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Mіжнародний сертифікат для захисту дітей (ICPC)

Що таке ICPC та для чого він потрібен?
ІСРС було розроблено за спільної ініціативи Національної Агенції з боротьби зі
злочинністю Великої Британії (NCA) та Бюро з інформації про судимості ACRO. ІСРС
допомагає захистити дітей за межами Великої Британії від небезпеки, яку становлять
громадяни та резиденти Великої Британії, котрі подорожують у інші країни з метою
отримання доступу до беззахисних дітей з наміром завдати їм шкоди. ІСРС допомагає
захистити дітей від осіб, що становлять ризик вчинення сексуального насильства,
завдання фізичної та психологічної шкоди та /або жорстокого поводження. Такі
злочинці намагаються отримати прямий контакт із дітьми, влаштовуючись на роботу
на відповідні посади, а також через волонтерство та благодійну працю. ІСРС було
розроблено з метою запобігання таким діям.
ІСРС є перевіркою цієї особи на судимість у базі даних поліції та у базі даних
оперативної інформації у Великій Британії. Організації можуть надіслати запит на
таку перевірку щодо будь-якого громадянина Великої Британії (а також щодо
громадян інших країн, які у будь-який період мешкали у Великій Британії), котрі
намагаються влаштуватись на посади, пов’язані з роботою з дітьми за межами
Великої Британії. Також можна подати запит на ІСРС щодо тих осіб, котрі уже
займають відповідну посаду та працюють з дітьми.
Перевірка ІСРС у поєднанні з іншими існуючими посиленими процедурами захисту
надає змогу школам та іншим організаціям, розташованим за межами Великої
Британії, приймати свідомі та проінформовані щодо можливого ризику рішення про
те, чи можуть особи, яких вони взяли на роботу, працювати з дітьми.
Зробивши ІСРС обов’язковою вимогою при прийомі на роботу, Ви додасте ще один
запобіжний засіб до своїх вже існуючих процедур перевірки, а також зробите
важливий крок для захисту дітей від осіб, які мають наміри вчинення насильства та
експлуатації дітей.

Яку інформацію відображатиме цей сертифікат?
У сертифікаті буде вказано дані про усі судимості за злочини, скоєні на території
Великої Британії, а також, у деяких випадках, за злочини, скоєні в інших державах,
якщо таку інформацію було надано Великій Британії в порядку існуючого механізму
обміну інформацією. Додатково в процесі виготовлення ІСРС Національна агенція з
боротьби зі злочинністю проаналізує наявні оперативні дані та інформацію, та вкаже
у сертифікаті усе, що є важливим в інтересах захисту дітей.
Цей сертифікат складається із двох частин:


Частина 1 – Перелік усіх попередніх судимостей, відкритих судових
проваджень, попереджень, доган, повідомлень про порушення та поточних
розслідувань, що були внесені до бази даних поліції Великої Британії згідно із
моделлю ACRO step-down model.
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Частина 2 – Перелік усієї інформації, яку Національна Агенція з боротьби зі
злочинністю вважатиме адекватною та відповідною до мети повідомлення про
ризик, який становить для дітей та молоді кандидат на посаду.

УВАГА: ICPC не визначає, чи кандидат відповідає вимогам для роботи з дітьми.
Надана інформація має бути використана швидше як додатковий інструмент при
прийнятті працедавцем рішення про прийом на роботу, та має братися до уваги
разом з уже існуючими в його організації принципами забезпечення захисту дітей.
Яким чином школи та інші організації можуть вступити до схеми перевірок
ІСРС?
Для того, аби вступити до схеми перевірок ІСРС, організація має відповідати
наступним критеріям:




Працювати із дітьми;
Приймати на роботу працівників або волонтерів із Великої Британії, а також
осіб, котрі колись мешкали у Великій Британії;
Не мати жодних офіційних зв’язків із Великою Британією та не мати доступу
до Служби запобігання та надання інформації Великої Британії (DBS).

Виготовлення сертифікату ІСРС оплачується кандидатом на посаду. Більш детальну
інформацію
щодо
вартості
цієї
послуги
Ви
можете
знайти
на
сайті
www.acro.police.uk/icpc. Сертифікати виготовлюються лише за заявою кандидата на
посаду; працедавець не може подати таку заяву від імені кандидата. Ми
рекомендуємо зробити ІСРС стандартною вимогою при проходженні перевірок при
прийомі на роботу. Тих, хто вже працює, можна попросити періодично надавати ІСРС
у рамках процесу постійного контролю.
Якщо працедавець вирішить попросити особу надати сертифікат ІСРС, то таку особу
необхідно скерувати на сайт ACRO (www.acro.police.uk/icpc) для заповнення заяви.
Інструкції щодо процесу є доступними на сайті.
Сертифікат ІСРС відображає лише ту інформацію, котра була внесена у базу даних
поліції та базу оперативної інформації на час виготовлення сертифікату; усі
судимості, внесені в базу після цієї дати не будуть відображені у сертифікаті.
Працедавці самі мають визначити, як часто їхні працівники мають поновлювати
сертифікат ІСРС.
Організації можуть подати заяви від імені своїх працівників, але сама заява має бути
заповнена та підписана тільки заявником особисто. Сертифікат ІСРС буде видано
безпосередньо заявникові; його не може бути надіслано до організації.
Ми просимо Вас звернути увагу на те, що організації поза межами Великої Британії,
які мають доступ до Служби запобігання та надання інформації Великої Британії
(DBS), не можуть вимагати від кандидатів на посади та наявних працівників
сертифікату ІСРС. У такому випадку використовуються наявні варіанти одержання
сертифікату DBS.
Більш
детальну
інформацію
www.acro.police.uk/icpc.
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