
Ce este un 
safeguarder?
Un safeguarder este o persoană 
desemnată de instanța pentru 
minori (Children’s Hearing) sau de un 
judecător pentru a-i ajuta să ia cea 
mai bună decizie pentru copilul sau 
tânărul dvs. 

Safeguarder-ii sunt independenți. 
Acest lucru înseamnă că nu au 
legătură cu alte persoane care 
lucrează cu copilul și sunt liberi să își 
exprime punctul de vedere cu privire 
la ce cred ei că este în interesul 
superior al copilului. Safeguarder-ii 
fac întotdeauna  ceea ce cred că este 
mai bine pentru copil. Alții pot fi de 
acord sau nu cu acest lucru.
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Despre 
Safeguarders Panel
Safeguarder-ii aparțin unui Safeguarders 
Panel național. Acesta este format din toți 
safeguarder-ii de pe teritoriul Scoției. Fiecare 
safeguarder a agreat să urmeze standardele 
naționale pentru a se asigura că fac cea mai 
bună muncă posibilă. Puteți citi standardele 
naționale pe 
www.children1st.org.uk/safeguarderstandards

Aveți întrebări despre activitatea pe care o 
fac safeguarder-ii? Aveți comentarii, bune 
sau rele, despre cum își desfășoară un 
safeguarder rolul său? Dacă da, vă rugăm să 
contactați Safeguarders Panel Team. 
e: safeguarderspanel@children1st.org.uk 
t: 0345 60 44 296

Safeguarder-ii sunt desemnați de Miniștrii 
Guvernamentali Scoțieni. Safeguarders 
Panel Team care sprijină safeguarder-ii se 
găsește la Children 1st, Agenția națională 
scoțiană de caritate  pentru copii.  

Informații

Safeguarder-
ul

Children 1st este contractată de Guvernul Scoțian pentru a ajuta 
la gestionarea și funcționarea Safeguarders Panel, în temeiul 
regulamentelor privind Children’s Hearings (Scotland) Act 2011 
(Safeguarders Panel) Regulations 2012.

www.children1st.org.uk/safeguarders 



De ce se desemnează un safeguarder?
Instanța pentru minori sau judecătorul poate desemna un safeguarder pentru copilul 
implicat în sistemul instanțelor pentru minori. Aceștia fac acestlucru când cred că un 
safeguarder îi va ajuta să ia cele mai bune decizii pentru copilul lor. Safeguarder-ul ajută 
instanța pentru minori sau judecătorul adunând informații.

Aceștia ascultă 
ceea ce spun 
copiii că ar 
vrea să se 
întâmple și fac 
tot posibilul 
să răspundă la 
orice întrebări 
pe care le are 
copilul.

Aceștia 
vorbesc cu alte 
persoane din 
viața copilului, 
precum părinți, 
îngrijitori și 
profesori, pentru 
a-i întreba ce 
cred că este 
mai bine pentru 
copil.

Ar putea fi rugați 
de instanța 
pentru minori 
sau judecător să 
scrie un raport. 
În raport, aceștia 
vor spune ce 
dorește copilul 
să se întâmple 
precum și 
punctul lor de 
vedere cu privire 
la ce cred ei că 
este mai bine 
pentru copil.

Aceștia 
vorbesc cu 
instanța pentru 
minori sau cu 
judecătorul. Le 
spun ce dorește 
copilul să se 
întâmple și își 
exprimă opinia 
referitor la ce 
cred ei că este 
mai bine pentru 
copil.

Cunoscând 
părerile 
copilului 
și pe baza 
informațiilor  
din partea 
safeguarder-
ului și a altora, 
instanța pentru 
minori sau 
judecătorul vor 
lua o decizie.

Ce face un safeguarder?

Asigurarea securității 
informațiilor
Safeguarder-ii adună informații despre 
copilul pentru care au fost desemnați. 
Prin lege, trebuie să se asigure că 
informațiile sunt păstrateîn siguranță și 
distribuite doar către persoanele care 
au dreptul de a le cunoaște.

Dacă un safeguarder primește 
informații că un copil sau un adult nu 
este în siguranță sau informații despre 
o infracțiune, este datoria acestuia să 
sesizeze.

Dacă un safeguarder scrie un raport, 
Safeguarders Panel Team ar putea 
solicita să îl citească. Scopul este doar 
ca să verifice dacă safeguarder-ul își 
face meseria cum trebuie și nu împarte 
informațiile cu nimeni altcineva.
Dacă aveți îngrijorări în această privință, 
vă rugăm să anunțați safeguarder-ul 
sau Safeguarders Panel Team.


