Política de Salvaguarda da Fundação Raspberry Pi
Criada por:
Maria Quevedo (Líder de Salvaguarda da RPF)
Aprovada por:
Philip Colligan (Chefe Executivo da RPF)
Data aprovada:
dezembro de 2021
Data da próxima revisão:
dezembro de 2022

1. Esta política estabelece a abordagem da Fundação Raspberry Pi para a salvaguarda. A
política é revisada regularmente e aprovada pelo Chefe Executivo.
2. A Fundação Raspberry Pi acredita que nenhuma criança, jovem ou adulto vulnerável
deve sofrer abuso de qualquer tipo. Reconhecemos nossa responsabilidade de
promover o bem-estar de todas as crianças, jovens e adultos vulneráveis, e mantê-los
seguros. Estamos comprometidos em seguir práticas que os protejam.
3. Esta política se aplica a todos os funcionários, curadores, voluntários e trabalhadores
em sessões, funcionários da agência e qualquer pessoa que trabalhe em nome da
Raspberry Pi Foundation (RPF), como órgãos regionais, clubes ou parceiros nacionais.
4. Abrange todos os programas e atividades da RPF, incluindo, mas não se limitando a
Code Club, CoderDojo, Projetos Coolest, trainbamento, e outros eventos que lideramos
diretamente. Também participamos de eventos em locais que possuem suas próprias
políticas de salvaguarda e, nesses casos, essa política deve ser vista como um
complemento à política do local.
5. O objetivo desta política é:
a. Proteger crianças, jovens e adultos vulneráveis que participam das atividades da
RPF.
b. Fornecer aos funcionários e voluntários os princípios abrangentes que norteiam
nossa abordagem de salvaguarda e proteção à criança.
6. Esta política foi elaborada com base na lei e orientação que busca proteger as crianças,
incluindo: Uk Children Act 1989, United Convention of the Rights of the Child 1991, UK
Data Protection Act 1998 e 2018, Uk Human Rights Act 1998, UK Sexual Crime Act 2003,
UK Children Act 2004, UK Safeguarding Groups Act 2006, Uk Protection of Freedoms
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Act 2012, UK Children and Families Act 2014, Ireland's Children First 2015.
7. Esta política deve ser lida ao lado de nossa política privay, que também detalha
informações sobre direitos de uso de dados e nossa política de retenção de dados.
Outras políticas relevantes incluem:
a. Código de comportamento.
b. Orientações para mídias sociais e comunicações.
c. Documento de orientação sobre o reconhecimento de abusos e manipulação de
divulgações.
d. Orientações para execução de sessões com segurança.
e. Guia para adultos apoiarem crianças que participam de sessões ‘on-line’.
f. Código de comportamento para crianças que participam de sessões ‘on-line’.
8. Reconhecemos que:
a. O bem-estar de crianças, jovens e adultos vulneráveis é primordial.
b. Todas as crianças e adultos vulneráveis, independentemente da idade,
deficiência, sexo, raça, crença religiosa, orientação ou identidade sexual, têm
direito a igual proteção contra todos os tipos de danos e abusos.
c. Trabalhar em parceria com crianças, jovens, adultos vulneráveis,
pais/responsáveis, cuidadores e suas agências é essencial para promover o
bem-estar.
9. A fim de proteger crianças, jovens e adultos vulneráveis, nós vamos:
a. Valorizar, respeitar e ouvir todas as crianças, jovens e adultos vulneráveis.
b. Nomear e treinar um líder de salvaguarda designado globalmente pela Fundação
Raspberry Pi, um líder para cada área importante da atividade, e um membro do
conselho responsável pela salvaguarda.
c. Implementar diretrizes de salvaguarda através da promoção de procedimentos
claros, um código de comportamento e orientação para redes sociais e
comunicações para funcionários e voluntários.
d. Recrutar funcionários e voluntários com segurança, garantindo que todas as
verificações necessárias sejam feitas em conformidade com as leis locais e a
boa prática. Todos os funcionários da Fundação Raspberry Pi realizam uma
verificação de registros criminais a cada três anos. De acordo com a legislação
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local, todos os funcionários irlandeses também são obrigados a cumprir a
declaração de salvaguarda de crianças exibida em nossos escritórios na Irlanda.
e. Fornecer treinamento de salvaguarda eficaz para todos os funcionários,
curadores e voluntários, incluindo um módulo de treinamento ‘on-line’ gratuito e a
equipe de salvaguarda designada participa de treinamento regular de
salvaguarda em profundidade.
f.

Responder rapidamente a quaisquer mudanças no contexto em que operamos
revisando nossos sistemas e desenvolvendo orientações adicionais, treinamento
e recursos conforme e quando necessário.

g. Garantir que todos os acordos de parceiros nacionais, regionais e de
crescimento da Raspberry Pi incluam obrigações de salvaguarda para cumprir
esta política de salvaguarda e toda a legislação e costumes locais relevantes, e
para concluir uma autoavaliação de salvaguarda como parte da revisão anual da
licença de parceiro.
h. Fornecer orientações adicionais a todos os nossos parceiros internacionais para
garantir que eles sejam capazes de implementar efetivamente todas as políticas
e diretrizes de salvaguarda da Raspberry Pi Foundation.
i.

Seguir procedimentos claros para gerenciar quaisquer alegações contra
funcionários e voluntários adequadamente.

j.

Compartilhar informações sobre preocupações com agências apropriadas e
envolver pais, crianças e adultos vulneráveis adequadamente.

k. Certificarmo-nos de que os incidentes e preocupações de salvaguarda sejam
consistentemente relatados ao líder geral de Salvaguarda da Raspberry Pi
Foundation; e ao Chefe executivo e Principal Administrador de Salvaguarda
dentro de 24 horas após o recebimento, com preocupações significativas
escaladas para o Conselho pleno.
l.

Fornecer um formulário de relatório de preocupação ‘on-line’ safeguarding, e um
serviço de suporte telefônico 24 horas para preocupações urgentes de
salvaguarda: +44 (0) 800 1337 112 (somente no Reino Unido) ou +44 (0) 203
6377 112, e conscientizar todos os funcionários e voluntários sobre este serviço.

m. Criar e manter um ambiente ‘antibullying’ e garantir que tenhamos uma política e
um procedimento para nos ajudar a lidar efetivamente com qualquer ‘bullying’
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que surja.
n. Certificarmo-nos de que temos queixas eficazes e medidas de denúncia em
vigor.
o. Exigir um ambiente físico seguro para nossas crianças, jovens, adultos
vulneráveis, funcionários e voluntários, aplicando medidas de saúde e segurança
de acordo com a lei e orientação regulatória.
p. Comissionar uma auditoria terceirizada da Fundação Raspberry Pi que proteja
políticas, práticas e cultura a cada três anos, e realize uma auditoria interna
anualmente, incluindo a atualização desta política.
q. Compartilhar uma revisão da Fundação Raspberry Pi que proteja o desempenho,
as políticas e os procedimentos com o Conselho uma vez por ano.
10. Equipe de salvaguarda designada:
Principal Administrador de Salvaguarda: Charles Leadbeater
Líder de Salvaguarda Designada: Maria Quevedo, maria@raspberrypi.org
Diretores de Salvaguarda Designados:
a. Code Club: Tamasin Greenough Graham, tamasin.g.graham@raspberrypi.org
b. CoderDojo: John McAtominey, john.mcatominey@raspberrypi.org
c. Clubes Parceiros Globais: Sonja Bienert, sonja@raspberrypi.org
d. Equipe de Ciência da Computação: Fergus Kirkpatrick,
fergus.kirkpatrick@raspberrypi.org
e. Equipe de Apoio ao Educador: Dan Elwick, dan.elwick@raspberrypi.org
f. Eventos: Helen Drury, helen.drury@raspberrypi.org
g. Equipe de Aprendizagem Informal: Marc Scott, marc@raspberrypi.org
h. Operações: Andrew Morton, andrew.morton@raspberrypi.org
i. Parcerias juvenis: Tom Hadfield, tom@raspberrypi.org

Fim da política
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