
Wytyczne dotyczące działalności z udziałem nieletnich

Niniejsze wytyczne dotyczą wszystkich pracowników i wolontariuszy Ośrodka 
Akademickiego „Przy Filtrowej”, którzy nadzorują i prowadzą działalności w 
Ośrodku (lub poza nim), w których uczestniczą osoby nieletnie. Wytyczne te dotyczą 
również opieki indywidualnej nad osobami nieletnimi, które biorą udział w tych 
zajęciach. Osoba nieletnia to osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

1. Kiedykolwiek dorośli przebywają z osobą nieletnią, powinni zawsze 
pozostawać w zasięgu wzroku innych osób i unikać przebywania samemu w 
jakimkolwiek odosobnionym miejscu.

2. Księża powinni słuchać spowiedzi i udzielać kierownictwa duchowego 
osobom nieletnim tylko w konfesjonale z kratką, pomieszczeniu z oknem w 
drzwiach, które pozwala im być łatwo widocznym, lub w miejscu, gdzie są w 
zasięgu wzroku innych osób (ale poza zasięgiem słuchu).

3. Gdy pracownicy lub wolontariusze rozmawiają z nieletnimi w cztery oczy, 
powinni to robić w pomieszczeniu z otwartymi drzwiami lub z oknem w 
drzwiach, które pozwala im być dobrze widocznymi, lub w miejscu, w 
którym mogą być dobrze widziani przez inne osoby.

4. Żadna osoba dorosła nie powinna przebywać sama z osobą nieletnią w 
sypialni. Nieletni nie powinni przebywać w sypialniach ośrodka i lepiej, żeby 
nie wchodzili na teren Ośrodka przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców.

5. Podczas wszelkich zajęć z noclegiem lub wycieczek z udziałem nieletnich, 
powinna być obecna odpowiednia liczba osób dorosłych, nigdy mniej niż 
dwie. Podczas zajęć z noclegiem żadna osoba dorosła nie powinna dzielić 
sypialni (lub namiotu) z nieletnimi. Jeśli to możliwe, nieletni powinni spać w 
pokojach jednoosobowych lub w pokojach trzyosobowych lub większych.

6. Podczas noclegów ksiądz powinien mieć swoją własną sypialnię.

7. Żaden dorosły nie powinien brać prysznica ani ubierać się w obecności 
nieletnich i odwrotnie. Dorośli powinni mieć osobne prysznice lub korzystać z 
pryszniców w osobnym czasie. Ilekroć nieletni muszą się ubierać w obecności 
innych nieletnich, należy ich pouczyć, aby używali szlafroków lub 
przynajmniej ręczników. 

8. Wszystkie prysznice powinny być indywidualne lub mieć indywidualne 
kabiny.

9. Żadna osoba dorosła nie powinna jechać samochodem sama z nieletnim, 
chyba że rodzice wyrazili na to wyraźną zgodę. Dłuższe podróże sam na sam 
z nieletnim (powyżej pół godziny) nie powinny mieć miejsca. 



10. Zanim osoba nieletnia weźmie udział w zajęciach z noclegiem (np. 
rekolekcjach), rodzice powinni zostać poinformowani o tym fakcie, a osoby 
odpowiedzialne za zajęcia powinny uzyskać ich zgodę.

11. Żadna osoba dorosła nie powinna narażać osoby nieletniej na jakiekolwiek 
fizyczne lub słowne znęcanie się, w tym grożenie, zastraszanie, wyśmiewanie, 
poniżanie i obrażanie, ani pozwalać uczestnikom na traktowanie innych w 
taki sposób. Uczestnicy mogą zostać zdyscyplinowani, gdy jest to konieczne, 
aby umożliwić innym uczestnikom owocne zaangażowanie w zajęcia.

12. Żaden dorosły nie powinien zapraszać ani pomagać nieletnim w paleniu 
papierosów, piciu alkoholu lub używaniu nielegalnych narkotyków. 
Posiadanie i używanie marihuany jest zawsze zabronione, niezależnie od ich 
legalności.

13. Dorośli powinni unikać wszelkich kontaktów fizycznych o charakterze 
seksualnym lub takich, które mogłyby być źle zrozumiane jako seksualne. W 
tej dziedzinie lepiej jest zachować ostrożność. Należy unikać siłowania się, 
szarpania, przytulania.

14. Dorośli nie powinni wysyłać wiadomości tekstowych do osób nieletnich, które 
nie ukończyły jeszcze szkoły średniej.  W przypadku uczniów w szkole 
średniej, dorośli mogą wysyłać wiadomości tekstowe tylko wtedy, gdy 
wcześniej uzyskają zgodę rodziców. Żaden dorosły nie powinien dawać ani 
pokazywać nieletniemu pornograficznych lub nieprzyzwoitych materiałów 
do czytania, zdjęć, płyt DVD, stron internetowych itp. Mówiąc o sprawach 
związanych z cnotą czystości, najlepiej podkreślać pozytywne aspekty walki 
ascetycznej.

15. Jeśli ktokolwiek wie lub ma uzasadnione podejrzenia, że podczas 
jakiejkolwiek aktywności Ośrodka Akademickiego „Przy Filtrowej” doszło do 
wykorzystania osoby nieletniej, powinien natychmiast poinformować o tym 
dyrektora Ośrodka, który powinien następnie podjąć kroki przewidziane 
prawem.

16. Jeśli osoba nieletnia mówi, że została wykorzystana, dorosły powinien 
wysłuchać jej bez kwestionowania, zapytać o szczegóły (kto, kiedy, co) i 
zapewnić, że porozmawia z dyrektorem. Należy zachęcić go do 
poinformowania rodziców.


