
 

 

 
 

ŁATWE DO CZYTANIA 
 

Nazywamy się Carers SA 

                             Gdy czytasz słowa ‘my’ lub ‘nasze’ oznacza to Carers SA. 

 
Carers SA jes t  zobowiązane do zapewnien ia  

bezp ieczeństwa dz iec iom I  młodzieży.   

 
Zobowiązanie to jest naszą obietnicą. 

 
 

Carers SA oczekuje od wszystkich pracowników przestrzegania 
tego zobowiązania. 

 
 

Do personelu Carers SA zaliczają się nasi pracownicy, 

wolontariusze, studenci i liderzy. 

 

 
Do naszych zobowiązań należy to, że: 

 

• Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby dzieci i 

młodzież z którą pracujemy były bezpieczne. 

Do grupy dzieci i młodzieży zaliczamy 

każdego poniżej 18-ego roku życia. 

CARERS SA – ZOBOWIĄZANIE DO 

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

DZIECIOM I MŁODZIEŻY 



 

 

 
 

 

• Będziemy życzliwi i opiekuńczy w 

stosunku do każdego, łącznie z dziećmi, 

młodzieżą i personelem. 

 
 

 
• Nasze przepisy pomagają stworzyć 

bezpieczne miejsce dla dzieci i młodzieży. 

 
 

 
• Potraktujemy to poważnie, jeśli nam 

powiesz, że ty lub jakieś dziecko lub młoda 

osoba nie czują się bezpieczne. 

 

 
• Jeśli będziemy zaniepokojeni o bezpieczeństwo dziecka 

lub młodej osoby, skontaktujemy się z odpowiednimi 

władzami. 

 

Władza to urząd taki jak policja czy organizacje rządowe, 

które chronią dzieci i młodzież przed doznaniem krzywdy.   
 
 

 
• Będziemy wspólnie pracować i wspierać dzieci 

i młodzież, aby mogły robić to czego pragną. 

 
 

 
• Dostarczymy naszemu personelowi 

właściwych informacji i umiejętności 

potrzebnych do pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 
 

 
• Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym 

dzieciom i młodzieży, nasz personel 

musi przestrzegać naszych przepisów. 



 

 

 

• Będziemy wspierać potrzeby dzieci i 

młodzieży do których należą: 

 

 
Aborygeni lub mieszkańcy Wysp Cieśniny  
Torresa.  

 

Dzieci i młodzież pochodzące z innych krajów lub 

mówiące innymi językami. 

 

Dzieci i młodzież niepełnosprawna. 

 

Dzieci i młodzież k t ó r z y  i d e n t y f i ku j ą  s ię  j a ko  
LGBTQIA+ 

 

Oznacza to dzieci i młodzież jakiejkolwiek płci lub takie 

które nie identyfikują się z żadną płcią.Także tych, 

którzy lubią osoby każdej płci łącznie z męską, żeńską, 

obydwie lub żadnej.  

 
 

 
• Carers SA postępuje według praw 

obowiązujących w Australi i, które 

pomagają dzieciom i  młodzieży, aby były 

bezpieczne. 
 
 
 

Możesz skontaktować się z Carers SA: 

 
Dzwoniąc na numer 08 8291 5600 

 

 
wysyłając emaila na adres: info@carerssa.com.au 

 
 

Dzieląc się swoją opinią na stronie internetowej: 
www.carerssa.com.au/feedback 
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