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OCHRONA DOROSŁYCH W POLITYCE RYZYKA 

 

1 Deklaracja zasad - ochrona „dorosłych zagrożonych” 

 Zagrożona osoba dorosła to osoba w wieku 18 lat lub starsza, która potrzebuje opieki i wsparcia 

(niezależnie od tego, czy otrzymuje tę opiekę lub wsparcie) i z powodu tych potrzeb nie jest w 

stanie zabezpieczyć się przed nadużyciami lub zaniedbaniem. 

 

Klub NWC na wózkach inwalidzkich uważa, że ważne jest podnoszenie świadomości osób w RL na 

wózkach inwalidzkich, które mogą być zagrożone. Klub NWC na wózkach inwalidzkich nie będzie 

tolerował znęcania się nad takimi osobami i zobowiązuje się do zapewnienia przyjaznego 

środowiska, aktywności i zainteresowania wszystkim członkom społeczności, którzy chcą wziąć 

udział. Strategia równości i różnorodności klubu na wózkach inwalidzkich  

NWC wyraża zaangażowanie gry w integrację i świętowanie różnorodności w naszej grze. Rugby 

League na wózkach inwalidzkich może odgrywać ważną rolę w życiu dorosłych, w tym dorosłych 

uważanych za „zagrożone”. 

 
Niniejsza polityka: 

 Dąży do tego, aby wszyscy mogli rozpoznać osobę dorosłą, która może być zagrożona, i 
wiedzieć, jak zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisko dla wszystkich takich osób. 

 Zapewnij ramy działania, w przypadku gdy może mieć miejsce nadużycie wobec osoby 
dorosłej zagrożonej. 

 

 

Klub NWC na wózkach inwalidzkich zachęci i wesprze wszystkich zaangażowanych w grę, w tym 

kluby, stowarzyszenia sędziów meczowych, pracowników i wolontariuszy oraz fundacje klubowe, do 

przyjęcia i wykazania swojego zaangażowania w przestrzeganie niniejszej Polityki ochrony dorosłych 

zagrożonych.  

2 Definicje i założenia  

Aby pomóc w opracowaniu i zrozumieniu niniejszej Polityki, należy wyjaśnić kilka kluczowych 

definicji: 

 

2.1 Dorosły zagrożony.  

Do celów niniejszej Polityki „osoba dorosła zagrożona” to osoba, która:  

 Ma potrzeby w zakresie opieki i wsparcia (niezależnie od tego, czy władze lokalne lub inne 
organizacje zaspokajają te potrzeby);  

 doświadcza nadużycia lub zaniedbania lub jest zagrożony; i; Needs W wyniku tych potrzeb w 
zakresie opieki i wsparcia nie jest w stanie uchronić się przed ryzykiem nadużycia lub 
zaniedbania, ani doświadczeniem go. 
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Dla uniknięcia wątpliwości jest to zupełnie inny test niż to, czy dana osoba jest niepełnosprawna. 

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe porady na temat tego, czy ktoś jest „osobą dorosłą zagrożoną”, 

skontaktuj się z Menedżerem Bezpieczeństwa Klubu Wózka NWC. To, czy ktoś jest „osobą dorosłą 

zagrożoną”, może ewoluować z czasem, tak że ktoś, kto nie jest uważany za „osobę dorosłą 

zagrożoną”, może być w innym momencie. 

2.2 Nadużycie 

 jest naruszeniem praw jednostki przez inną osobę lub osoby. 

2.3 Dorosły 

to każdy, kto ukończył 18 lat. 

2.4 Ochrona dorosłych  

chroni prawo osoby do bezpiecznego życia, wolnego od nadużyć i zaniedbań. 

2.5 Pojemność 

 odnosi się do zdolności do podjęcia decyzji w określonym czasie, na przykład w warunkach dużego 
stresu. Wyjściowe założenie musi zawsze zakładać, że dana osoba ma zdolność do podjęcia decyzji, 
chyba że można ustalić, że nie ma zdolności (MCA 2005). 
 
2.6 Czy osoby niepełnosprawne są „zagrożone”? 
 

Nie, fakt, że dana osoba jest niepełnosprawna, nie oznacza, że jest ona „osobą dorosłą zagrożoną”. 

Jednak niektóre osoby dorosłe niepełnosprawne będą miały dodatkowe luki w zabezpieczeniach, co 

oznacza, że są również „dorosłymi zagrożonymi”. 

 

3 Zobowiązanie klubu dla wózków inwalidzkich NWC  

 Klub NWC na wózkach inwalidzkich zobowiązuje się do:  
Przyjmowanie ludzi w tym sporcie i zapewnianie pozytywnych wrażeń, które są naprawdę 
integracyjne;  

 Wprowadzanie rozsądnych dostosowań i dostosowań w elastyczny sposób, aby umożliwić 
osobom o różnych zdolnościach, niepełnosprawności i / lub upośledzeniu pozytywne 
doświadczenia z RL na wózkach inwalidzkich;  

 Podejmowanie działań w celu ochrony dorosłych biorących udział w Rugby League na 
wózkach inwalidzkich, które mogą być zagrożone; 

 Poszukiwanie sposobów na poprawę bezpieczeństwa i samopoczucia wszystkich „dorosłych 
zagrożonych”, którzy biorą udział w RL na wózkach inwalidzkich; 

 Podkreślając, że każdy uczestnik ligi rugby na wózkach ma obowiązek zapewnić 
bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkim „dorosłym zagrożonym”, którzy biorą 
udział; 

 Uznając, że zdolność i niepełnosprawność mogą z czasem ulec zmianie, tak że niektóre osoby 
dorosłe mogą być dodatkowo narażone na nadużycia, na przykład osoby uzależnione od 
innych lub mające różne potrzeby komunikacyjne; 
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 Uznając, że niepełnosprawna osoba dorosła może, ale nie musi, zostać zidentyfikowana jako 
„osoba dorosła zagrożona”; 

 Poprawa wyników dla „dorosłych zagrożonych” poprzez przestrzeganie obowiązujących 
przepisów prawnych, które wspierają ochronę dorosłych; i 

 Zapewnienie wsparcia i porad wszystkim zaangażowanym w Rugby League na wózkach 
inwalidzkich na wszystkich poziomach. 

 

W ramach tego zobowiązania klub wózków inwalidzkich NWC: 

 Zarządzaj swoimi usługami w sposób, który minimalizuje ryzyko wystąpienia nadużyć; 

 Wspieraj „dorosłych zagrożonych”, którzy doświadczają lub doświadczyli przemocy w Grze; 

 Współpracuj z „dorosłymi zagrożonymi” i innymi agencjami, aby zająć się wszelkimi 
nadużyciami, które mogą wystąpić w grze; 

 Poszukaj sposobów na poprawę bezpieczeństwa i samopoczucia wszystkich „dorosłych 
zagrożonych”, którzy biorą udział w RL na wózkach inwalidzkich. 
 

Aby osiągnąć te cele, organizacja będzie: 

 Zapewnienie, aby odpowiedni personel i wolontariusze mieli dostęp do niniejszej Polityki i 
procedur ochrony dorosłych osób zagrożonych i byli z nimi zaznajomieni; 

 Upewnij się, że obawy lub zarzuty nadużycia są zawsze traktowane poważnie; 

 Upewnij się, że skierowania skierowane są do właściwych organów w odpowiednim czasie; 

 Zapewnienie, aby personel i wolontariusze udostępnili odpowiednie wytyczne i szkolenia 
dotyczące ochrony dorosłych; 

 Zapewnienie, że uczestnicy RL na wózkach inwalidzkich, ich krewni i / lub nieformalni 
opiekunowie mają dostęp do informacji o tym, jak zgłaszać obawy lub zarzuty nadużycia; 

 Upewnij się, że Zespół Bezpieczeństwa Klubu Wózków NWC zapewnia wsparcie i porady; 

 Upewnij się, że istnieje wyznaczona osoba wiodąca do promowania ochrony świadomości i 
praktyki w organizacji. 

 
4 zasady ogólne  

Niniejsza polityka opiera się na definicjach i ramach prawnych określonych w sekcjach 8 i 9 poniżej, a 

wytyczne i procedury oparte są na następujących sześciu zasadach ochrony osób dorosłych:  

4.1 Upodmiotowienie –  

osoby wspierane i zachęcane do podejmowania własnych decyzji i świadomej zgody. 4.2 

Zapobieganie - Lepiej jest podjąć działania, zanim dojdzie do szkody.  

4.3 Proporcjonalność –  

najmniej ingerująca reakcja odpowiednia do przedstawionego ryzyka. 4.4 Ochrona - wsparcie i 

reprezentacja dla najbardziej potrzebujących. 

 4.5 Partnerstwo –  

lokalne rozwiązania poprzez usługi współpracujące z ich społecznościami. Społeczności mają do 

odegrania rolę w zapobieganiu, wykrywaniu i zgłaszaniu zaniedbań i nadużyć.  

4.6 Odpowiedzialność –  

odpowiedzialność i przejrzystość w zakresie zapewniania ochrony.  
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5. Przegląd 

Opracowano zasadę „Ochrona dorosłych zagrożonych”, aby zapewnić, że istnieją procedury mające 

na celu ochronę dorosłych, w tym osób zagrożonych, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa przed 

krzywdą i przyjemnego korzystania z ligi rugby na wózkach inwalidzkich. Potwierdza, że nadużycia 

nie będą tolerowane w RL na wózkach inwalidzkich, a tam, gdzie to możliwe, nadużycie dotyczy 

„osoby dorosłej zagrożonej”, te zasady i procedury stanowią ramy działania. 

6. Odpowiedzialność  

Ta polityka stanowi, że obowiązkiem każdego jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego 

samopoczucia wszystkich uczestników, aby mogli cieszyć się RL na wózkach inwalidzkich. Ponadto 

każdy klub lub organizacja powinna na podstawie własnych okoliczności i zaangażowania w różne 

programy decydować, czy powinna mieć dedykowanego pracownika opieki społecznej dla dorosłych, 

czy też obecny pracownik opieki społecznej klubu ma czas i wiedzę, aby objąć podwójną rolę. W obu 

przypadkach odpowiedni oficer powinien być wyraźnie określony w literaturze klubowej i powinien 

przejść odpowiednie szkolenie. W klubie dla wózków inwalidzkich NWC kierownik ds. 

Bezpieczeństwa obejmuje zarówno osoby dorosłe zagrożone, jak i ochronę dzieci i młodzieży 

7 najlepszych praktyk ochrony dorosłych zagrożonych 

Wszyscy w Rugby League na wózkach mają obowiązek być otwarci i serdeczni oraz docierać do 

wszystkich społeczności, w których działają nasze kluby. 

Dobra praktyka w przyjmowaniu ludzi obejmuje upewnianie się, że klub, drużyna lub drużyna 

wyraźnie stwierdza, że nowi ludzie są mile widziani i że wszyscy są mile widziani. 

7.1 Zasady i procedury 

7.1.1 Bezpieczniejsza rekrutacja 

Z prawnego punktu widzenia każda osoba podejmująca się roli związanej z dziećmi lub innymi 
wrażliwymi grupami lub odpowiedzialnością za nie, powinna zostać objęta bezpieczniejszym 
procesem rekrutacji. Osoby dorosłe narażone na ryzyko zostałyby sklasyfikowane pod pojęciem 
„grupa szczególnie wrażliwa”. Niektóre osoby mogą nie nadawać się do pracy z osobami dorosłymi 
zagrożonymi z powodu luk w ich rozumieniu, umiejętnościach lub wiedzy lub z powodu 
wcześniejszych obaw dotyczących postępowania. 
Kluby i organizacje Rugby League na wózkach inwalidzkich są tak dobre, jak ludzie, którzy tam 
pracują i pracują jako wolontariusze. Powinny stworzyć takie ustawienie, aby każdy czuł się mile 
widziany i bezpieczny. Można tego dokonać jedynie poprzez zapewnienie, że ludzie są rekrutowani 
tak bezpiecznie, jak to możliwe. Dlatego ważne jest, aby wszystkie kluby i organizacje miały 
skuteczne procedury rekrutacji i selekcji zarówno dla opłacanego personelu, jak i wolontariuszy. 
Pomogą one wyeliminować i zniechęcić tych, którzy nie nadają się do dołączenia do twojego klubu / 
organizacji. 
 

7.1.2 Aplikacje DBS 

Każdy, kto pracuje z Dorosłymi zagrożonymi, powinien mieć DBS za pośrednictwem klubu NWC dla 

wózków inwalidzkich, który obejmuje sprawdzanie pod kątem zakazu pracy z listą Dorosłych. Ważne 

jest rozróżnienie ról związanych z pracą z rolami osób dorosłych i dzieci, ponieważ kryteria oceny 
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ryzyka są różne i obejmują na przykład ocenę ryzyka nieuczciwej działalności. Nieprzestrzeganie tego 

stanowi naruszenie niniejszej Polityki. 

7.1.3 Inne kontrole 

Ujawnienie DBS i porównanie z listą zakazów, jeśli jest to odpowiednie do roli, jest tylko jedną 
częścią bezpiecznego procesu rekrutacji. We wszystkich przypadkach dotyczących weryfikacji 
płatnego i ochotniczego personelu pracującego w sporcie standardowe wzorcowe praktyki nakazują, 
aby: 

 dokładne sprawdzenie kwalifikacji i przeszkolonych osób; 

 szczegółowe formularze zgłoszeniowe; 

 rzetelne wywiady, które obejmują możliwość ujawnienia się i sprawdzenia ochrony, 
równości i różnorodności wiedzy i umiejętności; 

 sprawdzanie referencji; 

 dokładne procesy indukcyjne; 

 weryfikacja kwalifikacji i doświadczenia 
Assessment ocena ryzyka dotycząca informacji, 
Wszystko to stanowi podstawę bezpiecznej rekrutacji i najlepszych praktyk przy rekrutacji osób do 
pracy z zagrożonymi dorosłymi. Następnie, gdy ludzie są na stanowisku, powinien obowiązywać 
okres próbny oraz przegląd i regularne szkolenia ochronne, które obejmują ochronę dorosłych 
zagrożonych. 
 

7.2 Dobra praktyka 

Każdy powinien: 

 Staraj się, aby doświadczenie uczestnictwa w Rugby na wózkach inwalidzkich było 
przyjemne. 

 Promuj uczciwość i przestrzeganie zasad. 

 Nie toleruje stosowania zabronionych lub nielegalnych substancji. 

 traktuj wszystkich dorosłych jednakowo i zachowaj ich godność; obejmuje to poświęcanie 
coraz mniej utalentowanych członków grupy podobnej uwagi, czasu i szacunku. 

 

 
Klub NWC na wózkach inwalidzkich oczekuje, że trenerzy dorosłych graczy w środowiskach, w 
których są lub mogą być Dorośli zagrożeni: 

 Przyjęcie i zatwierdzenie Kodeksów postępowania trenera klubu na wózkach inwalidzkich 

NWC;  Przestrzegaj polityki SZACUNEK;  

 Szanuj etap rozwoju każdego gracza i nie ryzykuj poświęcenia swojego dobrobytu w dążeniu 
do osiągnięć zespołowych lub osobistych. 

 Upewnij się, że intensywność treningu jest odpowiednia do fizycznego, społecznego i 
emocjonalnego etapu rozwoju zawodnika.  

 Pracuj z zagrożonymi dorosłymi, doradcami medycznymi i ich opiekunami (w stosownych 
przypadkach), aby opracować realistyczne harmonogramy szkoleń i zawodów dostosowane 
do potrzeb i stylu życia zawodnika, a nie ambicje innych osób, takich jak trenerzy, członkowie 
zespołu, rodzice lub opiekunowie .  

 Buduj relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku, zachęcając osoby dorosłe 
zagrożone do wzięcia odpowiedzialności za własny rozwój i podejmowanie decyzji. 

 Zawsze bądź publicznie otwarty podczas pracy z zagrożonymi dorosłymi. 
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 Unikaj sesji coachingowych lub spotkań, w których trener i indywidualny zawodnik nie są 
obserwowani. 

 Unikaj niepotrzebnego kontaktu fizycznego z ludźmi. Kontakt fizyczny (dotykanie) może być 
odpowiedni, o ile: 

 Nie jest to ani nachalne, ani niepokojące. 

 Zgoda gracza została jawnie udzielona. 

 Jest dostarczany w otwartym środowisku. 

 Needed Należy zademonstrować podczas sesji coachingowej. 

 Utrzymuj bezpieczną i odpowiednią relację z zawodnikami i unikaj tworzenia bliskich relacji z 
zawodnikami, ponieważ może to zagrozić pozycji zaufania i szacunku pomiędzy zawodnikiem 
a trenerem. 

 Bądź doskonałym wzorem do naśladowania, zachowując odpowiednie standardy 
zachowania. 

 Zyskaj zgodę osoby dorosłej zagrożonej oraz, w stosownych przypadkach, zgodę 
odpowiednich opiekunów, na piśmie, na udzielenie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
lub innego leczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 Należy pamiętać o przyjmowanych schorzeniach, niepełnosprawności, istniejących urazach i 
lekach oraz prowadzić pisemną dokumentację wszelkich obrażeń lub wypadków, wraz ze 
szczegółami dotyczącymi zapewnionego leczenia. 

 Uzyskaj pisemną zgodę od właściwych osób i wypełnij odpowiednie listy kontrolne i 
formularze informacyjne dotyczące organizacji podróży i wycieczek. To muszą być osoby 
dorosłe, jeśli mają taką możliwość. 

 

Niektóre osoby dorosłe zagrożone będą mogły uczestniczyć w RL na wózkach inwalidzkich w sposób, 

w jaki sobie życzą, przy minimalnym wymaganym wsparciu i dostosowaniach. Inne będą wymagały 

innego podejścia, które w szczególności uwzględni ich potrzeby i zapewni odpowiednie przepisy. 

Prostym przykładem dobrej praktyki jest sytuacja, w której gracz z trudnościami w uczeniu się ma 

„kumpla” grającego, osobę, do której może się zwrócić o wsparcie lub jeśli ma pytania dotyczące 

sesji lub gry.  

8 Rozpoznawanie nadużyć i złej praktyki 

 

8.1 Zła praktyka  

 Następujące działania są uważane za złe praktyki i należy ich unikać:  

 Niepotrzebne spędzanie nadmiernej ilości czasu sam na sam z osobą dorosłą. Aging 
Angażowanie się w szorstkie, fizyczne lub prowokujące seksualnie gry, w tym gry konne. 
Owing Zezwalanie na niewłaściwe dotykanie dowolnej formy lub angażowanie się w nie.  

 Używanie języka, który dorosły może uznać za nieodpowiedni i który może być krzywdzący 
lub lekceważący.  

 Komentowanie seksualne, nawet żartem.  

 Sprowadzanie dorosłego do łez jako forma kontroli.  

 Pozwolenie osobie dorosłej na zbadanie, niezarejestrowanie lub niepodjęcie działań.  

 Podejmowanie ryzyka dorosłego samotnie w samochodzie podczas podróży, nawet 
najkrótszej.  

 Zapraszanie lub zabieranie osoby dorosłej zagrożonej do domu lub biura, gdzie będzie ona 
sama z tobą.  

 Dzielenie pokoju z osobą dorosłą zagrożoną.  

 Robienie rzeczy o charakterze osobistym, które dorośli zagrożeni mogą zrobić dla siebie. 
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W niektórych przypadkach złe praktyki, szczególnie gdy umyślne lub uporczywe zostaną uznane za 

nadużycie. 

Uwaga: Czasami może być dopuszczalne wykonanie niektórych z powyższych czynności, co może być 

uzasadnione w wyjątkowych okolicznościach, takich jak samodzielne narażenie osoby dorosłej na 

ryzyko podczas podróży samochodem. W takich przypadkach, aby chronić zarówno osobę dorosłą 

zagrożoną, jak i siebie, należy uzyskać pisemną zgodę osoby dorosłej narażonej na ryzyko oraz, w 

stosownych przypadkach, ich opiekuna i upewnić się, że Główny Doradca ds. Dorosłych / Opieki 

Klubowej w Twojej organizacji jest świadomy sytuacji i wyda zatwierdzenie. 

Jeśli podczas opieki osoba dorosła narażona na ryzyko doznaje obrażeń, wydaje się być w jakikolwiek 

sposób zaniepokojona, wydaje się być podniecona seksualnie przez twoje działania lub źle 

zrozumiała / źle interpretuje coś, co zrobiłeś, zgłoś to jak najszybciej innemu dorosłemu w organizacji 

i sporządzić krótką pisemną notatkę. Nie powtarzaj czynności, które spowodowały tę reakcję. 

8.2 Nadużycie 

W wózku inwalidzkim RL następujące przykłady mogą budzić obawy, że osoba dorosła może być 
„zagrożona”: 

 Członek oddziału zajmującego się problemami w nauce jest finansowo wykorzystywany 
przez innego członka oddziału. 

 Młoda kobieta zwierza się swojemu trenerowi na temat nadchodzących wakacji, w których 
obawia się, że wyjdzie za mąż wbrew swojej woli. 

 Trener, który podczas szkolenia regularnie lekceważy indywidualne potrzeby 
niepełnosprawnych uczestników. 

 Zawodnik jest „przygotowywany” do wykorzystywania seksualnego przez swojego trenera. 
Player Gracz, który często ma niewyjaśnione siniaki i kontuzje i który nie zmieni się wraz z kolegami z 
drużyny. 
 

8.3 Raportowanie 

Czasami osoba może potrzebować ochrony. 

Jeżeli „osoba dorosła zagrożona” może wymagać ochrony policji lub służb ochrony socjalnej, albo z 

powodu czegoś, co dzieje się wewnątrz lub na zewnątrz wózka inwalidzkiego RL, w nagłych 

przypadkach należy to natychmiast zgłosić odpowiedniej służbie i zabezpieczeniu klubu wózka 

inwalidzkiego NWC Zespół powinien zostać poinformowany. 

Przykładem dobrych praktyk w przekazywaniu obaw zespołowi bezpieczeństwa klubu na wózkach 

inwalidzkich NWC może być sytuacja, w której „osoba dorosła zagrożona” poinformowała kogoś, że 

otrzymuje SMS-y od innego gracza, które są jawnie seksualne i niepożądane. 

Jeśli nie jest jasne, czy dana osoba spełnia definicję „zagrożonego”, informacje należy udostępnić 

Zespołowi Zabezpieczającemu Rfl, który pomoże w podjęciu decyzji. 

Jeżeli osoba dorosła nie spełnia definicji „ryzyka”, ponieważ nie ma potrzeby w zakresie opieki 

zdrowotnej lub opieki społecznej, albo nie uniemożliwia jej ochrony, można to rozwiązać 
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z reklamacją, ale z odpowiednim poziomem wsparcia w zależności od szczególnych potrzeb osoby 

dorosłej. Zespół Rfl Safeguarding może doradzić, jakie wsparcie może być odpowiednie. W 

przypadku popełnienia potencjalnego przestępstwa (jak w powyższym przykładzie z tekstem), 

skarżący powinien zawsze zostać poinformowany o jego prawie do skontaktowania się z policją w 

pierwszej instancji, a także o poradę od Zespołu Bezpieczeństwa Rfl. W każdym przypadku i we 

wszystkich sytuacjach, jeśli podejrzewa się, że przestępstwo może być obecnie popełnione, lub w 

sytuacji awaryjnej, należy wybrać numer 999 i poinformować policję. Każda osoba uświadamiająca 

sobie, że osoba dorosła może być ofiarą znęcania się, niezależnie od tego, czy spełnia ona definicję 

„osoby dorosłej zagrożonej”, ma obowiązek zgłosić swoje obawy wobec kogoś: odpowiedniego 

funkcjonariusza klubu / drużyny / drużyny, wraz z policją lub z lokalnymi usługami socjalnymi.  

8.4 Rozpoznanie różnych rodzajów znęcania się nad dorosłymi zagrożonymi. 

 Większość dorosłych, w tym „dorosłych zagrożonych”, prowadzi życie wolne od krzywdy i 

wykorzystywania; jednak niektórzy padają ofiarą nadużyć. Zazwyczaj jest to wykonywane przez 

członka rodziny, bliskiego przyjaciela rodziny lub osobę zaufaną. Wszyscy zaangażowani w Rugby 

Leagueis na wózkach inwalidzkich zachęcali do czujności wobec takich nadużyć. Wszelkie lub różne 

rodzaje nadużyć mogą zostać popełnione w wyniku umyślnego zamiaru, zaniedbania lub niewiedzy. 

Rozróżnienie złych praktyk od nadużyć, celowych lub przypadkowych, może być trudne. Żadna osoba 

zaangażowana w klub nie jest odpowiedzialna za osądzanie, czy ma miejsce nadużycie, jednak 

wszystkie osoby zaangażowane w Leaguepersonnel w Rugby na wózkach mają obowiązek 

rozpoznawać i identyfikować niewłaściwe praktyki i potencjalne nadużycia w ustawieniach ligi rugby 

na wózkach inwalidzkich i działaj w tej sprawie, jeśli mają wątpliwości. 

Przemoc fizyczna Może to obejmować uderzanie, uderzanie, potrząsanie, 

rzucanie, pchanie, kopanie, gryzienie lub w inny sposób 

powodowanie obrażeń fizycznych. Szkody fizyczne mogą 

być również spowodowane niewłaściwym stosowaniem 

leków, niewłaściwym ograniczeniem lub niewłaściwymi 

sankcjami; przykładami mogą być przypadki przemocy, 

takie jak pchanie i przepychanie się przeciwników, lub gdy 

charakter i intensywność treningu lub meczów nie 

uwzględniają potrzeb, okoliczności lub stanu zdrowia 

danej osoby, do tego stopnia, że doznają krzywdy lub 

niepokoju 

Przemoc emocjonalna 

 

Może to obejmować zastraszanie, groźby wyrządzenia 

szkody lub porzucenia, pozbawienie kontaktu, poniżenie, 

obwinianie, kontrolowanie, zastraszanie, przymus, 

nękanie, słowne nadużycia, izolację lub wycofanie się z 

usług lub sieci wspierających; Przemoc emocjonalna może 

wystąpić, jeśli ludzie będą poddawani nieuzasadnionej lub 

powtarzającej się krytyce, wzywaniu, zastraszaniu, 
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poniżaniu, groźbom, obwinianiu, sarkazmowi lub 

wszelkim dyskryminującym nadużyciom, lub z powodu 

nierealnej presji, by spełnić oczekiwania przekraczające 

ich potencjał. 

Wykorzystywanie seksualne Może to obejmować zmuszanie lub zachęcanie osoby do 

wzięcia udziału w czynnościach seksualnych 

(bezpośrednio lub pośrednio), na które dana osoba nie 

wyraziła zgody, nie mogła wyrazić zgody lub była 

zmuszana do wyrażenia zgody. Może to obejmować 

zmuszanie „dorosłych zagrożonych” do słuchania lub 

brania udziału w rozmowach o charakterze seksualnym. 

Wykorzystywanie seksualne może nastąpić poprzez 

aktywność w mediach społecznościowych. Wózek 

inwalidzki RL: przykłady obejmowałyby dzielenie się 

nieodpowiednimi dowcipami, dyskomfort osób, a także 

działania o charakterze przestępczym. 

Nadużycia finansowe Obejmuje kradzież, oszustwo, wykorzystywanie, presję 

związaną z testamentami, mieniem lub spadkiem lub 

transakcjami finansowymi, a także niewłaściwe 

wykorzystanie lub przywłaszczenie mienia, mienia lub 

korzyści. Wózek inwalidzki RL: przykładem na wózku 

inwalidzkim Rugby Leagu powinna być osoba z 

trudnościami w nauce, od której oczekuje się, że zawsze 

będzie kupować napoje dla swoich „kolegów” (patrz Mate 

Crime poniżej) lub wykorzystana przez to, że będzie gościć 

po spotkaniach meczowych u siebie / jej dom na jego 

koszt. 

„Kryminał” „Kryminał” jest zjawiskiem polegającym na tym, że osoby 

niepełnosprawne są pielęgnowane przez tych, którzy 

udają, że są przyjaciółmi, zanim zostaną wyzyskiwani 

przez nich finansowo, fizycznie lub seksualnie. Wózek 

inwalidzki RL: „osoba dorosła zagrożona” może być 

wykorzystywana przez swoją grupę rówieśniczą, proszona 

o zawsze płacenie za drinki po meczu lub zawsze proszona 

o robienie rzeczy w imieniu grupy - których inni nie są np. 

po meczu spakuj torby innych graczy 

Media społecznościowe, komunikacja 

elektroniczna i nadużycia w Internecie 

 

Nadużycia mogą występować za pośrednictwem mediów 
społecznościowych; może to być trudne do wykrycia. 
Ważne jest, aby pamiętać, że rodzaj nadużyć, które mogą 
mieć miejsce za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, zawsze obejmuje nadużycia 
emocjonalne i psychiczne oraz mogą obejmować 
nadużycia seksualne i finansowe. Niektóre przykłady 
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nadużyć, które mogą wystąpić za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, obejmują: 

 Niepożądane seksualne wiadomości tekstowe 
(wykorzystywanie seksualne);  

 Niechciana komunikacja (przemoc emocjonalna); 

 Niewłaściwe wiadomości; (wykorzystywanie 
emocjonalne i seksualne);  

 Prośby o pieniądze (nadużycia finansowe); 

 Molestowanie (wykorzystywanie emocjonalne);  

 Zastraszanie (przemoc emocjonalna); Co Przymus 
seksualny (wykorzystywanie seksualne);  

 Prześladowanie (przemoc emocjonalna); i  

 Cybernękanie (przemoc emocjonalna) 

Zaniedbanie i zaniechanie 

 

Obejmuje to ignorowanie potrzeb w zakresie opieki 

medycznej lub fizycznej, brak zapewnienia dostępu do 

odpowiedniej opieki zdrowotnej, opieki społecznej lub 

usług edukacyjnych, wstrzymanie się od niezbędnych 

potrzeb, takich jak leki, odpowiednie odżywianie i 

ogrzewanie. Wózek inwalidzki RL: zaniedbanie może być 

celowe lub niezamierzone. Może to obejmować sytuacje, 

w których sędziowie nie dają zawodnikom odpowiednich 

przerw w upalne dni lub trenerzy nie biorący poważnie 

kontuzji zawodnika i proszący go o kontynuowanie gry. 

Dyskryminacyjne nadużycia Obejmuje nadużycia lub złe traktowanie w oparciu o 

„cechy chronione” danej osoby zgodnie z ustawą o 

równości z 2010 r.  W Rugby League na wózkach tego 

rodzaju nadużycia są często trudne do wykrycia i nie 

zawsze może być jasne, kto jest sprawcą. Dyskryminacja 

może wynikać z wieku, niepełnosprawności, pochodzenia 

etnicznego, płci, zmiany płci, statusu HIV, stanu cywilnego 

lub związku partnerskiego, ciąży lub macierzyństwa, religii 

lub orientacji seksualnej, z których wszystkie są „cechami 

chronionymi” zgodnie z ustawą o równości z 2010 r.  

 „Dorosłe osoby zagrożone” mogą być również 

postrzegane jako dyskryminujące, na przykład 

wykorzystujące swoją niepełnosprawność jako żart z 

innymi niepełnosprawnymi graczami. Ważne jest, aby 

pamiętać, że emocjonalny wpływ tego rodzaju żartów lub 

„żartów” na drugiego gracza nie zawsze jest oczywisty i 

może stanowić emocjonalne nadużycie. Określa również 

poziom oczekiwań wśród innych osób, które mogą 

usłyszeć lub zobaczyć takie zachowanie, jako 

akceptowalny sposób rozwiązania problemu osoby 

niepełnosprawnej. Jest to niedopuszczalne w Rugby 

League na wózkach inwalidzkich i należy natychmiast 
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8.5 Często zadawane pytania 

 

8.5.1 Dlaczego „dorośli zagrożeni” nie zawsze zgłaszają nadużycia? 

 

Często dorośli czują się pozbawieni mocy i nie mogą mówić o nadużyciach, które mogą im się 
zdarzać. Wynika to często ze strachu przed tym, co powiedzą ludzie, lub z powodu niezadowolenia z 
niemożności samodzielnego rozwiązania sytuacji. 

 

8.5.2 Jakie są moje obowiązki? Kiedy powinienem zgłosić ryzyko? 

 

Nie musisz dokonywać oceny, czy ktoś jest narażony na bezpośrednie ryzyko szkody lub może 
ponieść szkodę. Jest to coś, co powinny ocenić agencje ustawowe, takie jak policja i opieka 
społeczna. 

Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie wszelkich wątpliwości i zgłoszenie wszystkiego, co mogłeś być 
świadkiem. W nagłych wypadkach należy natychmiast zgłosić się do agencji ustawowych. 
Alternatywnie możesz poprosić Rfl Safeguarding Manager o zgłoszenie się w Twoim imieniu, jeżeli 
nie spowoduje to niedopuszczalnego opóźnienia. 

Jeśli nie zareagujesz i nie zgłosisz problemu, „osoba dorosła zagrożona” może nadal ponieść szkodę. 

zwrócić się do Menedżera Bezpieczeństwa Rfl we 

wszystkich powyższych okolicznościach. 

Nadużycie instytucjonalne Dotyczy to głównie zaniedbania i złej praktyki zawodowej. 

Może to przybrać formę odosobnionych przypadków złej 

lub niezadowalającej praktyki zawodowej, aż do 

powszechnego złego traktowania lub rażącego 

niewłaściwego postępowania. Powtarzające się przypadki 

złej opieki mogą wskazywać na poważniejsze problemy. 

Wózek inwalidzki RL: nadużycie instytucjonalne może 

wystąpić z powodu złego zarządzania lub praktyki 

powodującej szkodę. W koszykówce Rugby League 

przykładem może być sytuacja, w której kierownictwo 

stawia sukces drużyny przed, bez należytej staranności i 

dbałości o zdrowie i dobre samopoczucie poszczególnych 

graczy. 

Inne problemy poza Rugby 

 

Inne problemy poza Rugby League dla wózków 
inwalidzkich mogą obejmować 

 Zaniedbanie lub samookaleczenie 

 Crime Przestępstwa z nienawiści 

 Molestowanie i zastraszanie 

 Abuse Przemoc w rodzinie (w tym… przymusowe 
małżeństwo i przestępstwa na tle honorowym) 

 Tra Handel ludźmi 

 Wykorzystywanie przez innego „dorosłego 
zagrożonego” 

 Wykorzystywanie przez dzieci 

 Wykorzystywanie przez osoby promujące przemoc 
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8.5.3 Co powinienem zrobić, jeśli martwię się o osobę dorosłą z Rugby League na wózkach 
inwalidzkich, która może być „osobą dorosłą zagrożoną”? 

 

Powinieneś podzielić się swoimi obawami z kimś odpowiednim. Jeśli Twój klub, zespół lub drużyna 
ma wyznaczonego urzędnika ds. Opieki społecznej dla dorosłych, podziel się z nimi swoimi obawami i 
uzgodnij sposób działania. Jeśli w klubie nie ma nikogo, z kim mógłbyś się podzielić swoimi obawami, 
skontaktuj się z menedżerem ds. Bezpieczeństwa w Rfl 

Ktoś musi porozmawiać z daną osobą, aby poinformować ją, że się martwisz i zapytać, czy chciałaby z 
tobą porozmawiać lub z kimś innym. (Mają prawo powiedzieć „nie”) 
 

8.5.4 Co powinienem zrobić, jeśli martwię się o bezpieczeństwo osoby dorosłej, która może być 
„osobą dorosłą zagrożoną”? 

  

Ktoś musi porozmawiać z osobą dorosłą, o którą się martwisz, i poinformować ją, że się martwisz i 
chcesz uzyskać dla niej wsparcie. Jeśli potrzebujesz porady, jak to zrobić, skontaktuj się z Rfl 
Safeguarding Manager. 

Jeśli uważasz, że ktoś może być w niebezpieczeństwie lub że popełniono przestępstwo, nie wahaj się 
powiadomić policji. Jeśli Twój zespół, klub lub drużyna ma wyznaczonego pracownika opieki 
społecznej dla dorosłych, podziel się swoimi obawami z nim lub, w stosownych przypadkach, z 
pracownikiem opieki społecznej klubu. Jeśli nie, skontaktuj się z głównym oficerem Rfl w celu 
zabezpieczenia: 

Zgłaszając jakiekolwiek informacje, należy to zrobić z wrażliwością na osoby zaangażowane i osobę, 
która mogła zgłosić problem. 

 

8.5.5 Co powinienem zrobić, jeśli nie chcą, abym powiedział innym lub nie mam zgody na 
zgłoszenie problemu? 

 

Proszę wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

 Czy osoba dorosła naraża się na dalsze szkody? 

 Czy ktoś może zostać zraniony? 

 Czy miało miejsce przestępstwo? Obejmuje to: kradzież lub włamanie do przedmiotów, 
wykorzystywanie fizyczne, wykorzystywanie seksualne, wykorzystywanie finansowe lub 
molestowanie. 

 Czy istnieje podejrzenie, że doszło do przestępstwa? 

 

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „tak” - możesz udostępnić dane bez 
zgody i musisz udostępnić te informacje Zespołowi Bezpieczeństwa Rfl oraz Policji lub Opiece 
Społecznej. W razie wątpliwości należy zawsze udostępnić te informacje Zespołowi 
Zabezpieczającemu Rfl, który podejmie decyzję, czy należy udostępnić te informacje służbom 
prawnym. Jeśli uważasz, że nie grozi im bezpośrednie ryzyko wyrządzenia krzywdy, musisz szanować 
ich prawo, jako osoby dorosłej, nie zwracać się o pomoc ani jej nie przyjmować, chyba że uważasz, że 
może ona nie mieć zdolności umysłowych do podjęcia tej decyzji (patrz poniżej). Pamiętaj: jeśli ktoś 
może być narażony na natychmiastową szkodę, zawsze skontaktuj się z policją lub opieką społec 
 

8.5.6 Co powinienem zrobić, jeśli mam obawy dotyczące dobrostanu osoby dorosłej, która może 
być „osobą dorosłą zagrożoną”?  

Ktoś musi z nimi porozmawiać. Trudności można często łatwo rozwiązać na tym poziomie. Jeśli nie 
czujesz się tego pewnie, skontaktuj się z Doradcą ds. Opieki Dorosłych, jeśli został wyznaczony, lub 
Zespołem Zabezpieczającym Rfl, który będzie w stanie udzielić porady. 
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8.5.7 Co zrobić, jeśli uważam, że nie są w stanie podjąć rozsądnych decyzji dotyczących otrzymania 
pomocy? 
Jeśli uważasz, że dorosły może nie mieć zdolności umysłowych do podejmowania właściwych decyzji 
dotyczących jego sytuacji, powinieneś zasięgnąć porady lokalnych służb opieki społecznej lub 
przedyskutować sprawę z Zespołem Zabezpieczającym Rfl lub, jeśli został wyznaczony, Urzędnikiem 
ds. Opieki Społecznej.  

 

8.5.8 Co z dorosłymi, których nie uważa się za „zagrożonych”?  

Jeżeli osoba dorosła nie spełnia definicji „ryzyka”, ponieważ nie ma potrzeby w zakresie opieki 
zdrowotnej lub społecznej, lub nie uniemożliwia jej ochrony, kwestię tę należy rozpatrywać jako 
skargę, ale z odpowiednim poziomy wsparcia w zależności od szczególnych potrzeb osoby dorosłej. 
Zespół Rfl Safeguarding może doradzić, jakie wsparcie może być odpowiednie.  

 

8.5.9 Czy wszystkie osoby niepełnosprawne są „osobami dorosłymi”?  

Nie. Wiele osób niepełnosprawnych żyje niezależnie i nie potrzebuje pomocy innych ani nie 
potrzebuje usług opieki społecznej. To, że dorosły jest niepełnosprawny, niekoniecznie oznacza, że 
jest „zagrożone”. 8.5.10 Co powinienem zapisać? Zrób pisemny zapis istotnych informacji, które się 
zdarzają. Powinno to obejmować datę, miejsce, twoje obawy, datę i godzinę wszelkich rozmów, kto 
był zaangażowany oraz co zostało powiedziane. Zapisz podjęte działania.  

 

8.6. Zgłaszanie wątpliwości Jeśli jesteś osobą dorosłą zagrożoną związaną 

 z Rugby League na wózkach inwalidzkich i uważasz, że możesz być molestowany, nadal być 
molestowany lub w inny sposób niezadowolony z leczenia, ważne jest, abyś spróbował z kimś 
porozmawiać. Jeśli klub, drużyna lub oddział ma funkcjonariusza ds. Opieki społecznej dla dorosłych, 
porozmawiaj z nimi. Jeśli nie, porozmawiaj z kimś, komu ufasz, z lokalnym oddziałem opieki 
społecznej lub policją. Zrób pisemny zapis istotnych informacji, które się zdarzają. Powinno to 
obejmować datę, miejsce, twoje obawy, datę i godzinę wszelkich rozmów, kto był zaangażowany 
oraz co zostało powiedziane. Zapisz podjęte działania. Możesz skontaktować się z Zespołem 
Bezpieczeństwa Rfl 9. Wytyczne i prawodawstwo Praktyki i procedury w ramach tej polityki opierają 
się na zasadach zawartych w Wielkiej Brytanii oraz ustawodawstwie i Wytycznych Rządowych i 
zostały opracowane w celu uzupełnienia polityki i procedur Rady ds.Ochrony Dorosłych oraz biorą 
pod uwagę następujące kwestie:  

 

9. Wytyczne i prawodawstwo 

Praktyki i procedury w ramach tej polityki opierają się na zasadach zawartych w Wielkiej Brytanii 
oraz ustawodawstwie i Wytycznych Rządowych i zostały opracowane w celu uzupełnienia polityki i 
procedur Rady ds.Ochrony Dorosłych oraz biorą pod uwagę następujące kwestie: 

The Care Act 2014 

Ustawa o ochronie wolności z 2012 r 

Ustawa o przemocy domowej, przestępczości i ofiarach (poprawka) z 2012 r 

Ustawa o równości z 2010 r 

Ustawa o ochronie grup szczególnie wrażliwych z 2006 r 

Ustawa o zdolnościach umysłowych z 2005 r 

Ustawa o przestępstwach seksualnych z 2003 r 

The Human Rights Act 1998 

Ustawa o ochronie danych z 1994 i 1998 r 

Ogólne przepisy o ochronie danych 2018 

 


