นโยบายปองคุมครองนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
(Special Olympics Thailand Athlete Safeguarding Policy)
นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย เปนเด็ก และผูใหญ ที่มีความบกพรองและพิการทางสติปญญา ทั้งนี้ นักกีฬาทุกคน
จะตองเขาถึงและไดรับสิทธิตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และผูพิการของสหประชาชาติ และตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย มุงมั่นสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และผูพิการ
รวมถึงมาตรฐานสากลทางสิทธิมนุษยนชนที่เกี่ยวของ และขอกำหนดของสเปเชียลโอลิมปคสากล จึงไดกำหนด
นโยบายคุมครองนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย ที่ครอบคลุมถึงหนาที่รับผิดชอบ มาตรการปองกันและการแกไข
ปญหา ทีส่ มาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย และ สมาชิกองคกรไทยตกลงรวมกัน เพื่อใหมั่นใจไดวา
นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยทุกคน จะปลอดภัยจากการละเมิด(Abuse) การถูกทอดทิ้ง(Neglect) การแสวงหา
ผลประโยชนในทางมิชอบ(Exploitation) การคุกคามทุกรูปแบบและความรุนแรงในทุกดาน (Violence) พรอมทั้ง
การเสริมสรางนักกีฬา และสภาพแวดลอม เพื่อเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่อยูรวมกัน (Inclusive Society)
นโยบายคุมครองนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหนักกีฬาทุกคนไดรับความเคารพตามสิทธิสวนบุคคลตามกฎหมาย ไดรับการยอมรับในสังคมอยางมี
ศักดิ์ศรี และสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
2. เพื่อใหนักกีฬารวมกิจกรรมอยางปลอดภัย หางไกลจากความเสี่ยงภัย และอยูในสภาพแวดลอมที่สงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาทุกๆดาน
3. เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ ภายใตการมีระบบที่สอดสองดูแล และใหความ
คุมครองปกปองนักกีฬาจากความรุนแรง หรือการละเมิด หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ตลอดจนมี
มาตรการในการตรวจสอบเพื่อใหการชวยเหลือ และการแจงการกระทำที่ผิดกฎหมาย
4. สรางทัศนคติของแตละบุคคล ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของนักกีฬาผูบกพรองและพิการทางสติปญญา
เปนหลัก

แบบฟอรมยอมรับนโยบายปองคุมครองนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ผูรวมกิจกรรมสเปเชียลโอลิมปคไทยที่เกี่ยวของกับนักกีฬา ไดแก ผูฝกสอน ครู ผูดูแล อาสาสมัคร ผูสนับสนุน
เจาหนาที่สมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ สื่อมวลชน และ บุคลากรในองคกรพันธมิตร ตองยอมรับและดำเนินการ
ตามนโยบายคุมครองนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย โดยจะปฏิบัติตามขอตกลงดังตอไปนี้
1. ไมกระทําความรุนแรงตอนักกีฬาทุกรูปแบบ ทั้งทางดานรางกายหรือจิตใจ และไมกระทํา/ปฏิบัติใน
ลักษณะใดก็ตามที่ทําใหนักกีฬาเสี่ยงอันตราย
2. ไมเลือกปฏิบัติตอนักกีฬา โดยใหความสําคัญแกนักกีฬาทุกคนอยางเทาเทียมกัน
3. ไมกระทําการอันใดที่ทําใหเด็กเกิดความอับอาย ขายหนา หรือดูถูกเหยียดหยามนักกีฬา
4. ไมมีเพศสัมพันธหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของทางเพศกับนักกีฬา ไมวาจะดวยความยินยอมหรือไม
5. ไมเปดเผยหรือชวยใหมีการเปดเผยขอมูลใดๆ ที่จะทําใหสามารถระบุตัวนักกีฬาที่อยูในความดูแลหรือ
ครอบครัว ไมวาจะทําผานสื่อหรือไมผานสื่อชนิดใดก็ตาม เวนแตในกรณีที่ไดรับการยินยอมจากนักกีฬา
และครอบครัวในการเปดเผยขอมูลดังกลาว แตทั้งนี้ตองไมขัดตอกฏหมาย
6. ไมสงเสริมและไมรวมมือกับกิจกรรมใดๆ ที่เปนการลวงละเมิดและ/หรือกอใหเกิดอันตรายตอนักกีฬา
7. ปฏิบัติตอนักกีฬาในลักษณะที่เคารพตอสิทธิและศักดิ์ศรีของนักกีฬาเสมอ พรอมทั้งคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของนักกีฬาเปนหลัก
8. สงเสริมสภาพแวดลอมที่นักกีฬาสามารถแจงขอวิตกกังวลหรือปญหาที่ตองเผชิญ พรอมทั้งรับทราบสิทธิ
อันพึงมีจากการกระทําของเจาหนาที่ หรือผูที่เกี่ยวของ
9. สรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และเปนมิตร เพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงตอนักกีฬาทุกรูปแบบ
10. รายงานกรณีการกระทํา หรือขอกังวล เกี่ยวกับความรุนแรงตอนักกีฬาทุกรูปแบบ
11. ดําเนินการชวยเหลือนักกีฬาที่อาจจะถูกการละเมิด ถูกทอดทิ้ง ถูกแสวงหาผลประโยชน หรือถูกกระทํา
ความรุนแรงทุกรูปแบบ
12. ผูที่เกี่ยวของในการมีปฏิสัมพันธกับนักกีฬา ตองรับผิดชอบในการรักษาขอบเขตความสัมพันธที่เหมาะสม
ขาพเจาไดอาน เขาใจ และตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายคุมครองนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย ดัง
รายละเอียดดานบนทุกประการ
ลงลายมือชื่อ (ผูยอมรับนโยบาย)

ลงลายมือชื่อ (เจาหนาที่องคกร)

_______________________

__________________________

(..................................................)

(.......................................................)

ขอปฏิบัติของสื่อมวลชน
ในการสื่อสารเกี่ยวกับ นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย ซึ่งเปนผูพิการทางสติปญญา
1. รูปภาพ การถายภาพ/วีดีโอบันทึกภาพ เสียง
• การบันทึกภาพและใชภาพของนักกีฬา ควรไดรับอนุญาตจากผูปกครองทุกครั้ง โดยใหแจงวัตถุประสงค
ของการถายภาพหรือใชรูปภาพใหทราบ หากเห็นวาการบันทึกภาพหรือใชภาพอาจมีความเสี่ยงตอนักกีฬา
ที่ทําใหนักกีฬาไดรับอันตรายทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ควรมีมาตรการปองกันการละเมิดตอนักกีฬา
ดวยการใหมีเจาหนาที่สเปเชียลโอลิมปคไทยคอยใหคําแนะนําตอนักกีฬาตลอดกระบวนการ
• เจาหนาที่สเปเชียลโอลิมปคไทยควรแนะนําการถายภาพและการสื่อสารกับนักกีฬาอยางเหมาะสม
• การนําไปใชควรระบุแหลงที่มาของภาพ เปนชื่อองคกรสเปเชียลโอลิมปคไทย โดยไมระบุชื่อเต็ม และ
ขอมูลสวนตัวตางๆ ของนักกีฬา ยกเวนไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร
2. การสัมภาษณและการรายงานขาวที่เกี่ยวกับนักกีฬาและครอบครัวทั้งในสถานการณปกติหรือกรณีฉุกเฉิน
• เจาหนาที่สเปเชียลโอลิมปคไทยควรทําความเขาใจเกี่ยวกับการปกปองคุมครองนักกีฬาในดานตางๆ ที่
เกี่ยวของ แกผูสัมภาษณและทีมงาน
• เจาหนาที่สเปเชียลโอลิมปคไทยควรทําความเขาใจตอนักกีฬาและผูปกครอง เกี่ยวกับผลดีและผลเสีย ใน
การยินยอมใหสัมภาษณ และหากตองการ เจาหนาที่สเปเชียลโอลิมปคไทยพรอมอยูกับนักกีฬาดวย
ในขณะใหสัมภาษณ เพื่อชวยกลั่นกรองคําถามของนักขาว ที่อาจละเมิดตอสิทธิเด็กโดยมิไดตั้งใจ
• ควรแจงใหนักกีฬาและผูปกครองทราบวา การใหสัมภาษณนั้น ถือเปนการสมัครใจ ซึ่งนักกีฬาหรือ
ผูปกครองมีสิทธิที่จะไมตอบคําถามที่ไมตองการตอบ และมีสิทธิที่จะยุติการใหสัมภาษณเมื่อใดก็ได
• หามเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ชื่อ อายุและที่อยูของนักกีฬาและครอบครัวยกเวนไดรับการยินยอมเปนลาย
ลักษณอักษร
• กรณีนักกีฬาหรือผูปกครองที่มีการเปลี่ยนใจภายหลังและขอใหยกเลิกการนําเสนอขาว ตองเคารพการ
ตัดสินใจและไมนําขาวเผยแพร
• ระมัดระวังการใชภาษา จะตองไมสอเสียด เปรียบเปรย ดูถูก หรือทําใหนักกีฬาและครอบครัวไดรับความ
อับอาย เจาหนาที่สเปเชียลโอลิมปคไทยควรใหคำแนะนำในการใชภาษาที่เหมาะกับนักกีฬา

3. บทสัมภาษณขอเขียน งานวิจัย
• จะตองไดรับความยินยอมเห็นชอบจากนักกีฬาและปกครอง หรือผูที่รับผิดชอบในการดูแลนักกีฬา
• โปรดสงบทสัมภาษณใหกับเจาหนาทีส่ เปเชียลโอลิมปคไทยกอนทุกครั้ง เพื่อเตรียมความพรอมและทํา
ความเขาใจกับนักกีฬา
• นักกีฬาควรมีเวลาฝกซอมใหรูสึกมั่นใจกอนการสัมภาษณ
• การสัมภาษณควรจัดในสภาพแวดลอมที่เปนมิตร และควรมีบุคคลที่นักกีฬาไวใจอยูใ นพื้นที่นั้นดวย
• ผูสัมภาษณควรแตงกายดวยเสื้อผาที่เหมาะสม ใชภาษาที่เหมาะสม
• หากมีการใชเครื่องมือบันทึก เชน กลองวิดีโอ หรือเครื่องบันทึกเทป ตองไดรับการยินยอม และใหถือ
ขอมูลที่บันทึกนั้นเปนความลับที่จะไมเผยแพรนอกเหนือจากสื่อที่ไดรับการยินยอม และตองคุมครองสิทธิ
สวนบุคคลของนักกีฬาตลอดเวลา
4. สื่ออินเตอรเน็ตและเครือขายทางสังคมออนไลน
• หากสเปเชียลโอลิมปคไทยตรวจสอบวา เว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่นตางๆ ที่ใชในการทํางานของสื่อมวลชน
มีการละเมิดตอกฎระเบียบ ผูนั้นจะตองไดรับโทษทางกฏหมาย
• ใหสื่อมวลชนผูรับผิดชอบตอขอความของตนเองที่ไดโพสตหรือสื่อสารทางออนไลน
• ไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ไมวาจะเปนชื่อ อายุ ที่อยูโทรศัพทหรืออีเมลรวมทั้งรหัส (passwords) ใหแก
บุคคลอื่น

หนังสือยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในสื่อ
ชื่อ - นามสกุล: _________________________________________________________________________
ที่อยู: ________________________________________________________________________________
โทรศัพท: ____________________________ อีเมล: ____________________________________________
อนุญาตและวัตถุประสงค:
อนุญาตใหเปดเผยและนำขอมูลสวนบุคคลไปใชในสื่อทุกรูปแบบ เพื่อวัตถุประสงคในการสงเสริมกิจกรรม หรือ
ประชาสัมพันธของสเปเชียลโอลิมปคไทย
ขาพเจายอมรับในขอตกลง ดังตอไปนี้:
• ขาพเจาอนุญาตใหสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย (ตอไปนี้ เรียกโดยยอวา “สเปเชียลโอลิมปคไทย”)
และผูทไี่ ดรับมอบหมาย สามารถใชขอมูลที่เกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล รูปภาพ และวิดีโอของขาพเจา เพื่อนำไปใชงานตาม
วัตถุประสงคทไี่ ดอธิบายไวในเบือ้ งตน
• สเปเชียลโอลิมปคไทยจะตองไมนำขอมูลสวนบุคคล รูปภาพ หรือ สื่ออยางอื่นอยางใดของขาพเจา เพื่อนำไปจำหนาย
หรือแสวงหาผลประโยชนทางการคา แตสเปเชียลโอลิมปคไทยสามารถไดรบั การสนับสนุนทางดานการเงินจากผูท ปี่ ระสงค
บริจาคเงินได
• ขาพเจามีความเขาใจและรับทราบวา ขาพเจาจะไมไดรับคาตอบแทนใด ๆ จากการนำขอมูลหรือภาพของขาพเจาไปใช
ไมวาจะเปนสเปเชียลโอลิมปคไทย หรือ ผูสนับสนุนที่ไดรบั อนุญาตจากสเปเชียลโอลิมปคไทย
• ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิ์ใดๆตอสเปเชียลโอลิมปคไทย และผูที่ไดรับอนุญาตสามารถนำภาพของขาพเจาไปใชได ตาม
ขอตกลงในเอกสารฉบับนี้
ลงนามผูเขารวม ( ตองเปนเปนผูที่สามารถลงนามในเอกสารทางกฎหมายได)
ลายเซ็น: _____________________________________________ วันที่: ___________________________
-----------------------------------------------------------------ลงนามบิดา มารดา หรือผูปกครอง (สำหรับเยาวชนและผูเขารวมที่ไมสามารถในการลงนามในเอกสารทางกฎหมายได )
ขาพเจาเปนบิดา, มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายของบุคคลดังกลาวขางตน ซึ่งขาพเจาเปนตัวแทนของบุคคลผูนี้
ขาพเจาอนุญาต และยอมรับในขอตกลงของสเปเชียลโอลิมปคไทย โดยจะรับผิดชอบตอเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นโดย
ไมไดคาดคิดมากอน และไดลงนามไวเปนหลักฐานในเอกสารฉบับนี้
ลายเซ็นต: ____________________________________________ วันที่: __________________________
ชื่อ - นามสกุล : _________________________________ เกี่ยวของเปน: ___________________________
ที่อยู: _______________________________________________________________________________
โทรศัพท: ____________________________ อีเมล: __________________________________________

