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WERSJA NA CZAS DZIAŁAŃ Z UCHODZCAMI Z UKRAINY
Wersja z dnia 1.04.2022

Niniejsz PB identyfikuje zagrożenia związane z działaniami ADRA Polska w zakresie reagowania na potrzeby osób dotkniętych
kryzysem/wojną na Ukrainie od 24 marca 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Określa również istniejące środki,
protokoły i procedury, które mają złagodzić i zminimalizować związane z nimi zagrożenia i zapobiec negatywnym
konsekwencjom. Niniejszy PB identyfikuje główne ryzyka operacyjne i programowe związane z każdą główną działalnością
ADRA w czasie konfliktu opisuje środki na ich łagodzenie Jest on aktualizowany w celu lepszego odzwierciedlenia nowych
spostrzeżeń dotyczących oceny ryzyka.
Ocena i monitorowanie ryzyka
W ADRA Polska jest pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i ochrony (SSO). Odpowiada on za to, że wszyscy kluczowi pracownicy
są zaznajomieni z zasadami SSP. Ściśle współpracuje on także z Menedżerem Programu i Koordynatorami Lokalnymi. KL
(Koordynatorzy lokalni) przeprowadzają cotygodniową ocenę i monitorowanie ryzyka oraz dzielą się spostrzeżeniami
zmanagerem projektu, SSO i szerszym zespołem (ekspertem prawnym, specjalistą ds. ochrony dzieci) i wdrażają uzgodnione
środki.
Kwestie bezpieczeństwa i ochrony - transport beneficjentów do schronów ADRA
ADRA Polska od 25 marca 2022 r. podjęła inicjatywę transportu osób uciekających z Ukrainy i wjeżdżających do Polski w
poszukiwaniu schronienia od granicy do Punktów Pomnocy ADRA i innych usługodawców. Czynność ta musi być realizowana
zgodnie z następującymi przepisami:
 W przypadku wynajęcia firmy transportowej lokalny koordynator ADRA (LC) zapewnia, że jest ona zarejestrowana z
aktywną odpowiednią licencją na przewóz osób. Ten sam LC nawiązuje komunikację z kierowcą i w miarę możliwości
zapewnia, że przeszkolony wolontariusz lub pracownik ADRA jest na pokładzie od miejsca wejścia na pokład do miejsca
docelowego (Punkt Pomocy ADRA lub inne miejsce schronienia)
 Kiedy ADRA organizuje transport, odpowiedzialny logistyk zapewnia rejestrację pojazdów, odprawę techniczną i możliwość
prowadzenia pojazdu.
 LC uzyskuje zezwolenie od lokalnego upoważnionego organu ścigania lub innego upoważnionego organu rządowego na
przewożenie osób, w tym dzieci i dzieci bez opieki rodziców lub oficjalnego opiekuna
 Każdy pełnoletni beneficjent podpisuje, dokuyment akceptujący usługę transportową ADRA, w tym informacje o trasie

Schronienie
Gospodarz lokalnego Punktu Pomocy zostanie przeszkolony i wraz z regionalnym koordynatorem (odpowiedzialnym za 8-9
lokalnych punktów pomocy- w zależności od regionu) wdroży następujące elementy:
 Lokalne organy bezpieczeństwa otrzymują aktualne informacje o beneficjentach przebywających w schroniskach/centrach
zgodnie z prawem
 Pomieszczenia i obiekty służące do schronienia są regularnie czyszczone, dezynfekowane
 Po pobycie beneficjentów nowe, czyste prześcieradła są zapewniane na miejscu
 Prysznice, toalety są codziennie sprzątane przez wolontariuszy lub obsługę obiektu
 Prysznice mają uchwyty dla osób starszych i niepełnosprawnych lub zostaną zainstalowane w najszybszym czasie
ADRA Polska | www.adra.pl
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa, Polska | konto: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
tel. +48 22 266 80 75 | e-mail: adra@adra.pl | NIP: 525-24-69-555 | REGON: 142131189

Służenie ludzkości, aby wszyscy mogli żyć zgodnie z zamiarem Boga.

ADRA Polska | www.adra.pl

 Obiekty są bezpieczne i wyposażone w gaśnice, zgodnie z prawem
 Przestrzegane są wszystkie środki przeciwdziałaniahandlowi ludzmi, zgodnie ze zaktualizowanym zaleceniem
 Węzły sanitarne są dostępne dla osób niepełnosprawnych lub zapewniana jest dodatkowa pomoc tam, gdzie rampy i inny
sprzęt nie są dostępne.

GBV, handel ludzmi, PTSS
Istnieje ryzyko, że beneficjenci doświadczają PTSS (post traumatic stress) z powodu bycia świadkiem zniszczenia, przemocy
(w tym GBV-Gender Base Violence) i utraty najbliższych podczas pobytu na Ukrainie lub podróży do Polski. Mogła też mieć
miejsce przemoc ze względu na płeć lub zdarzają się również incydenty związane z handlem ludźmi.
 Personel jest przeszkolony w zakresie świadomości tych zagrożeń i uczestniczy w identyfikowaniu podejrzanych
przypadków i informowaniu o tym osoby odpowiedzialnej w ADRA
 Osoby odpowiedzialne za tematykę GBV i Protection i w ADRA są przeszkolone w zakresie dalszej oceny sytuacji i kierują
je do ekspertów ADRA lub wyspecjalizowanych organizacji zleconych na zewnątrz.

Ochrona i dostęp do praw człowieka
Integracja beneficjentów pociąga za sobą szereg wyzwań administracyjnych, możliwe problemy międzykulturowe i związane
z nimi napięcia ze społecznością goszczącą. Rolą ADRA będzie pomoc w komunikacji z organami upoważnionymi w procesie
wyjaśniania i rozstrzygania statusu prawnego każdego beneficjenta dotyczącego jego pobytu w PolsceU udanej integracji w
społeczeństwie. Tłumacze będą również służyć jako mediatorzy międzykulturowi, aby umożliwić wzajemne zrozumienie i
zapobiegać napięciom, a także ułatwiać ten proces. Również w tym zakresie doradcy prawni będą krytycznym zasobem.
Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy pracownicy ośrodków ochrony będą mieli najbardziej aktualne informacje istotne dla potrzeb
beneficjentów.

Zabezpieczenie i ochrona dzieci
Bezpieczne dla dzieci przestrzenie w centrach ochrony niosą ze sobą ryzyko zaniedbania dziecka, niewłaściwego zachowania
lub wyrządzenia krzywdy dzieciom, które mogły doświadczyć traumy. Aby temu zapobiec, ADRA zatrudnia profesjonalistów o
dobrej reputacji i sprawdzonym doświadczeniu. Każda bezpieczna przestrzeń dla dzieci będzie miała 2 facylitatorów zabaw
dla dzieci, przeszkolonych w zakresie ochrony w tym ochrony dzieci. Dwuosobowy zespół jest środkiem zabezpieczającym
zapewniającym wzajemną odpowiedzialność i monitorowanie. Ponadto zewnętrzni eksperci będą monitorować pracę i w
razie potrzeby dostarczać korekty oraz bieżące szkolenia.
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