
Semua orang bertanggung 
jawab melindungi anak-anak
Australian Volunteer Program berkomitmen terhadap 
perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan

*
Saya merasa aman saat bersama keluarga,  

karena mereka menjaga saya



Anak-anak punya hak

Semua anak berhak untuk terlindungi 
dari kekerasan dan eksploitasi fisik, 
seksual dan emosional

Semua anak berhak agar pendapat dan 
suara mereka didengar. Hak ini, dan hak 
lainnya, tertuang dalam Konvensi Hak 
Anak Perserikatan Bangsa-bangsa.

Australian Volunteer Program 
berkomitmen untuk menjunjung 
tinggi hak anak, ini adalah tanggung 
jawab yang kami pegang bersama-
sama dengan para staff, partner, dan 
volunteer.

Pendekatan kami dalam 
perlindungan anak

Kekerasan dan eksploitas anak dapat 
terjadi di negara mana pun di dunia, di 
dalam rumah, sekolah, masyarakat dan 
di dunia maya.

Program kami berkomitmen untuk 
melindungi anak dari segala bentuk 
kekerasan. Kami melakukan pendekatan 
yang fokus pada anak dan berdasarkan 
pada hak anak.

Kebijakan Perlindungan Anak di program 
kami mempersyaratkan seluruh staf, 
volunteer dan partner untuk tidak 
membahayakan anak dan selalu 
bertindak demi kepentingan terbaik anak.

Kami menerapkan toleransi nol terhadap 
eksploitasi dan hal membahayakan anak. 
Kami akan langsung merespon semua 
insiden, kekhawatiran atau tuduhan 
membahayakan, atau pelanggaran 
kebijakan, dan menempatkan 
kepentingan anak di atas segalanya.

Hak-hak saya

Saya berhak untuk 
bermain

Karena saya mau 
memiliki teman



Bagaimana kami mendukung 
para partner

Perlindungan anak adalah tanggung 
jawab bersama.

Kami bermitra dengan organisasi untuk 
memperkuat kebijakan dan sistem 
perlindungan anak, dan meningkatkan 
langkah-langkah keamanan anak guna 
mendukung perlindungan anak.

Para partner mendapatkan:
•  Dukungan untuk membuat dan 

melaksanakan Kebijakan 
Perlindungan Anak

•  Sumber daya praktis, seperti Buku 
Kerja Kebijakan Perlindungan Anak

•  Panduan tentang bagaimana 
melaporkan suatu insiden dan jalur 
pelaporan rahasia

•  Staf khusus di kantor di negara Anda, 
disebut dengan Fokal Poin 
Perlindungan Anak

•   Akses terhadap loka karya dan 
pelatihan

Ada pertanyaan?

Hubungi Fokal Poin Perlindungan Anak di 
kantor di negara Anda.

Kunjungi Konvensi Hak Anak Perserikatan 
Bangsa-bangsa (UNCRC) di: unicef.org/
child-rights-convention

Unduh Buku Kerja Kebijakan Perlindungan 
Anak di: australianvolunteers.com/
child-protection

Laporkan insiden atau kekhawatiran 
dengan mengirim email ke kantor di 
negara Anda atau ke: childprotection@
australianvolunteers.com

Sekolah 

Kelas 

Saya merasa aman saat 
ada di sekolah bersama 

guru-guru saya



australianvolunteers.com
 
Kontak: childprotection@australianvolunteers.com

Pelajari lebih jauh mengenai Konvensi Hak Anak PBB di: 
unicef.org/child-rights-convention

*Gambar-gambar didasarkan pada lukisan yang dibuat oleh 
seorang anak, penerima manfaat dari ‘Proyek Edukasi Three2Six 
Refugee Children,’ yang dijalankan oleh Sacred Heart College di 
Afrika Selatan. Proyek tersebut memberikan edukasi dan advokasi 
bagi anak para pengungsi dan migran yang duduk di sekolah dasar.

**Ini adalah beberapa hak anak, baca Konvensi Hak Anak 
Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mempelajari lebih lanjut.


