzeniem oraz ochrony ich praw. Program zakłada również dostarczenie
dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i
wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Główną ideą programu jest przyznawanie
certyfikatu Chronimy Dzieci placówkom edukacyjnym i opiekuńczym, które spełniają
standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem.
§ 2 Definicje
W rozumieniu niniejszego regulaminu:
1. Placówka  oznacza podmiot ubiegający się o przyznanie certyfikatu,
prowadzący działalność edukacyjną lub opiekuńczą, w szczególności: szkoła,
przedszkole, żłobek, placówka opiekuńczowychowawcza
2. Partner  podmiot wspierajacy finansowo, merytorycznie, organizacyjnie i
personalnie działania w ramach programu
3. Certyfikat  oznacza certyfikat przyznawany w ramach programu, potwierdzający
wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz spełnianie standardów i
realizację program profilaktycznego na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem
i respektowania ich praw
4. Standardy  oznacza zbiór zasad wraz z wskaźnikami realizacji tych zasad,
których spełnienie przez placówkę jest konieczne dla uzyskania certyfikatu
§ 3 Ubieganie się o przyznanie certyfikatu
1. Ubieganie się o przyznanie certyfikatu jest dobrowolne
2. Procedura ubiegania się o przyznanie certyfikatu rozpoczyna się
zarejestrowaniem placówki w portalu Chronimy Dzieci (www.chronimydzieci.pl)

3. Każda zarejstrowana placówka posiada własne indywidualne konto, które
pozwala na przeprowadzenie autoewaluacji spełnienia przez nią standardów
4. Wypełnienie ankiety autoewaluacyjnej pozwala określić aktualny poziom
spełniania standardów oraz ustalić dalsze kroki, potrzebne do zrealizowania
standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w pełni
5. Po wypełnieniu ankiety, o której mowa powyżej placówka otrzyma podpowiedzi
ułatwiajace ustalenie dalszych kroków oraz dostęp do narzędzi ułatwiajacych
realizację standardów
6. Każda zarejestrowana placówka otrzyma indywidualny plan działania
7. Placówka realizuje indywidualny plan działania w dowolnym czasie
8. Ubieganie się certyfikatu jest możliwe tylko po spełnieniu przez placówkę
wszystkich standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w tym również
przesłaniu zeskanowanego do pliku PDF dokumentu Polityki ochrony dzieci
przed krzywdzeniem, za pośrednictwem portal Chronimy Dzieci
9. Nadesłany dokument Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem musi być
odręcznie podpisany przez przedstawiciela placówki oraz przedstawiciela
rodziców/opiekunów dzieci (np. członka Rady Rodziców)
10. Wnioski o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci wysłane poza portalem
dostępnym pod adresem 
www.chronimydzieci.pl
nie będą rozpatrywane
§ 4 Procedura weryfikacji placówki
1. Placówki, które ubiegają się o przyznanie certyfikatu, są poddawane weryfikacji
prowadzonej przez organizatorów lub osoby przez nich upoważnione
2. Weryfikacja obejmuje ocenę nadesłanych odpowiedzi na pytania w zakresie
realizacji przez placówkę standardów program, a także weryfikację zapisów
zawartych w przesłanym dokumencie Polityki ochrony dzieci przed
krzywdzeniem
3. Weryfikacja może ponadto obejmować:
a. ocenę placówki na podstawie dodatkowych informacji, o których
udzielenie organizatorzy zwracają się do przedstawicieli placówki
b. ocenę placówki na podstawie opinii innych podmiotów mogących mieć
wiedzę na temat danej placówki (np. Kuratorium oświaty, sądów,
ośrodków pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, inne);
4. Zgłoszenie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji następuje przez
przesłanie do placówki wniosku o udzielenie dodatkowych informacji z
wskazaniem zakresu tych informacji oraz terminu na udzielenie informacji.
Termin, na uzasadniony wniosek placówki, może zostać przedłużony

5. Nieudzielenie przez placówkę informacji w terminie może skutkować negatywną
oceną placówki
6. Procedura weryfikacji placówki trwa do 14 dni
§ 5 Przyznanie certyfikatu
1. Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmują organizatorzy lub osoby przez nich
upoważnione
2. Warunkiem przyznania certyfikatu jest spełnienie przez placówkę wszystkich
standardów, w tym również przesłanie zeskanowanego do pliku PDF dokumentu
Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, za pośrednictwem portal Chronimy
Dzieci
3. Certyfikat przyznawany jest na 1 rok kalendarzowy. Po zakończeniu tego okresu
certyfikat dla placówki wygasa
4. Odrzucenie wniosku o przyznanie certyfikatu nie wyklucza możliwości
ponownego ubiegania się przez placówkę o przyznanie certyfikatu
5. Ponowne ubieganie się przez placówkę o przyznanie certyfikatu jest
równoznaczne z powtórzeniem procedury określonej w § 3 Regulaminu, z
wyłączeniem punktu 2 § 3

§ 6 Odnowienie ważności certyfikatu
1. W celu odnowienia ważności certyfikatu po jego wygaśnięciu, placówka
ponownie przystępuje do procedury określonej w § 3 Regulaminu, z wyłączeniem
punktu 2 § 3
2. O odnowienie ważności certyfikatu placówka może ubiegać się najwcześniej 14
dni przed wygaśnięciem obecnie obowiązującego certyfikatu
§ 7 Uprawnienia związane z przyznaniem certyfikatu
1. Placówka, której przyznano certyfikat, ma prawo używania nazwy “certyfikat
Chronimy Dzieci” oraz używania przy tej nazwie logotypu programu  na swojej
stronie internetowej, w sprawozdaniach ze swojej działalności oraz w lokalu
placówki
2. Nazwa placówki, której przyznano certyfikat, zostanie umieszczona na liście
certyfikowanych placówek na stronach internetowych organizatorów
§ 8 Zawieszenie i odebranie certyfikatu

1. W sytuacji podjęcia podejrzenia, że placówka nie realizuje standardów programu,
organizatorzy mogą zawiesić certyfikat placówce do czasu wyjaśnienia sprawy
2. Wyjaśnienie sprawy obejmuje przysłanie przez placówke pisemnej informacji,
czy podejmowane działania są zgodne z przyjętą przez placówkę Polityką
ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz pozostałymi standardami
3. W razie potwierdzenia podejrzenia, że placówka nie realizuje standardów i nie
stosuje zasad zawartych w dokumencie Polityki ochrony dzieci przed
krzywdzeniem organizatorzy mogą odebrać certyfikat placówce lub utrzymać
zawieszenie certyfikatu na określony czas
4. Utrzymując zawieszenie certyfikatu organizatorzy określają czas zawieszenia
oraz wskazują zalecenia dla placówki w zakresie realizacji standardów programu
5. W razie niezrealizowania zaleceń w okresie utrzymania zawieszenia,
organizatorzy podejmują decyzję o odebraniu certyfikatu
6. W razie stwierdzenia, że placówka spełnia wszystkie standardy programu,
organizatorzy uchylają zawieszenie certyfikatu
7. O podjęciu decyzji, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie
informuje się placówkę. Informacje te umieszczane są także na stronach
internetowych organizatorów
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
2. Ogłoszenie następuje przez udostępnienie treści regulaminu na stronie
www.chronimydzieci.pl
3. Zmiany regulaminu ogłaszane są w sposób określony w punkcie
poprzedzającym

