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Preambula
Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty
organizačnej kultúry, smerovanie občianskeho združenia a pomáhajú
členom združenia budovať a zvyšovať dobré meno združenia a miestnej
komunity.
Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen združenia.
Konanie členov v rámci pôsobenia v združení, ako aj v osobnom živote, sú v
súlade s hodnotami združenia.
Zásady a hodnoty združenia
Článok 1
Občianske združenie sa hlási k zásadám demokracie, právneho štátu,
presadzovania ľudských práv a boja proti prejavom diskriminácie v dôsledku
prihliadania k faktorom náboženstva, pohlavia, rasy, etnického alebo
národnostného pôvodu, veku, telesného či duševného stavu, sexuálnej
orientácii, politickej príslušnosti, sociálneho statusu, triedneho pôvodu
alebo iných vonkajších faktorov.
Článok 2
Členovia združenia dodržiavajú všeobecne záväzné predpisy a nariadenia.
Článok 3
Členovia združenia konajú vždy čestne a korektne, v súlade so zásadami
slušného správania. Všetky rozhodnutia združenia a jeho členov sa
zakladajú na riadne zistenom stave veci, nestrannosti a objektivite tak, aby
nenarušili dôveru verejnosti v občianske združenie
Článok 4
Členovia združenia sa správajú s rešpektom ku všetkým osobám, s ktorými
prichádzajú do styku a netolerujú akékoľvek ponižovanie.
Článok 5
Členovia združenia pracujú a vystupujú na verejnosti ako jeden tím. Pri
verejnej komunikácii sa členovia vyvarujú akémukoľvek osočovaniu,
vulgarizmom, ohováraniu a šíreniu nepravdivých informácii.

Článok 6
Členovia združenia netolerujú akékoľvek korupčné a iné neetické správanie.
Od dodávateľov a spolupracujúcich organizácii neprijíma a ani neponúka
občianske združenie a jeho členovia dary a iné plnenia, ktoré by mohli byť
vnímané ako nezákonná protislužba.
Článok 7
Členovia združenia sa vedome nestýkajú s osobami, o ktorých by vzhľadom
na okolnosti a na svoje osobné pomery, resp. svoje pracovné zaradenie mali
alebo mohli vedieť, že sú osobami spojenými s páchaním závažnej trestnej
činnosti.
Článok 8
Správanie a konanie občianskeho združenia a jeho členov voči
zainteresovaným stranám je transparentné, založené na objektívnych
informáciách a faktoch, bez zamlčania akýchkoľvek dôležitých náležitostí v
snahe ukázať sa v lepšom svetle.
Dodržiavanie etického kódexu
Etický kódex je zverejnený na webovom sídle združenia.
Etický kódex je možné meniť po schválený nadpolovičnou väčšinou
zúčastnených na členskej schôdzi občianskeho združenia.

