
 

 

Ohjeet koskien väärinkäytöksiä tai häirintää 
 

Lions Clubs International on sitoutunut suojelemaan kaikkien YCE-ohjelman osallistujien turvallisuutta ja 

hyvinvointia eikä suvaitse väärinkäytöksiä tai häirintää. Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti, ja niitä on 

käsiteltävä seuraavien ohjeiden mukaisesti. Ohjelmaan osallistujien turvallisuuden ja hyvinvoinnin on aina 

oltava etusijalla. 

Lions Clubs International perustaa lionsklubeja ympäri maailmaa, ja jokaisella alueella on sen omat 

ainutlaatuiset lait ja määräykset. Jokainen perustettu lionsklubi on itsenäinen, mikä tarkoittaa, että jokainen 

lionsklubi on itsenäinen yksikkö, joka vastaa omasta jokapäiväisestä hallinnoimisesta, mukaan lukien oman 

alueen soveltuvien lakien noudattamisesta.  

Lions Clubs International kannustaa voimakkaasti kaikkia nuorten kanssa työskenteleviä lionsklubeja 

perehtymään lakiin ja määräyksiin, joita tarvitaan, kun ollaan vuorovaikutuksessa nuorten kanssa, ja 

noudattamaan kaikkia aiheeseen soveltuvia lakeja. Kaikkia lionsklubeja rohkaistaan keskustelemaan 

lakiasiain asiantuntijan kanssa liittyen klubin laissa määriteltyihin velvoitteisiin ja menettelyihin, silloin kun 

vastataan väärinkäytöksiä ja häirintää koskeviin ilmoituksiin. 

Kaikkien perustettujen lionsklubien velvollisuus on varmistaa paikallisten lakien ja asetusten noudattaminen. 

Laiminlyönnillä voi olla vakavia seurauksia, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, paikallisten lakien mukainen 

vastuuvelvollisuus, klubin perustamiskirjan peruuttaminen ja/tai ohjelman toiminnan keskeyttäminen. 

Seuraavat vaiheet on suoritettava heti väärinkäytöksistä tai häirinnästä ilmoittamisen jälkeen: 

a) Suojele nuoria. 

Suorita välittömät toimet nuoren terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi ja hanki hänelle tarvittaessa 

lääketieteellistä tai psykologista hoitoa. Turvallisuussyistä nuori ei saa ottaa yhteyttä väitettyyn tekijään 

tai olla samassa paikassa hänen kanssaan. 

b) Välitä ilmoitukset viipymättä asianmukaisille viranomaisille.  

Jos on syytä olettaa, että sovellettavaa lakia on rikottu, asiasta on ilmoitettava välittömästi 

asianmukaiselle viranomaiselle (lastensuojelu, sosiaalipalvelut ja/tai paikallinen poliisi). Joissakin maissa 

ja alueilla laki edellyttää ilmoituksen tekemistä. Selvitystyö, joka liittyy ilmoituksessa mainittuun lain 

rikkomukseen, mukaan lukien väärinkäytökset tai häirinnät, on jätettävä kokonaan viranomaisten 

tehtäväksi. Jokaisen lionsklubin jäsenen on tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa ennen tutkimuksia, 

niiden aikana ja sen jälkeen. 

c) Epäilty tekijä ei saa ottaa yhteyttä nuoriin. 



Epäiltyä rikoksentekijää on estettävä ottamasta minkäänlaista yhteyttä YCE:n osallistujiin, kunnes asia 

on ratkaistu. 

d) Ylläpidä luottamuksellisuutta ja puolueettomuutta mahdollisuuksien mukaan.  

Vaikka luottamuksellisuutta ei voida taata, asianosaisten henkilöllisyyttä ja yksityiskohtia olisi suojattava 

tutkinnan aikana, jos se on käytännössä mahdollista.  

e) Pidä LCI ajan tasalla.  

Jos viranomainen nostaa kanteen lionsklubin jäsentä vastaan, ilmoita siitä heti osoitteisiin 

youthexchange@lionsclubs.org ja legal@lionsclubs.org. 


