Sight For All (ດວງຕາສາລັບທຸກໆຄົນ)
ເຈ້ຍຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຄວາມເປັນຈິງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ
ການສວຍໃຊ້, ຂົມ
ົ່ ເຫັງ
ແລະການຄຸກຄາມທາງເພດ
Sight For All ບໍ່ອົດທົນຕກ
ໍ່ ານສວຍໃຊ້, ຂົົ່ມເຫັງຫຼືຄຸກຄາມທາງເພດບໍ່ວ່າໃນຮູບແບບໃດໆ. ເປັນທຄ
ີ່ າດໝາຍວ່າຜູຕ
້ າງໜ້າຂອງ Sight
For All ທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຢ່າງສູງສຸດເທົົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ໃນດ້ານຄວາມປະພຶດ, ຈັນຍາບັນແລະຄວາມສົມບູນແບບເຊິີ່ງ
ໃຫ້ຖຼືເປັນເງຼືີ່ອນໄຂໃນການເຂົົ້າຮ່ວມໃນອົງການນົ້. Sight For All ນາໃຊ້ວິທການທີ່ຖເຼື ອົາຜູລ
້ ອດຊວິດເປັນເກນຫັກແລະມພາລະບົດບາດອັນ
ແຂງຂັນໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກດການສວຍໃຊ້, ການຂົົ່ມເຫັງແລະການຄຸກຄາມທາງເພດ. ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຂອງ Sight For All ໃນ
ດ້ານການສວຍໃຊ້, ຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດ (PSEAH) ການົດໃຫ້ມພາກປະຕິບັດເພຼືີ່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກດການສວຍໃຊ້, ຂົມ
ົ່ ເຫັງແລະ
ຄຸກຄາມ, ສົົ່ງເສມຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະສະໜອງການອູ້ມຊູໃຫ້ແກ່ຜທ
ູ້ ໄີ່ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ນະໂຍບາຍ Sight For All PSEAH ທີ່ນາໃຊ້ກັບບຸກຄະລາກອນທຸກຄົນລວມມ: ຄະນະອານວຍການ, ບັນດາພະນັກງານ, ອາສາສະໝັກ
ດ້ານແພດ (ວຊັນນາຣີ່ Visionaries), ອາສາສະໝັກທີ່ບໍ່ແມ່ນແພດ, ເຈົົ້າໜ້າທແ
ີ່ ພດປິ່ນປົວຕາຂອງປະເທດ, ຜູຮ
້ ່ວມງານ, ຜູປ
້ ະກອບສ່ວນ
ໃນໂຄງການ, ຄະນະອານວຍການຂອງພະແນກຕາ, ຜູຮ
້ ັບເໝົາ, ຜູຕ
້ າງໜ້າພາຍໃນປະເທດທໄີ່ ດ້ພົວພັນກັບໂຄງການ ຕ່າງໆຂອງ Sight For
All ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມທໄີ່ ດ້ເຊັນສັນຍາກັນຢ່າງເປັນທາງການກັບ Sight For All.
ນະໂຍບາຍນແ
ົ້ ມ່ນຖຼືກສົງົ່ ເສມໂດຍຫົກການຊນ
ົ້ າ:
ຫັກການທ 1: ການອົດທົນລະດັບສູນຕກ
ໍ່ ານບໍ່ເຮັດຫຍັງ
ຫັກການທ 2: ການນາທເີ່ ຂັົ້ມແຂງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມການປ່ຽນແປງທາງວັດທະນະທາ
ຫັກການທ
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ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູຮ
້ ັບເຄາະ/ຜູລ
້ ອດຊວິດແມ່ນຖຼືເປັນບູລິມະສິດ
PSEAH ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບທແ
ີ່ ບ່ງກັນ
ຄວາມບໍ່ສະເໝພາບຍິງຊາຍແລະຄວາມບໍ່ສົມດູນດ້ານອານາດແມ່ນຖຼືກນາມາ ພິຈະລະນາເປັນປະເດັນ
ການລາຍງານທີ່ເຂັົ້ມແຂງຂຶົ້ນຈະສົົ່ງເສມຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມໂປ່ງໃສ.

ນະໂຍບາຍ Sight For All PSEAH ຕັົ້ງຂຶົ້ນມາເພຼືີ່ອ:
 ສະໜອງການຊແ
ົ້ ນະພາກປະຕິບັດສາລັບການປົກປ້ອງຕກ
ໍ່ ານສວຍໃຊ້, ຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດ
 ສະໜອງຍຸດທະສາດຈັດການຄວາມສ່ຽງເພຼືີ່ອປ້ອງກັນການສວຍໃຊ້, ການຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດ.
 ປົກປ້ອງພະນັກງານແລະອາສາສະໝັກຂອງ Sight For All ຈາກການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ທ່ຽງທາ.
 ສະໜອງການຊນ
ົ້ າທຈ
ີ່ ະແຈ້ງເພຼືີ່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດຖ້າມຄວາມສົງໄສວ່າໄດ້ມການສວຍໃຊ້, ຂົົ່ມເຫັງ ຫຼື ຄຸກຄາມທາງເພດຂຶົ້ນ.
ຄານິຍາມທສ
ີ່ າຄັນ

ການສວຍໃຊ້ທາງເພດ: ການຂົົ່ມເຫັງທເີ່ ປັນຈິງຫຼືພະຍາຍາມກະທາໂດຍອງໃສ່ຜທ
ູ້ ມ
ີ່ ສະຖານະອ່ອນແອ, ຄວາມເລຼືີ່ອມລ້າທາງອານາດ, ຫຼື ຄວາມ
ໄວ້ວາງໃຈ ເພຼືີ່ອຈຸດປະສົງທາງເພດ. ອັນນົ້ແມ່ນລວມເຖິງການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນ, ທາງສັງຄົມ, ຫຼື ທາງການເມຼືອງຈາກການ
ສວຍໃຊ້ທາງເພດກັບຄົນອຼືີ່ນ.
ການຂົມ
ົ່ ເຫັງທາງເພດ: ການລຸກລາ້ ທາງຮ່າງກາຍທເີ່ ປັນຈິງຫຼືຂເູ່ ຂັນໃນທາງເພດ, ບວ
ໍ່ ່າຈະເປັນດ້ວຍວິທບັງຄັບຫຼືພາຍໃຕ້ສະຖານະທີ່ບໍ່ເທົົ່າທຽມ
ຫຼືດ້ວຍການບບບັງຄັບ. ອັນນົ້ກວມເອົາການທະທາຜິດທາງເພດເຊິີ່ງລວມມ ແຕ່ວ່າບໍ່ຈາກັດແຕ່ພຽງເທົົ່ານົ້: ພະຍາຍາມຂົົ່ມຂຼືນ (ລວມເຖິງການ
ພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ໃຜຜູໜ
້ ຶີ່ງປະຕິບັດທາງເພດທາງປາກ); ແລະການທາຮ້າຍທາງເພດ (ເຊິີ່ງລວມເຖິງການຈູບຫຈ
ຼື ັບບາຍໂດຍທີ່ຄົນອຼືີ່ນບໍ່ຍິນ
ຍອມພ້ອມໃຈ). ກິດຈະກາທາງເພດໃດໆກັບໃຜຜູໜ
້ ຶີ່ງທອ
ີ່ າຍຸຍັງທັນພົນ
ົ້ ກະສຽນ, ຖຼືວ່າເປັນການຂົົ່ມເຫັງທາງເພດ.
ການຄຸກຄາມທາງເພດ: ຄວາມປະພຶດທສ
ີ່ ໍ່ໄປທາງເພດທາງຮ່າງກາຍ, ວາຈາ ຫຼື ບໍ່ໃຊ້ວາຈາ ທີ່ບໍ່ມການຍິນຍອມພ້ອມໃຈ ທອ
ີ່ າດລວມເຖິງການ
ໃຊ້ຄວາມເວົົ້າໃນທາງບໍ່ເໝາະສົມຫຼືຮຽກຮ້ອງທາງເພດ.

ການນາໃຊ້ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ
ເງຼືີ່ອນໄຂຫັກໃນການນາໃຊ້ປະຕິບັດຂ້າງລຸ່ມນົ້ຂອງນະໂຍບາຍ Sight For All PSEAH ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Sight For All
ເພຼືີ່ອປ້ອງກັນການສວຍໃຊ້, ການຂົົ່ມເຫັງ ແລະ ການຄຸກຄາມທາງເພດ.
ພາກປະຕິບັດໃນການຮັບເອົາພະນັກງານ
Sight For All ແນໃສ່ການຮັບເອົາຄົນທປ
ີ່ ອດໄພທີ່ສຸດແລະເໝາະສົມທສ
ີ່ ຸດເຂົົ້າມາຮັບຕາແໜ່ງ, ແລະຖ້າຮູ້ ເດັດຂາດຈະບຮ
ໍ່ ັບເອົາ, ບໍ່ວ່າໂດຍ
ຕົງຫຼືທາງອ້ອມ, ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງທມ
ີ່ ທ່າທສະແດງຄວາມສ່ຽງແບບທຮ
ີ່ ັບບໍ່ໄດ້ຕຄ
ໍ່ ົນອຼືີ່ນ.
ການຝຶກອົບຮົມ
ຄະນະອານວຍການຂອງ Sight For All, ລວມເຖິງພະນັກງານ, ຄະນະແພດ Visionaries, ອາສາສະໝັກ, ຜູຮ
້ ່ວມໂຄງການ, ຜູປ
້ ະກອບ
ສ່ວນໃນໂຄງການ, ຄູຮ
່ ່ວມໂຄງການ, ທີ່ປຶກສາແລະຜູຮ
້ ັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ຮັບສາເນົາແລະເຊັນຮັບຄວາມເຂົົ້າໃຈຕນ
ໍ່ ະໂຍບາຍ PSEAH ແລະ ກົດ
ຈັນຍາບັນສາລັບຜູທ
້ ມ
ີ່ ສະຖານະອ່ອນແອ.
ມການເປີດກອງປະຊຸມຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພາກປະຕິບັດການພັດທະນາທດ
ີ່ ແລະລວມເອົາພາກສ່ວນອັນສົມບູນກ່ຽວກັບເລຼືີ່ອງປ້ອງກັນການສວຍ
ໃຊ້, ຂົົ່ມເຫັງ ແລະ ຄຸກຄາມທາງເພດ. ຫົວຂກ
ໍ້ ວມເອົາ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຂັົ້ນຕອນການລາຍງານ, ປະເມນຄວາມສ່ຽງ, ຍຸດທະສາດຫຸດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບແລະການໃສ່ໂທດ.
ຄູຮ
່ ່ວມງານ
ຄູຮ
່ ່ວມທີ່ບໍ່ແມ່ນພາກລັດຂອງ Sight For All ຕ້ອງຮັກສານະໂຍບາຍ PSEAH ຂອງຕົນ.
ຄູຮ
່ ່ວມທເີ່ ປັນພາກລັດແລະSight For All ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພຼືີ່ອຮັບປະກັນວ່າມາດຕະຖານການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕ້ອງຂຽນໃສ່ໄວ້
ໃນສັນຍາຄູຮ
່ ່ວມ. ການກະທາທເີ່ ຮັດໃຫ້ພະນັກງານຂອງ Sight For All ເຊຼືີ່ອວ່າຄົນທຢ
ີ່ ູ່ໃນສະຖານະອ່ອນແອກາລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຢ່າງ
ສູງຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ມການສິົ້ນສຸດສັນຍາກັບອົງການທເີ່ ປັນຄູຮ
່ ່ວມນັົ້ນ
ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ
ໃນຂະນະທີ່ ການກາຈັດການສວຍໃຊ້, ຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດໃຫ້ສິົ້ນ ນັົ້ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມລະຍະຍາວ, Sight For All ຖຼືເປັນ
ພາລະໃນການຫດ
ຸ ຄວາມສ່ຽງລົງໃຫ້ນ້ອຍທສ
ີ່ ຸດໃນດ້ານການສວຍໃຊ້, ຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດໃນທຸກກລະນຍະກິດ. Sight For All
ຈະບລິຫານອົງການແລະໂຄງການຢ່າງລະມັດລະວັງເພຼືີ່ອລະບຸ, ບັນເທົາ ແລະ ຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆລົງ.
ການປະເມນການສວຍໃຊ້, ຂົມ
ົ່ ເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດ
Sight For All ປະຕິບັດຕາມຂອບວຽກການຕັດສິນໃຈສາລັບປະເມນຄວາມສ່ຽງດ້ານການສວຍໃຊ້, ຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມທາງເພດ. ຂັົ້ນ
ຕອນສາມຂັົ້ນແມ່ນ:
1) ມຄວາມສ່ຽງຕກ
ໍ່ ານສວຍໃຊ້, ຂົົ່ມຂູແ
່ ລະຄຸກຄາມທາງເພດບໃນການດາເນນທຸລະກິດ?
ຖ້າແມ່ນ,
2) ໃຫ້ປະເມນລະດັບຄວາມສ່ຽງນັນ
ົ້
3) ເມຼືີ່ອລະດັບຄວາມສ່ຽງໄດ້ຖຼືກລະບຸແລ້ວ, ມາດຕະຖານຂັົ້ນຕ່າສຸດທີ່ເໝາະສົມສາລັບ ລະດັບ ຕ່າ/ກາງ/ສູງ/ສູງຫາຍ ໄດ້ຖຼືກນາມາປະຕິ
ບັດ.
ຂັົ້ນຕອນດັງົ່ ກ່າວນົ້ແມ່ນຖຼືກນາໃຊ້ເປັນພາກສ່ວນໜຶງີ່ ຂອງການປະເມນຄວາມອາດສາມາດສາລັບທຸກໂຄງການຂອງ Sight For All.
ທລ
ີ່ ະດັບໂຄງການ, ການປະເມນຄວາມສ່ຽງໄດ້ຖຼືກນາໃຊ້ເປັນພາກສ່ວນໜຶງີ່ ຂອງການລິເລີ່ມແລະຂັົ້ນຕອນບລິບດ
ົ ແລະຖຼືກປະເມນຄຼືນໃໝ່ອກ
ທຂ
ີ່ ັົ້ນຕອນວາງແຜນແລະອອກແບບໂຄງການ. ການປະເມນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການກວມເອົາການຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະຄວາມສ່ຽງ
PSEAH ແລະລວມເອົາການກະທາແລະການຊແ
ົ້ ນະເພຼືີ່ອຫຸດຜ່ອນແລະກາຈັດຄວາມສ່ຽງທມ
ີ່ ແນວໂນ້ມວ່າຈະເກດຂຶົ້ນ.
ການລາຍງານ
ຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼືການກ່າວຫາທຸກຢ່າງໃນການສວຍໃຊ້, ຂົົ່ມເຫັງແລະຄຸກຄາມຕ້ອງຖຼືກລາຍງານໃນທັນທ. Sight For All ພິຈາລະນາການ
ລາຍງານແລະຄວາມເປັນຫ່ວງທຸກອັນຢ່າງເຂັົ້ມງວດແລະປະຕິບັດການກັບເລຼືີ່ອງດັງົ່ ກ່າວໃນທັນທ.

ໃນການສອບສວນຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼືການກ່າວຫາດ້ານການຂົົ່ມເຫັງແລະສວຍໃຊ້ເດັກນ້ອຍ, Sight For All ຮັບປະກັນການເກັບເປັນຄວາມ
ລັບ ແລະ ນາໃຊ້ຫັກການຂອງຄວາມຍຸຕິທາແກ່ທຸກຝ່າຍ. ດັງົ່ ທກ
ີ່ ານົດໄວ້ໃນນະໂບບາຍລາຍງານຄົນກະທາຜິດຂອງ Sight For All, ຄວາມ
ເປັນຫ່ວງແລະການກ່າວຫາຈະຖຼືກເກັບເປັນຄວາມລັບຢ່າງເຄັົ່ງຄັດທສ
ີ່ ຸດ, ສະໜອງໃນການເກັບເປັນຄວາມລັບກ່ຽວກັບຜູລ
້ າຍງານ, ເອກະລັກ
ສ່ວນຕົວບຸກຄົນທຖ
ີ່ ຼືກແຈ້ງແລະລາຍລະອຽດເນຼືົ້ອໃນຂອງການແຈ້ງ.
ການສັງເກດເຫັນພຶດຕິກາທໜ
ີ່ ້າເປັນຫ່ວງທອ
ີ່ າດລະເມດນະໂຍບາຍ PSEAH ຂອງ Sight For All, ນະໂຍບາຍ DFAT PSEAH ການ
ກ່າວຫາຫກ
ຼື ານເປີດເຜຍໃດໆຈາກບຸກຄົນໜຶງີ່ ກ່ຽວກັບການສວຍໃຊ້, ຂົົ່ມເຫັງຫຼືຄຸກຄາມຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ, ພາຍໃນສອງມຼືົ້ທເີ່ ຮັດວຽກ ຂອງ
ການຮູ້ເຖິງເຫດການທກ
ີ່ ່າວຫານັົ້ນ ຫຼື ການລະເມດ.
ການລາຍງານທເີ່ ປັນການບັງຄັບແລະຕ້ອງລາຍງານທັນທ
Sight For All ມແບບຟອມການລາຍງານສະເພາະ ສາລັບ:



ເປັນການບັງຄັບແລະຕ້ອງລາຍງານທັນທ - ການລາຍງານຕ້ອງເຮັດພາຍໃນ 2 ມຼືົ້ເຮັດວຽກຈາກເວລາທເີ່ ກດເຫດການທກ
ີ່ ່າວຫານັນ
ົ້ .
ເປັນການບັງຄັບ - ການລາຍງານຕ້ອງເຮັດພາຍໃນ 5 ມຼືົ້ເຮັດວຽກຈາກເວລາທຮ
ີ່ ູ້ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານຕ່າສຸດ ຫຼື ຫກ
ັ ການຂອງການບໍ່
ປະຕິບັດຕາມ.

ຂ້ອຍຈະລາຍງານໄດ້ຢ່າງໃດ?
ການລາຍງານສາມາດເຮັດໂດຍ: https://sightforall.org/complaints/ ຫໂຼື ດຍການຕິດຕຫ
ໍ່ າໜຶງີ່ ໃນຜູຕ
້ າງໜ້າຂອງ Sight For All ທີ່
ລະບຸໄວ້ຂາ້ ງລຸຸ່ມນົ້:
ເຈົົ້າໜ້າທີ່ບລິຫານຂັົ້ນສູງຂອງ Sight For All – jhatswell@sightforall.org
ເຈົົ້າໜ້າທພ
ີ່ າຍໃນປະເທດ Mongolia/Sri Lanka/Myanmar – myanmarcountryofficer@sightforall.org
ເຈົົ້າໜ້າທພ
ີ່ າຍໃນປະເທດ Cambodia – cambodiacountryofficer@sightforall.org
ເຈົົ້າໜ້າທພ
ີ່ າຍໃນປະເທດ Sri Lanka– srilankacountryofficer@sightforall.org

