Vapaasti suomennettu Suomen CISVliitto ry:n toimesta – emme ole vastuussa
mahdollisista asiavirheistä. Luethan myös alkuperäisen lomakkeen.
Alkuperäinen lomake:
CISV International Info File
R07 Behaviour Policy (1536)
Replaces Behaviour and Cultural Sensitivity (0934)

BEHAVIOUR POLICY / KÄYTÖSSÄÄNNÖT
Vaadimme kaikilta jäseniltä asianmukaista käytöstä, jotta voimme toteuttaa:

Tavoitteemme kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia maailmankansalaisia, jotka osaavat ja
haluavat edistää oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.

CISV:n kasvatukselliset tavoitteet ja metodit

ohjelmiin osallistujien ja vapaaehtoisina toimivien odotukset toimintaamme kohtaan
Asianmukainen käytös tarkoittaa maalaisjärjen käyttöä ja hyvien käytöstapojen noudattamista; jäsenten
tulee olla vieraanvaraisia, itse olla vastaavasti hyviä vieraita, ystäviä ja roolimalleja. Käytöstavat ovat
sidoksissa paikallisiin kulttuurisiin normeihin. Usein kokemus hyvästä käytöksestä on subjektiivinen.
CISV on määritellyt sopimattoman käytöksen kolmeen kategoriaan; kiellettyyn käytökseen, käytökseen
jota ei voida hyväksyä sekä epäasialliseen käytökseen. CISV:n käytössääntöjen noudattamatta
jättäminen johtaa seurauksiin. Incident Report Form (raportti tapahtuneesta) tulee täyttää jos sääntöjä ei
noudateta.
CISV määrittelee lapseksi jokaisen alle 18vuotiaan henkilön.
Alla CISV:n määrittelemät käytössäännöt:
KIELLETTY KÄYTÖS sisältää:
● minkä tahansa paikallisten lakien vastaisen toiminnan
● väkivallan
● seksuaaliset suhteet lapsen ja aikuisen välillä
● seksuaaliset suhteet lasten välillä
● huumausaineiden tai sellaiseksi luettavien lääkkeiden hallussapidon ja käytön, poislukien
reseptilääkkeet
● tupakkatuotteiden tai nikotiinivalmisteiden hallussapidon tai käytön ohjelmaan osallistuvien
lasten, nuorten tai juniorohjaajien toimesta seuraavissa ohjelmissa: Villageleiri, Perhevaihto,
Step Up leiri, Seminaarileiri, IYM leiri (poikkeuksena IYMleiri 19+ vuotiaille)
● välinpitämättömyys/toimimattomuus tilanteessa, jossa lain mukaan tulee toimia
● aseiden hallussapidon ja käytön
● syrjinnän
● fyysisen ja psykologisen väkivallan sekä ruumiillisen kurituksen
● alkoholin liiallisen käytön
● alkoholin käytön ohjelmaan osallistuvilta lapsilta ja nuorilta sekä juniorohjaajilta Villageleirillä,
Step Up leirillä, Seminaarileirillä, IYMleirillä (poikkeuksena IYMleiri 19+ vuotiaille)
● alkoholin käytön Seminaarileirille osallistuvilta johtoryhmän jäseniltä ohjelman aikana
● sellaisten aktiviteettien suunnittelun tai niihin osallistumisen, jotka ovat sopimattomia CISV:n
tavoitteisiin nähden kuten pelit jotka sisältävät pussailua, väkivaltaa tai alkoholin käyttöä
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SEURAUKSET
Tämän kaltainen käytös tai kohtuullinen epäily tällaisesta käytöksestä voi aiheuttaa vakavia seurauksia,
kuten ohjelmasta tai aktiviteetista poistamisen, aikaistetun kotiinpaluun ohjelmasta tai aktiviteetista, tai
jäsenyyden keskeyttämisen tai menettämisen.

KÄYTÖS JOTA EI HYVÄKSYTÄ sisältää:




tarpeettoman alastomuuden
intiimien suhteiden julkisen näyttämisen
kertomatta jättämisen olennaisista olemassa olevista sairauksista tai terveydentilaan
vaikuttavista seikoista

SEURAUKSET
Tämän kaltainen käytös tai kohtuullinen epäily tällaisesta käytöksestä, voi aiheuttaa vakavia seurauksia,
kuten ohjelmasta tai aktiviteetista poistamisen, aikaistetun kotiinpaluun ohjelmasta tai aktiviteetista, tai
jäsenyyden keskeyttämisen tai menettämisen.

EPÄASIALLINEN KÄYTÖS sisältää:



Yksityisyyden kunnioittamatta jättämisen, poikkeuksena epäily laittomasta toiminnasta,
sääntöjen rikkomisesta, tai jos henkilön toiminta tai käytös uhkaa terveyttä tai turvallisuutta
isäntäperheiden tai majoittavan tahon sääntöjen noudattamatta jättämisen

SEURAUKSET
Tämän kaltainen käytös tai kohtuullinen epäily tällaisesta käytöksestä voi johtaa nuhteisiin sekä
rajoitettuun osallistumiseen ohjelmaan tai aktiviteettiin.
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