MÉLTÓSÁGOT MINDENKINEK!
MAGATARTÁS KÓDEX

AJÁNLÁS A GYSZA PARTNEREINEK MÉLTÓSÁGVÉDŐ MAGATARTÁSÁRA VONATKOZÓAN
A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány elismeri, hogy minden embernek joga van a méltóságteljes élethez.
E Nyilatkozat különös figyelmet fordít a gyermekek, valamint a kiszolgáltatott felnőttek jogainak minél
teljesebb érvényesülésére, ezért a kiszolgáltatott társadalmi csoportok védelme, támogatása
Alapítványunk általános küldetésének egyik prioritásává vált, melyet minden szerződött partnerétől
hasonlóképpen vár el.
Alapítványunk munkatársai/partnerei vállalják, hogy munkájuk során a Nyilatkozat irányelvei alapján járnak
el és biztosítja, hogy minden munkatársa tudatossá váljon ezen elvek alkalmazása terén. A
dokumentumban lefektetett értékek egyfajta útmutatóként szolgálnak azok hétköznapi alkalmazásához.
Az Alapítvány munkájában kiemelt értékként vannak jelen a következők: együttműködés, nyitottság,
befogadás, magas színvonalú és pontos szakmai munka, megértés és figyelem, csapatmunka,
kölcsönös bizalom, őszinteség, becsületesség, cselekvés, kreativitásra való törekvés, pozitív és
konstruktív hozzáállás, önfejlesztés és a tudás tisztelete.
Alapítványunk és valamennyi partnere teljes mértékben egyetért a „Ne árts!” etikai alapelvvel, valamint
határozottan elítéli a gyermekek és a kiszolgáltatott helyzetben lévő felnőttek ellen elkövetett
bántalmazás, erőszak minden formáját.
Amennyiben a Szervezetben tevékenykedő munkatárs, önkéntes vagy bármely más ott dolgozó személy
felismeri a dokumentumban foglalt visszaélések, bántalmazások bármely esetét, köteles azonnal
tájékoztatni az Alapítvány által erre a célra kijelölt személyt szóban, valamint írásbeli jelentést is be kell
nyújtania az ún. „Esetjelentő kérdőív” kitöltésével. Mind ezek alapján Alapítványunk által kijelölt felelős
személy azonnali intézkedést kezd az érintett személy védelmének biztosítása érdekében, amelynek
során minden szükséges jogi intézkedést megtesz az adott helyzethez mérten.

A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT TEVÉKENYSÉGEK
A Szervezet formális/informális tagjaként egyetértek a következőkkel:
 Megértettem, és elfogadom a Nyilatkozatban rögzített értékeket.
 A mindennapi munkám során különös figyelmet fordítok a gyermekek, valamint a kiszolgáltatott
helyzetben lévő felnőttek védelmére, támogatására.
 Munkám során a gyermekek, valamint kiszolgáltatott felnőttek védelmének szempontját figyelembe
veszem, ezáltal törekszem arra, hogy biztonságos projektet hozzak létre.
 Törekszem arra, hogy a lehető legjobban csökkenteni a lehetséges sérelmet, bántalmazást,
valamint annak kockázatát.
 A szervezet meglévő keretei között törekszem arra, hogy biztonságos környezetet és
tevékenységet biztosítsak a gyermekek, valamint a kiszolgáltatott helyzetű felnőttek számára.
 Gondoskodni fogok arról, hogy bármilyen médiatartalom készítése során (beleértve a közösségi
médiát is) az alábbi elvek szerint érvényesülő jó gyakorlatokat alkalmazzam.
 Amennyiben sérelmet észlelek, vagy vélek jelentést teszek az Alapítvány felé.
Alulírott, ……………………………………………………kijelentem, hogy figyelmesen elolvastam és
megértettem a Magatartási kódex tartalmát, amelyet munkám során alkalmazni fogok.
Dátum:……………………...………………
Aláíró személy aláírása:…………………………………

