
Orientação de proteção da Fundação Raspberry Pi

Reconhecer e denunciar abusos, responder a denúncias e lidar com
divulgações

1. Esse documento deve ser lido ao lado da política de salvaguarda da Fundação

Raspberry Pi. Além de ler este documento de orientação, você deve, por favor,

completar nosso módulo de ‘e-learning’ gratuito sobre salvaguarda, que leva de 20 a 30

minutos.

As diferentes formas de abuso

2. "O abuso é uma violação dos direitos humanos e civis de qualquer outra pessoa ou

pessoas." Sem Segredos: Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido,

2000.

3. Existem muitas formas de abuso, incluindo:

a. Abuso físico

b. Abuso emocional

c. Negligência

d. Abuso sexual

e. Abuso doméstico

f. Abuso discriminatório

g. Abuso financeiro

4. O abuso pode se encaixar em várias dessas categorias; como exemplos, temos o

‘bullying’ e a violência doméstica, que muitas vezes compreendem tanto abuso físico

quanto emocional.

5. O abuso pode ser perpetuado por qualquer pessoa, incluindo adulto para criança,

criança para criança ou adulto para adulto, e pessoas que se comportam de forma

abusiva podem ser de todas as origens ou estilos de vida.

Como reconhecer sinais de abuso

6. Os sinais de abuso nem sempre são óbvios, e uma criança ou adulto vulnerável pode

não contar a ninguém o que está acontecendo com eles.

7. Uma criança pode estar sofrendo abuso se, por exemplo, estiver:

a. Frequentemente sujo, com fome ou vestido inadequadamente
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b. Aparentando ter medo dos pais ou responsáveis

c. Gravemente ferido ou ferido

d. Exibindo comportamento sexual que não parece apropriado para sua idade

e. Deixado em situações inseguras ou sem atenção médica

f. Sendo constantemente colocado pra baixo, insultado, ameaçado ou humilhado

g. Crescer em uma casa onde há violência doméstica

h. Viver com pais ou responsáveis envolvidos em uso grave de drogas ou álcool

8. A lista acima não abrange todos os possíveis sinais de abuso infantil; você pode notar

outros aspectos de comportamento ou circunstâncias que o preocupam.

9. Pessoas com deficiência ou necessidades educacionais especiais têm maior risco de

abuso. Elas também são menos propensas a reconhecer abusos ou falar sozinhas sobre

eles. Isso significa que sua responsabilidade pela salvaguarda delas é vitalmente

importante. Se você tem alguma preocupação, por menor que seja, você deve sempre

entrar em contato com a equipe de proteção da Fundação Raspberry Pi para obter

conselhos.

Como responder a sinais ou suspeitas de abuso

10. Se você tem uma preocupação de salvaguarda sobre alguém que participa de qualquer

atividade da Raspberry Pi Foundation, você deve levantar o assunto imediatamente

com um membro da equipe no local, que irá guiá-lo sobre os próximos passos

apropriados, de acordo com a política de salvaguarda do local.

11. Por favor, preencha este curto formulário de preocupação com salvaguarda ou envie

‘e-mail’ para safeguarding@raspberrypi.org para descrever o que você observou e

quaisquer ações que você tenha tomado.  Um membro da nossa equipe entrará em

contato com você com conselhos dentro de 24 horas.

12. Se você quiser falar com alguém com urgência, você pode ligar para o nosso serviço de

suporte telefônico 24 horas: +44 (0) 800 1337 112 (somente no Reino Unido) ou +44

(0) 203 6377 112 (de qualquer lugar do mundo). Por favor, note que esta linha é

operada apenas por falantes de inglês.

Como responder a alegações de abuso

13. No caso de você ter, ou ser notificado de, uma preocupação de salvaguarda sobre um

adulto que está conectado à Fundação Raspberry Pi ou participando de suas atividades,

você deve:

a. Informar a preocupação o mais rápido possível usando o nosso formulário de

relatório de preocupação com salvaguarda ou enviar e-mail para

safeguarding@raspberrypi.org.
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b. Tome todas as medidas razoáveis para garantir que o adulto envolvido se retire

de qualquer atividade.

14. Se você tiver uma preocupação urgente de salvaguarda, ligue para o nosso serviço de

suporte telefônico 24 horas: +44 (0) 800 1337 112 (somente no Reino Unido) ou +44

(0) 203 6377 112 (de qualquer lugar do mundo). Por favor, note que esta linha é

operada apenas por falantes de inglês.

15. Se houver uma preocupação com você, você deve deixar de participar do

clube/evento/atividade e informar imediatamente a Fundação Raspberry Pi através do

nosso formulário de preocupação com salvaguarda ou enviar ‘e-mail’ para

safeguarding@raspberrypi.org.

Como responder a uma criança ou adulto vulnerável contando-lhe (dando a você divulgação)
sobre abuso

16. Se uma criança ou adulto vulnerável confidencia detalhes de abuso ou qualquer coisa

que lhe diz respeito:

a. Ouça com sensibilidade

b. Conheça os fatos

c. Tente não fazer perguntas delicadas

d. Tranquilize-os de que eles não estão em nenhum problema e que eles estão

fazendo a coisa certa, contando-lhe o que aconteceu

e. Explique a eles que você compartilhará essas informações com outro adulto

17. Anote tudo o que eles lhe contarem assim que puder. Assim que for razoável, você deve

informar sua preocupação ao responsável pela salvaguarda no local. Eles serão capazes

de guiá-lo nos próximos passos, o que incluirá ter certeza de que você escreveu o que

ouviu com a maior precisão possível.

18. Por favor, complete este formulário curto de relatório de preocupação com

salvaguarda on-line ou envie e-mail para safeguarding@raspberrypi.org para descrever

o que você ouviu e quaisquer ações que você tenha tomado.  Um membro da nossa

equipe entrará em contato com você com conselhos dentro de 24 horas.

19. Se você quiser falar com alguém com urgência, você pode ligar para o nosso serviço de

suporte telefônico 24 horas: +44 (0) 800 1337 112 (somente no Reino Unido) ou +44

(0) 203 6377 112 (de qualquer lugar do mundo). Por favor, note que esta linha é

operada apenas por falantes de inglês.

Como a Fundação Raspberry Pi vai lidar com as informações que você dá

20. Todas as informações recebidas sobre preocupações de salvaguarda serão registradas

pelo Líder de Salvaguarda Designado na Fundação Raspberry Pi. Se o assunto exigir a
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escalada, o Administrador Principal de Salvaguarda e o CEO da Fundação serão

informados dentro de 24 horas após o recebimento do relatório.

21. Armazenaremos todos os relatórios de forma segura e confidencial.

Política de confidencialidade

22. A privacidade e a confidencialidade serão respeitadas sempre que possível, mas se isso

deixar uma criança ou um adulto vulnerável em risco de dano, então sua segurança virá

primeiro.
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