VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS „GELBĖKIT VAIKUS“
DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ (toliau – „Gelbėkit vaikus“) yra tarptautinės Save the Children organizacijos
pilnateisė narė. „Gelbėkit vaikus“ kaip ir tarptautinė Save the Children organizacija yra žmogaus teisių organizacija. Visi,
kas dirba dėl ir su „Gelbėkit vaikus“ pritaria žmogaus teisių koncepcijai ir ypatingai vaiko teisių koncepcijai, bei
įsipareigoja gerbti šias teises visose savo pozicijose, sprendimuose ir veiksmuose.
„Gelbėkit vaikus“ veikla yra grindžiama gilias tradicijas turinčiomis vertybėmis ir principais. Yra be galo svarbu, kad
mūsų įsipareigojimas vaiko teisėms ir humanitarinės pagalbos principams būtų palaikomas ir demonstruojamas visų
mūsų darbuotojų elgesyje. Jeigu kas nors iš mūsų nesugeba elgtis atitinkamai mūsų vertybėms ir principams, tai reiškia,
kad to nesugeba visa organizacija.
Mūsų gebėjimas siekti savo tikslų, dažnai veikiant sudėtingose ir nesaugiose aplinkose, yra susijęs su mūsų reputacija. Ši
reputacija didele dalimi priklauso nuo visų, kurie dirba kartu su mumis ir dėl mūsų, ir nuo mūsų visų gebėjimo laikytis
šio elgesio kodekso standartų. Jūsų darbas „Gelbėkit vaikus“ organizacijoje reiškia, kad Jūs sutinkate užtikrinti žmogaus
teisių, ir ypatingai vaiko teisių apsaugą.
Pagrindinės „Gelbėkit vaikus“ vertybės apima įsipareigojimą laikytis įstatymų, papročių ir tradicijų tose šalyse, kuriose
organizacija vykdo savo veiklą ar kuriose lankosi jos atstovai. Tais atvejais, kai tokie įstatymai, papročiai ar tradicijos
prieštarauja Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ir/ar Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatoms, pastarieji
du dokumentai laikomi svarbesniais. Minėti dokumentai remiasi nuostata, kad visi vaikai ir suaugusieji yra vienodai
vertingi, kad vaikai turi tam tikras specifines teises ir kad kiekvienas žmogus turi tam tikrą asmeninę atsakomybę.
Jeigu Jūs „Gelbėkit vaikus“ organizacijoje užimate vadovaujančią poziciją, Jūs turite ypatingą atsakomybę būti tinkamu
pavyzdžiu kitiems ir kurti tokią darbinę aplinką, kuri palaikytų visų organizacijos darbuotojų siekį taikyti šiame kodekse
nurodytus standartus bei padėtų Jums kontroliuoti ir valdyti bet kokį elgesį, kuris pažeidžia šį kodeksą.
Laikydamiesi šio vieningo požiūrio į žmogaus ir vaiko teises, mes siekiame pavyzdingo elgesio ir suvokimo, kokią
svarbą ir poveikį vaiko teisėms turi mūsų efektyvus ir patikimas darbas. Manome, kad ypatingai svarbu yra užtikrinti, kad
visi ištekliai būtų naudojami tinkamai ir efektyviai, nesvarbu, ar tai būtų asmeniniai, ar ekonominiai resursai, ir kad jie
būtų naudojami tik tam, kam ir buvo numatyti ar skirti.
Tam, kad šis elgesio kodeksas būtų veiksmingas „Gelbėkit vaikus“ organizacijoje, kiekvienas iš mūsų turi ne tik
asmeniškai įsipareigoti taikyti kodekso nuostatas savo elgesyje, bet ir būti pasirengęs atkreipti „Gelbėkit vaikus“
vadovybės dėmesį į kiekvieną potencialų incidentą, smurto atvejį ar susirūpinimą keliančią situaciją, kurios liudininkais
esame ar apie kurią sužinomoje.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI
AŠ GERBIU KITUS
Aš gerbiu prigimtines kito žmogaus teises, kurios priklauso visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų lyties, turimos
negalios, tautybės, religijos, kalbos, ŽIV/AIDS ar bet kurių kitų asmens tapatybės aspektų. Elgiuosi sąžiningai, dorai ir
taktiškai, kad galėčiau užtikrinti, jog mano elgesys gerbia kitus žmones ir jų orumą.
AŠ JOKIAIS BŪDAIS:
- nedalyvauju ir neprisidedu prie jokios formos diskriminacijos, priekabiavimo ar smurto (fizinio, seksualinio ar
psichologinio), bauginimų ar išnaudojimo, ir jokiais kitais būdais nepažeidžiu kitų žmonių teisių.
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AŠ AKTYVIAI SIEKIU UŽTIKRINTI VAIKŲ APSAUGĄ
Atlikdamas savo specifines atsakomybes ir pareigas vaikams, kuriems „Gelbėkit vaikus“ yra įsipareigojusi užtikrinti
rūpestingą ir saugią aplinką, siekiant užkirsti kelią vaikų fiziniam, seksualiniam ar psichologiniam (emociniam) smurtui,
vaikų nepriežiūrai ir apleistumui.
AŠ JOKIAIS BŪDAIS:
- nesielgiu taip, kaip tai galėtų pažeisti „Gelbėkit vaikus“ Vaiko saugumo užtikrinimo politiką ir jos procedūras, arba
galėtų padidinti vaikų pažeidžiamumą ar sukeltų vaikams žalos pavojų;
- nenuslepiu jokios informacijos apie esamas man iškeltas baudžiamąsias bylas, kaltinimus ar civilines bylas, susijusias
su vaikų išnaudojimu ar smurtu prieš vaikus nei tada, kai prisijungiu prie „Gelbėkit vaikus“, nei mano darbo
organizacijoje laikotarpiu.

AŠ IŠLAIKAU AUKŠTUS ASMENINIO IR PROFESINIO ELGESIO STANDARTUS
Siekdamas aukštų standartų savo darbe, prisiimdamas asmeninę atsakomybę už savo veiksmus ir vengdamas
piktnaudžiauti savo pozicija kaip „Gelbėkit vaikus“ atstovas, vengiu bet kokio elgesio, kuris gali pakenkti ar neigiamai
paveikti mano gebėjimą tinkamai atlikti savo darbą arba pakenkti „Gelbėkit vaikus“ reputacijai.
AŠ UŽTIKRINU, KAD:
- neužmezgu seksualinių santykių su asmeniu, kuris yra jaunesnis nei 18 metų, jokiais kitais būdais neišnaudoju ir
nesmurtauju prieš vaikus;
- nemoku už seksualines paslaugas, neatsilyginu už jas kitokiu būdu, pvz., įdarbinimu, prekėmis ar paslaugomis;
- negeriu alkoholio, nevartoju kitų psichotropinių medžiagų, kai tai gali įtakoti mano gebėjimą atlikti savo darbą arba
pakenkti „Gelbėkit vaikus“ reputacijai;
- nelaikau ir nesiekiu pelno, gaunamo iš nelegalių daiktų ar medžiagų pardavimo;
- neprašau ir nereikalauju jokio užmokesčio, paslaugų ar kitokios naudos iš kitų, ypatingai iš „Gelbėkit vaikus“ naudos
gavėjų, už savo pagalbą, paramą ar bet kokios formos paslaugas, teikiamas „Gelbėkit vaikus“ veiklos ribose;
- nepriimu kyšių ar brangių dovanų (išskyrus nedideles smulkmenas kaip dėkingumo išraišką) iš vyriausybės, naudos
gavėjų, rėmėjų, paslaugų teikėjų ar kitų, kurios gali būti man pasiūlytos kaip atlygis už mano darbą;
- neturiu ir nekuriu jokių santykių „Gelbėkit vaikus“ vardu su savo šeimos nariais, draugais ar su kitais
asmeniniais/profesiniais kontaktais, kurie leistų šiems asmenims gauti pelną teikiant organizacijai prekes ir/ar
paslaugas, ar būtų susiję su įdarbinimu organizacijoje neperspėjęs „Gelbėkit vaikus“ vadovybės ir/ar negavęs jos
pritarimo;
- nenaudoju „Gelbėkit vaikus“ kompiuterio ar kitokios įrangos tam, kad peržiūrėti, atsiųsti, kurti ar platinti netinkamo
turinio medžiagą, tokią kaip pvz., pornografija.

SIEKIU UŽTIKRINTI SAVO PATIES IR KITŲ SAUGUMĄ IR GEROVĘ
Žinodamas apie ir laikydamasis bendrosios „Gelbėkit vaikus“ valdymo ir veiklos politikos, vidaus darbo taisyklių, darbo
saugos taisyklių, Vaiko saugumo užtikrinimo politikos ir išvardintų taisyklių ir politikų praktikos, ir pranešdamas
organizacijos vadovybei apie visus atvejus, kurie kelia susirūpinimą ar galimą pavojų,
AŠ ĮSIPAREIGOJU:
- vengti bet kokio elgesio, kuris sukelia nereikalingą riziką man ir kitiems.

AŠ SAUGAU „GELBĖKIT VAIKUS“ TURTĄ IR TURIMUS RESURSUS
Atidžiai ir stropiai tvarkau ir naudoju finansinius ir kitus organizacijos išteklius. Aš užtikrinu, kad „Gelbėkit vaikus“
ištekliai nebūtų netinkamai naudojami, kad jais nebūtų piktnaudžiaujama ir siekiu apsaugoti juos nuo vagystės,
sukčiavimo ar kitokios galimos žalos.
AŠ ĮSIPAREIGOJU:
- neatskleisti kitiems jokios privačios ir konfidencialios informacijos, susijusios su „Gelbėkit vaikus“ (ar už kurią
organizacija yra atsakinga), nebent to būtų reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.
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ASMENINĖ DEKLARACIJA
Aš patvirtinu, kad perskaičiau, supratau ir įsipareigoju laikytis visų šio elgesio kodekso principų visą tą
laikotarpį, kol esu kokiu nors būdų susijęs su „Gelbėkit vaikus“ ar atstovauju organizacijai. Aš suprantu, kad
bet koks minėto elgesio kodekso pažeidimas, priklausomai nuo pažeidimo laipsnio, gali būti drausminių
nuobaudų man skyrimo, mano nušalinimo nuo pareigų ar atleidimo iš užimamų pareigų priežastimi.
Aš įsipareigoju tinkamais būdais ir kanalais pranešti apie bet kokius atvejus, situacijas ar įtarimus dėl galimų
šio elgesio kodekso pažeidimų.

Vardas, pavardė__________________________________________
Pareigos________________________________________________
Data____________________________________________________
Parašas_________________________________________________
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