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Política de proteção às pessoas atendidas pela Luta Pela Paz
I.

Introdução

Objetivo

Esta Política, tem como fundamento a Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 227),
reiterada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (At. 4º), que estabelecem como dever
também da sociedade assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, entre outros direitos, o
direito a vida, a saúde, a educação, a profissionalização, ao lazer (esporte), a cultura, a
dignidade, ao respeito e a liberdade, protegendo-os de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O documento cria condições para
promover e proteger os direitos de todas as pessoas atendidas pela Luta pela Paz,
estabelecendo normas e procedimentos a serem observados pelos(as) colaboradores(as) nos
espaços da organização para:
(a) prevenir danos à integridade física, psíquica ou moral de crianças, adolescentes, jovens
e adultos em situação de vulnerabilidade;
(b) responder adequadamente a eventuais suspeitas de violação deste compromisso.
Alcance

A presente Política se aplica a todos (as) os(as) colaboradores(as), incluídos (as) neles:
associados (as), funcionários (as), estagiários (as), trabalhadores (as) voluntário (as),
pesquisadores (as), parcerias e financiadores (as), membros do conselho fiscal e consultivo,
diretoria e, no que couber, aos consultores (as) e demais fornecedores (as) de bens ou serviços
da Luta Pela Paz.
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Definições

Para fins desta Política, entende-se por:
b) Colaborador(a): aquele ou aquela que, com seu trabalho, contribui para o funcionamento
da Luta Pela Paz, podendo ser interno ou externo;
c) Comitê de Ética: instância encarregada de zelar pela adequada implementação desta
Política, entre outras atribuições;
d) Dano: violação da integridade física, psíquica ou moral da pessoa decorrente da ação ou
omissão de um (a) colaborador (a) da Luta Pela Paz, incluindo negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade, opressão ou qualquer outra forma de violação aos direitos
humanos;
e) Coordenador (a) de Proteção: pessoa da Luta Pela Paz designada pela Diretoria para
coordenar as ações de implementação desta Política, assegurando que todos (as) os (as)
colaboradores(as) a conheçam, figurando como o primeiro ponto de contato no caso de
qualquer potencial ou real dano e mantendo contato a com rede de proteção externa para
eventuais encaminhamentos;
f) Pessoas atendidas: são todos os (as) participantes dos programas da LPP sendo eles:
criança: pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos; adolescente: pessoa entre 12
(doze) e 18 (dezoito) anos de idade; jovem: de acordo com a Organização das Nações
Unidas, jovem são as pessoas com idade entre 15 e 24 anos. No Brasil, de acordo com o
Estatuto da Juventude, jovens são pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Na Luta Pela Paz,
entendemos que jovens são as pessoas com idade entre 18 e 29 anos; e, adulto: pessoa
acima de 18 (dezoito) anos de idade;
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II. Compromissos, princípios e diretrizes
Missão

A Luta pela Paz trabalha em comunidades afetadas pela desigualdade e violência para que
jovens possam se desenvolver e contribuir para a construção de sociedades seguras e
inclusivas.
Valores

A Luta Pela Paz pauta suas ações nos seguintes valores:

ABRAÇO: Acreditamos em uma sociedade sem exclusão, onde todos e todas são
bem-vindos.
SOLIDARIEDADE: Trabalhamos unidos com nossa equipe, os (as) jovens e as
comunidades;
CAMPEÃO: Trabalhamos com dedicação e compromisso para sermos melhores em tudo
que fazemos.
INSPIRAÇÃO: Buscamos inspirar nossos (as) jovens e sermos inspirados (as) por eles e
elas;
CORAGEM: Trabalhamos onde muitos serviços não chegam e nos orgulhamos de lutar
pela paz.
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Compromisso com a proteção de pessoas atendidas pela Luta Pela Paz

A Luta Pela Paz compromete-se a:
a)

adotar todas as medidas a seu alcance para evitar, no âmbito de qualquer de seus

programas, projetos e ações, a ocorrência de danos a pessoas atendidas;
b)

dar prioridade absoluta à proteção das pessoas atendidas na Luta Pela Paz, jamais

tolerando qualquer tipo de conduta que cause ou possa causar dano a esse público;
c)

incentivar a comunicação de qualquer suspeita de dano decorrente da atuação da Luta

Pela Paz ou de seus\suas colaboradores(as), apurando-as e tomando as providências
necessárias para reparar as vítimas, responsabilizar os\as responsáveis e evitar que episódios
semelhantes voltem a ocorrer.
Princípios específicos à proteção das pessoas atendidas pela Luta Pela Paz

Os(as) colaboradores(as) deverão atuar sempre com vistas a assegurar a aderência da Luta Pela
Paz à missão, valores e compromisso estabelecido nos itens anteriores e, também, orientar seu
comportamento pelos seguintes princípios específicos:
a) todas as pessoas atendidas pela Luta Pela Paz possuem direito à proteção contra danos;
b) todas as pessoas atendidas pela Luta Pela Paz estão a salvo de qualquer discriminação por
sexo, gênero, raça, cor, deficiência, religião.
c) todos (a) os(as) colaboradores(as) têm responsabilidade de apoiar a proteção das pessoas
atendidas pela Luta Pela Paz;
d) nenhum (a) colaborador (a) da Luta Pela Paz poderá valer-se de seu cargo ou dos benefícios
proporcionados pela organização para induzir as pessoas atendidas a adotarem
comportamentos que lhes sejam potencialmente danosos;
e) a Luta Pela Paz não tolerará nenhuma conduta apta a causar danos a pessoas atendidas;
f) qualquer suspeita de prática de dano ou violação às pessoas atendidas, independentemente
da gravidade ou do nível de certeza quanto a sua efetiva ocorrência, deverá ser comunicada
à Coordenação de Proteção ou à coordenação da área responsável;
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g) todas as ações relativas à proteção devem ser adotadas no melhor interesse das pessoas
atendidas.
Diretrizes

A Luta Pela Paz adotará medidas concretas de proteção para:
a) valorizar, ouvir e respeitar as pessoas atendidas;
b) compartilhar boas práticas de proteção com as pessoas atendidas , inclusive por meio de
folhetos, pôsteres, discussões individuais ou em grupo;
c) manter canais de fácil acesso para orientações e recebimento de comunicações de violação
desta Política, garantindo o sigilo do (a) comunicante;
d) mapear periodicamente as situações em que colaboradores(as) interagem com pessoas
atendidas, mensurando o risco de dano e desenvolvendo ações de controle e proteção;
e) promover o recrutamento seguro de dirigentes, colaboradores (a) e voluntários (a) ,
sobretudo daqueles que terão contato com pessoas atendidas;
f) sensibilizar, capacitar e oferecer suporte permanente a todos (as) os(as) colaboradores(as)
em relação à proteção de pessoas atendidas;
g) criar e manter um ambiente anti-bullying, assegurando que haja ajuda efetiva no caso de
alguma ocorrência;
h) registrar e arquivar informações e documentos de forma segura e profissional,
protegendo-os e preservando o sigilo dos dados relativo à intimidade ou vida privada de
pessoas.

III. Condutas em situações de maior risco
Atividades presenciais com as pessoas atendidas

Nas atividades presenciais com pessoas atendidas, a Luta Pela Paz adotará as seguintes medidas
de proteção:
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a) todos os atendimentos realizados na LPP devem ser feitos de forma equânime e sem
qualquer tipo de julgamento e juízo de valores.
b) não se admitirá que qualquer pessoa atendida pela Luta Pela Paz seja submetida, por
colaboradores(as) ou terceiros, a situação constrangedora, vexatória ou que caracterize
bullying;
c) os(as) colaboradores(as), no contato direto com pessoas atendidas, devem evitar frases
depreciativas que remetam a gênero, sexualidade, raça,condição física e qualquer tipo de
deficiência.
d) os(as) colaboradores(as) da Luta Pela Paz deverão sempre utilizar linguagem apropriada e
respeitosa, evitando termos chulos ou de baixo calão.
e) eventuais reprimendas deverão ser realizadas de forma respeitosa e alinhada aos
procedimentos e valores definidos pela LPP;
f) demonstrações de afeto físico, como abraços, quando cabíveis, não devem ultrapassar o
limite do que seria compreendido no contexto como normal entre pessoas que mantém
uma relação profissional;
g) os(as) colaboradores(as) deverão se abster de flertar, oferecer presentes ou dar tratamento
privilegiado às pessoas atendidas pela Luta Pela Paz com objetivo de obter favorecimento
pessoal ou afetivo;
h) em nenhuma hipótese serão admitidos jogos, brincadeiras ou qualquer outra atividade de
conotação promíscua e/ou que envolvam contato físico com as partes íntimas do corpo;
i) É proibido o relacionamento afetivo/sexual de professores(as) com seus respectivos
alunos(as) e de quaisquer colaboradores(as) com pessoas atendidas menores de idade.
j) As pessoas atendidas pela Luta Pela Paz somente serão acompanhadas em banheiros e
vestiários em caso de emergência ou de necessidades especiais, sempre que possível, com a
presença de um segundo adulto;
k) As pessoas participantes deverão ser informadas, por meio de pôster, folhetos, comunicação
oral ou qualquer meio efetivo, que a Luta Pela Paz possui um compromisso com a prevenção
de danos às pessoas atendidas, sendo-lhes comunicado os canais para o esclarecimento de
dúvidas e apresentação de comunicações sobre possíveis violações;
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l) Qualquer ocorrência relacionada a esta Política deve ser comunicada, assim que possível, ao
(a) Coordenador (a) de Proteção ou à coordenação da área responsável.
m) caso os(as) colaboradores(as) observem indícios de violência física ou psicológica em pessoa
atendida pela Luta Pela Paz, deverão imediatamente comunicar a gerência responsável e
coordenação de suporte social para que sejam tomadas as medidas cabíveis, e quando
necessário, acionar as autoridades competentes, ainda que essas possíveis violações não
tenham qualquer relação com as atividades da organização;
n) Em situações que envolvam conflitos entre as pessoas atendidas, a LPP deverá adotar
medidas para sanar ou amenizar o fato, com vistas a garantir a segurança das pessoas
envolvidas, utilizando o manual de participantes.
o) A Luta Pela Paz deverá se assegurar que o pai, mãe ou responsável legal foi devidamente
informado (a) e autorizou a participação da criança ou adolescente, nos projetos e ações da
organização, mediante assinatura de termo de autorização;
p) Os(as)

colaboradores(as)

responsáveis

pelas

aulas

de boxe, artes marciais e

condicionamento físico devem ser capacitados (as) em atendimento de primeiros socorros.
q) Serão observadas as especificidades de pessoas com deficiência atendidas pela LPP de
forma a garantir o acolhimento, a inclusão e a proteção deste grupo.
r) Todos os(as) colaboradores(as) envolvidos nas atividades deverão estar devidamente
identificados (a), com crachá ou outra forma de identificação visual.
Publicações com usos de som, imagem e estudo de casos de pessoas atendidas pela LPP

A Luta Pela Paz cuidará para que em seus canais institucionais:
a) As imagens que identifiquem a pessoa, não a exponham em situação constrangedora,
vexatória ou que possam colocá-la em risco;
b) A utilização de voz, imagens e estudos de casos deverá possuir a anuência expressa da
pessoa ou, no caso de crianças, adolescentes e pessoas juridicamente incapazes de
expressar seu consentimento, do pai, mãe ou responsável legal, mediante assinatura de
termo de autorização de uso de imagem.
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c) É proibida a utilização de imagens das pessoas atendidas nos veículos de comunicação
particulares

dos(as)

colaboradores(as),

exceto,

compartilhamento

de

publicação

institucional.
d) É proibida a publicização de informações pessoais das pessoas atendidas pela LPP.
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IV. Seleção e treinamento de colaboradores(as)
Seleção de colaboradores(as)

Nos processos de seleção de colaboradores(as) que, em função de suas atribuições, terão
contato direto e frequente com as pessoas atendidas da LPP a organização adotará as seguintes
cautelas:
a) solicitação

de

referências

profissionais

do

(a)

candidato(a),

preferencialmente

ex-empregadores, salvo os casos de primeiro emprego;
b) avaliação do alinhamento do (a) candidato(a) aos valores da Luta Pela Paz;
c) observação das diretrizes gerais para recrutamento de colaboradores(as) da LPP previstas no
Manual da Equipe da LPP.
Treinamento

A Luta Pela Paz buscará manter seus\suas colaboradores(as) capacitados (as) e sensibilizados
(as) para a proteção das pessoas atendidas inclusive por meio de:
a) conversa ou apresentação específica desta Política a todo (a) novo (a) colaborador(a),
interno ou externo;
b) realização de oficinas periódicas de capacitação em proteção.
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V. Consultas e Comunicações
Consultas para esclarecimento de dúvidas

Dúvidas a respeito da aplicação desta Política e da adequação de qualquer conduta relativa à
proteção das pessoas atendidas pela LPP deverão ser dirigidas à Coordenação de Proteção
designado pela Diretoria, pelo email: protecao@lutapelapaz.org.
Comunicações de violação desta Política

Qualquer pessoa interessada poderá apresentar comunicação de violação desta Política, por
formulário digital através do link http://bit.ly/lppprotecao indicando os fatos ocorridos com o
maior detalhamento possível.
a) A comunicação, quando houver a identificação do(a) comunicante (nome, RG e, em se
tratando de colaborador (a), tipo de vínculo mantido com a Luta Pela Paz), será mantida
sob sigilo.
b) Os procedimentos para apuração das comunicações são regulados pelo Regimento do
Comitê de ética da Luta pela Paz.
As consultas e comunicações também poderão ser realizadas presencialmente. O agendamento
do atendimento com a Coordenação de Proteção deverá ser realizado na recepção da Luta pela
Paz. Nestes casos, a Coordenação usará versão impressa do formulário online para registrar o
relato e posterior envio online do formulário.
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VI. Monitoramento e avaliação
Monitoramento e avaliação

A coordenação de Proteção deverá elaborar e submeter à apreciação do Comitê de Ética,
anualmente, relatório sobre a implementação desta Política.
O relatório do (a) Coordenador (a) de Proteção, com os ajustes e complementações
eventualmente solicitadas pelo Comitê de Ética, será apresentado e aprovado pela Diretoria.

VII. Disposições finais
Publicidade e acessibilidade

A Diretoria deverá dar ampla publicidade a esta Política, inclusive mediante elaboração de
versão com linguagem acessível a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência;
Compromisso dos (as) colaboradores(as)

Todo(a) colaborador(a) interno da Luta Pela Paz deverá firmar termo de ciência e adesão a esta
Política, comprometendo-se a observá-la rigorosamente.
Os contratos a serem firmados com instituições parceiras, consultores (as) e demais
fornecedores (as) de bens e serviços deverão conter cláusula específica pela qual o contratado
declara ter pleno conhecimento e compreensão desta Política, compromete-se a cumpri-la no
que couber e, ainda, reconhece que eventual violação das normas aqui dispostas constitui
inadimplemento contratual.
Entrada em vigor

Esta Política entrou em vigor no dia 19 de janeiro de 2020 e deve ser periodicamente revista e
aperfeiçoada.

Última atualização: Rio de Janeiro, Abril de 2022.
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